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Катастрофичността е сякаш един от 
предпочитаните хоризонти на наше-
то време. Защо става така и само в 
наши дни ли надделява убеждението, 
че „старият свят“ е бил обетована-
та земя, от която сме низвергнати, 
е голяма и почти необятна тема, за 
която най-добре ни подготвя исто-
рията. Ала е вярно и друго. Живеем в 
глобално ускорение, което прави жиз-
нения ни свят доста по-плоскостно 
едноизмерен, а интернет, освен че е 
поле на информация, дава израз и на 
масови спотаени страхове и обсесии, 
проправящи пътя на нови утопии или 
както е по-прието да ги наричат днес 
– социални дистопии. Заличават се 
ориентири, изчезват трайни идейни 
различия, което особено проличава 
в ерозията на лявото и на дясното – 
тази неизменна досега политическа 
опозиция, рожба на Просвещението. 
Но така е в сферата на политичес- 
кото, разбрано в най-широк смисъл 
– като сложен синтаксис на човеш-
ката участ, съвместяващ едновре-
менно светлината и мрака, доброто 
и злото, истинното и фалшивото, и 
където основната задача, особено в 
несигурни времена, е случващото се 
да намира колкото се може по-ясен и 
автентичен публичен превод. 

Интересно е как в подобна ситуация 
съвременното изкуство ни помага                                                              
да разширим перспективата: то съ-
що се пита накъде гледа човекът 
и има ли въобще общ хоризонт на 

„човечеството“. Сигурно затова и 58-
ото биенале във Венеция, на което е 
посветена темата на броя ни, пред-
лага размисъл по темата „Да живееш 
в интересни времена“ – тема, засяга-
ща не само изкуството, но и живота 
в наши дни. И онова, което виждаме 
там, е пълно потвърждение на спо-
менатите интуиции. Множество ин-
сталации и анимации се опитват да 
разомагьосат света, в който живеем, 
отново свеждайки го до виртуален 
образ на човешките фантазии. С кое-
то излиза, че кръгът се затваря. И че 
новият поглед, който съвременният 
човек отправя към нещата, пак го 
връща в началната точка. А пък ре-
алността, най-често присъстваща 
в насипно състояние в инсталации-
те във Венеция, се свежда основно до 
предмети „втора употреба“ – отпа-
дъци и скрап, всякакви непотребни 
обекти, което населяват света ни, 
без да знаем какво да правим с тях.

Може ли да се окаже тогава, пита се 
Владимир Левчев в есето си „Кръгово-
то време (и трите световни кризи)“, 
публикувано също в броя, че както 
светът се върти и вървим към края на 
света, всъщност вървим към начало-
то. Става въпрос според него отново 
за осмислянето на наследството на 
Просвещението и на трите истори-
чески вълни след него: първата (чисто 
просвещенската), че хората са равни 
и имат неотменни права; втората, 
през ХХ век, която сблъска индивид и 

държава и доведе до появата на две 
тоталитарни идеологии (комунизъм 
и националсоциализъм); а сега пък 
идва трета антидемократична въл-
на, до голяма степен рожба на край-
ния материалистически прагмати-
зъм на днешното общество. И ако се 
вгледаме още по-надълбоко, нещата 
опират по парадоксален начин до ре-
лативизма, настоява големият хрис-
тиянски мислител Роберт Шпеман 
в в интервюто, чийто превод също 
можете да прочетете в броя. Тезата 
на Шпеман за днешната духовна ситу-
ация и нейните болки е следната: щом 
няма обща истина, тогава и спорът 
между различните схващания се пре-
връща в безпредметен политически 
спор, който вече няма за цел да убе-
ди другия, а се стреми да му отнеме 
възможността да се изкаже. И това е 
най-съществената опасност в нови-
те битки за власт, предвестници на 
явни авторитарни тенденции. От-
делни интереси започват да замест-
ват истината като разбиране за ес-
тествено правилното. Не можем да не 
си даваме сметка за тези тенденции, 
навяващи тревожни спомени от дру-
ги едни времена. Наскоро разлиствах 
„Бележниците“ на Албер Камю и ми на-
прави впечатление как на едно място 
той стига до следния извод: Големият 
проблем на времето е конфликтът. 
Човешката участ. Човешката приро-
да. Конфликтът и на „интересните 
времена“, в които живеем.

времена
За интересните
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Как изглежда съвременното изкуство през призмата на 58-ото биенале във 
Венеция – в тази селекция от 79 художници в международната изложба, 90 
национални павилиона и 21 съпътстващи събития? Докъде се простира то, 
има ли граници, как го преценяваме и оценяваме… Доколко заниманието със 
съвременно изкуство е равносилно на това „да живееш в интересни време-
на“? И дали на практика то е премисляне на съвременните противоборства 
– като човешкото право на свободно придвижване и съвременната мигра-
ция? Въпроси, които съвременното изкуство продължава да поставя на са-
мото себе си.

Венецианското биенале

на броя
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Във времето на фалшивите новини 
мога да вярвам само на изкуството. 
Съвременното. С него мога да „разго-
варям“ без опасенията, че ме лъже, че 
ме подвежда, че изкривява тенденци-
озно реалността (ми). Знам изначално, 
че то представя гледната точка на 
създателите си, и косвено разговарям 
и с тях, но това е по-скоро в задния 
план. Защото произведенията неиз-
бежно отиват отвъд намеренията на 
авторите – просто защото ги гледам 
аз. А аз съм зрител със собствен опит 
и знания, бекграунд и визия за света, 
емоционална нагласа и разбирания за 
общите ни проблеми и общите ни въл-
нения... сега.

58-ото биенале във Венеция пред-
лага стотици „разговори“ – с произ-
веденията на 79 художници в меж-
дународната изложба, с тези в 90 
национални павилиона, с онези в 21 съ-
пътстващи събития, с другите в спе-
циалните проекти, с пърформансите, 

образователните програми, уърк-
шоповете и т.н. Знаеш си, че е невъз-
можно да проведеш всичките, камо 
ли пък задълбочено – това би отнело 
може би всичките шест месеца от 
времетраенето на биеналето. Пора-
ди което с предварителното усеща-
не за загуба се стремиш в няколкото 
дни, докато си там, да видиш колко-
то може повече, да разбереш поне за 
какво става дума (при дългите видеа 
особено), да се опиташ да вникнеш в 
отделни произведения, докато трес-
каво бързаш към другите. А наоколо 
стотици хора са в съвсем същото 
състояние като теб...

Защото „Да живееш в интересни вре-
мена“ според замисъла на куратора 
Ралф Ругов се отнася не само за изкус- 
твото, което представя живота ни 
в съвременността. Това може би из-
мислено проклятие е същевременно 
и предизвикателство, което с пълна 
сила важи и за самото биенале.

Изложбата
Разделена е в две части – едната е в 
Арсенале, а другата в Джардини. И в 
двете участват едни и същи автори, 
но с различни произведения. А при-
чината за разделението е, че съвре-
менните художници често използват 
разнообразни изразни средства. В 
чисто експозиционен план това е въз-
можност да се видят по-пълноценно 
творческите им „лица“, а практично 
погледнато, е начинът да ги забеле-
жиш и оцениш поне в едната от двете 
изложби.

Така за мен се получи с Халил Алтън-
дере (Истанбул). Работата му в Арсе-
нале не съм видяла, но инсталацията 
му в Джардини е едно от най-трога-
телните произведения. Space Refugee 
наглед е апотеоз на сирийския кос-
монавт Фариз, летял в съветски 
екип на станция „Мир“ през 1987 г. 
В инсталацията с гигантски фотос 

Диана Попова

Да живееш в

временаинтересни

58-о биенале за изкуство 
във Венеция 
(11 май – 24 ноември 2019 г.)

Специално 
за „Култура“

Таварес Страчан, произведение, посветено на Робърт Хенри Лоурънс, фотография Калин Серапионов
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на космическия кораб, край който се 
рее космонавтът, е включен и негов 
скулптурен портрет – натуралисти-
чен бюст в реален размер. Усещането 
е за соцпропаганда и кич, допълнени 
от иронията на друг портрет на Фа-
риз, около който е изписано Occupy 
Mars. Като контраст на тази гледка 
идва видеото, в което космонавтът 
разказва как със семейството си бяга 
от режима на Асад в Турция. Изпит-
ват всички несгоди като сирийски бе-
жанци; призовава сънародниците си, 
където и да са, да възпитават децата 
си в сирийските традиции; той е убе-
ден, че ще се върнат някой ден в роди-
ната. Но сега са никои и никъде сякаш. 
А може би изходът за бежанците е... 
на Марс. Може ли човечеството едно-
временно да реши проблема с ничиите 
си хора и да осъществи космическата 
си мечта? Във видеото учени разяс-
няват условията и логистиката за 
живота на Марс. В един момент из-
числяват колко струва пренасянето 
на 1 кг на мечтаната планета – един 
милион, е, може и половин милион, но 
не по-малко... Явно проблемът си ос-
тава на Земята, но остава и мечтата 
за Марс. Съвместяват се. Допълне-
ни от макет на космическа станция 
в същата зала, а в съседната – от 
Cosmorama 2018, вдъхновена от Рей 
Бредбъри панорама на Марс, създа-
дена от Доминик Гонзалес-Фьорстер 
(Париж) и Джой Битъл (Ню Йорк). И 
както наблюдаваме червените скали 
в предния план, които в задния преми-
нават в рисуван пейзаж, и в тази пус-
тош няма нищо интересно, погледът 
попада (евентуално) на нещо различ-
но: книга, подпъхната под един ска-
лен стълб. „Голямата книга на Марс“, 
пишеше на гръбчето, доколкото си 
спомням. И извика у мен представата 
за марсианска Библия...

Спирам се толкова подробно на този 
ъгъл от изложбата в Джардини, за-
щото той единствен сякаш излиза 
от планетарните мащаби, а съще-
временно съдържа много от темите, 
които вълнуват съвременните хора и 
които отекват в произведенията на 
художниците в това световно биена-
ле във Венеция.

Например техниката, роботите, ме-
ханизмите, на които човечеството 

разчита и същевременно изпитва 
боязън от тях. Сред най-ефектни-
те произведения в Джардини е Can’t 
Help Myself (2016) на Сун Юан и Пен Ву 
(Пекин). В огромна стъклена клетка 
подобен на багер робот изпълнява 
сложен танц, докато следи и събира 
разтеклата се кръв в подножието на 
постамента си. Е, знаеш си, че е боя и 
че е безопасно за теб, но страховито-
то действие в клетката, придружено 
с подобаващ шум, привлича хипнотич-
но. По-нататък в изложбата крило на 
ажурна метална порта се затръш-
ва ту в едната, ту в другата посока, 
разрушавайки стената от двете си 
страни. Това безименно произведение 
от 2009 г. на Шилпа Гупта (Мумбай, 
Индия) ми „говори“ за изолиране от 
другите, каквито и да са те, с някак-
ва отчаяна решителност в собствен 
свят, който може би е несъзнателно 
себеунищожителен. Срещу врата-
та, сякаш като контрапункт, сред 
идиличен пейзаж в кръг по релси се 
движи симпатична крава в естест-
вен размер. И учтиво спира, когато 
посетител по невнимание се окаже 
в полезрението ѝ. Дали наистина е 
контрапункт тази инсталация на На-
буки (Пекин), се питам. Названието ѝ 

е Do real things happen in the moments 
of rationality? Кравата се движи сред 
лампи, растения, антични колони и 
капители – и цялото обкръжение е 
изградено от подчертано изкуствени 
материали. Откровено симулира де-
тински наивна и посвоему уютна ре-
алност. Произведението ѝ в Арсенале 
откроява дори по-директно пробле- 
ма: Destination (2018) е рампа с типи-
чен рекламен билборд – тропически 
плаж, палми – в който пробива сякаш 
истинска палма от саксиите с цветя 
под рампата. И тъкмо да помисля, че 
живата природа все пак надделява, се 
оказа, че и цветята в саксиите са из-
куствени. Просто двуизмерният об-
раз е станал триизмерен.

Множество произведения в изложба-
та и в Джардини, и в Арсенале обсъж-
дат тази изкуствена страна, а и сре-
да в живота ни – по различни начини и 
от различни гледни точки. Безброй ся-
каш са инсталациите, постерите, 3D 
прожекциите, видеата, анимациите и 
т.н., които търсят, разкриват, кри-
тикуват, иронизират, фантазират 
света, който обитаваме и който въз-
приемаме чрез технологии и... екрани. 
А най-вече става дума за човешките 

Фрагмент от стена на Тереса Марголес в Джардини, фотография Диана Попова
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отношения в него, разбира се. Да спо-
мена тук например проекта на Та-
варес Страчан (Ню Йорк и Насау, Ба-
хамски острови), посветен на първия 
афроамерикански космонавт Робърт 
Хенри Лоурънс, загинал при инцидент 
през 1967 г. Неонов надпис разказва, 
че расизмът го преследва години след 
смъртта му. А в съседната тъмна 
зала скулптура от преливащ в синьо 
и червено неон представя скелета на 
космонавта, който се рее в простран-
ството за вечни времена.

Компютърните игри и герои са в осно-
вата на множество видеа, сред които 
ще отбележа само много ефектния 
Dream Journal (2016–2019) на Джон Раф-
ман (Монреал, Канада). 77-минутна 
компютърна анимация, завладяваща 
с фантастичните преображения на 
героите – ранявани, убивани, разчле-
нявани, причудливо съчленявани в не-
престанно променяща се среда. И ето 
тази красива антиутопия зрителите 
гледат, удобно полегнали на вибрира-
щи шезлонги. Не я гледах цялата, но 
в основата на разказа е библиотека-
та, която отваря врати към безброй 
светове.

Книгите, четенето, знанието, лите-
ратурата присъстват по най-раз-
лични начини в изложбата. Буквално – 
чрез книжни томове във витрини или 
подредени на библиотечни рафтове; 
индиректно – като четене, разчита-
не, разбиране, общуване чрез знаци; 
но и като изкуство, въвлечено в об-
ществени, идеологически и политиче-
ски сблъсъци. Например Шилпа Гупта, 
направила в Джардини блъскащата се 
врата, в Арсенале участва с инста-
лацията For, in your tongue, I cannot fit 

(2017–2018). В полутъмна зала листове 
с кратки стихове на различни езици са 
набучени на метални пилони, над кои-
то висят микрофони. Зрителите се 
движат внимателно сред тях, спират 
се и четат, усещайки драматизма на 
ситуацията, а пространството е из-
пълнено с гласове, които рецитират 
и се преливат в хор. Стиховете са от 
100 поети, хвърлени в затвора заради 
творчеството си или заради полити-
ческите си позиции.

Звукова инсталация е направил и 
Томас Сарацено (Берлин) на покрит 
кей до Арсенале, основана на систе-
мата от сирени, предупреждаващи 

населението на Венеция за навод-
нения. Към нея е и красивата инста-
лация от „облаци“, но и двете всъщ-
ност са посветени на тревогата за 
климата и глобалното затопляне – и 
чертаят не твърде оптимистични 
прогнози. В грижата си за планета-
та много от художниците се опират 
на естествените материали – на ка-
мъка например. Той е със собствена 
„история“, включително мигрантска, 
в Block Serpantine (2019) на Джими Дъ-
рам (Берлин) в Джардини. В Арсенале 

26-метровата река вена Veins Aligned 
(2018) на Отобонг Нканга (Антверпен, 
Белгия) е направена от разноцветен 
мрамор и стъкло, тоест от материа-
ли, извлечени от „тялото на земята“.

Именно материалите – естествени 
и изкуствени, както и класическите 
и нови техники са много важен ас-
пект в произведенията и авторите 
често го подчертават. Прехвърлят 
например ефимерни анимационни 
образи в графика, третират исто-
рически събития и текущи социални 
противоборства в живопис, прида-
вайки им сякаш „класическа“ тежест 
и значимост. Използват промишлени 

Лор Пруво в павилиона на Франция, фотография Диана Попова
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отпадъци и скрап за скулптури, меки 
тъкани и дрехи втора употреба за 
инсталации, а също мебели, съдове 
и оборудване от различни времена и 
какво ли още не... Включително и вся-
какви намерени обекти.

Тук е моментът да отбележа диску-
сия, на която попаднах във Фейсбук, 
по повод Barca Nostra (2018–2019) на 
Кристоф Бюхел (Швейцария–Ислан-
дия). Става дума за рибарско корабче, 
наето от либийски трафиканти, кое-
то през 2015 г. претърпява корабо-
крушение и в него загиват стотици 
мигранти, заключени в трюма. През 
2016 г. италианското правителство 
решава корабът да бъде изваден от 
морето, останките да бъдат разпоз-
нати и погребани подобаващо. Според 
италианския премиер Европа трябва 
да поеме отговорност за тази траге-
дия, за да не се случват подобни в бъ-
деще. Подема се и гражданска иници-
атива, която превръща корабчето в 
символ на борбата за човешкото пра-
во на свободно придвижване. За Крис-
тоф Бюхел – и не само, то е паметник 
и мемориал на съвременната мигра-
ция, представящ успоредно с това 
политиките и политиците, които по-
раждат такива нещастия. Комента-
рите във Фейсбук обаче разглеждаха 
присъствието на това корабче в Ар-
сенале в качеството му на съвремен-
но изкуство като кощунство спрямо 
паметта на жертвите.

Могат ли да се съвместят тези две 
гледни точки, се питам? Особено 
имайки предвид и произведението на 
Тереса Марголес (Мексико) в Джардини 
– Muro Ciudad Juarez (2010). Пренесени 
фрагменти от бетонна стена до учи-
лище в крайграничния град, по която 
дупки от куршуми свидетелстват за 
престъпна екзекуция там, а същевре-
менно стоят като елементи в мини-
малистична скулптура. Според худож-
ничката тази работа не представя 
самото насилие, а по-скоро трайните 
последствия от него върху живеене-
то в трагедия. И това нейно произве-
дение е специално отличено от жури-
то на Венецианското биенале...

Мисля си, че съвременното изкуство 
продължава да поставя въпроси за 

самото себе си – какво е и докъде се 
простира, има ли граници и някакви 
ограничения, как да се отнасяме към 
него, докато го преценяваме и оценя-
ваме... В началото писах, че произве-
денията му предполагат „разговор“, 
но изобщо не твърдя, че този раз-
говор е лесен. При всеки случай, ако 
цитирам по памет куратора на бие-
налето, важна е не самата изложба, 
а това, което се случва в умовете на 
хората, след като са я разгледали.

Националните 
павилиони
Те се разглеждат по съвсем различен 
начин. В тях си даваш сметка, че са-
мите държави се представят със и 
чрез произведенията на художници-
те. Че изборът на всеки проект от-
разява отношението и мисленето за 
съвременно изкуство на национално 
ниво. Че всеки от тези проекти е бил 
специално избран, финансиран и реа-
лизиран от съответната държава. И 
че в този процес са въвлечени безброй 
много хора освен художниците и ку-
раторите. Защото на тази огромна 
„витрина на съвременното изкуство“ 
(както точно определи Венецианско-
то биенале Весела Ножарова) всяка 
от държавите иска да изглежда най-
добре, разбира се. И макар да е пред-
варително ясно, че не може 90 нацио-
нални павилиона да са все най-добри, 
ползата за всички също е ясна – све-
тът опознава себе си чрез изкуство-
то, докато изкуството опознава себе 
си.

Включително и в съвсем практичен 
план: забелязват се и се запомнят изя-                                  
вите на автори от различните дър-
жави, сравняват се участия в минали 
издания със сегашното, очертават 
се тенденции и общи проблеми, кои-
то „отекват“ в съвременното из-
куство... А на това биенале хоризон-
тът, включително националният, 
неизбежно сякаш се разширява до раз-
бирането за „човечество“.

Друг е въпросът дали като зрител 
можеш да го обхванеш. И отговорът е 

– не, за няколко дни няма как да стане. 
Дори физически не можеш да посетиш 
всички, струва ми се, да не говорим, че 
всеки павилион се явява изложба със 
своя концепция, в която трябва поне 
малко да вникнеш и да разбереш. По-
ради това местоположението е от 
огромно значение. Като че ли най-го-
лям шанс да бъдат видени имат па-
вилионите в Арсенале и Джардини, 
макар и това да не е гаранция, че ще 
бъдат забелязани. За тези, разполо-
жени в града, мястото е още по-важ- 
но. Например дълго търсих павилиона 
на Македония – в центъра е, близо до 
площад „Сан Марко“, но изглежда е в 
лабиринта на малките улички, където 
не успях да го намеря. И по този повод 
оцених чудесно избраното място на 
българския павилион, но за това ще 
стане дума по-нататък.

Все пак успях да видя над половината 
национални павилиони. При толко-
ва разнообразни подходи е трудно да 
се открият „закономерности“ от-
въд това, че повечето откликват 
на темата, зададена от куратора 
Ралф Ругов – сама по себе си обширна 
и благодатна. Към нея обаче често се 
добавят национални знаци – поняко-
га незабележими, като например аз-
буката, включена в стъпаловидната 
конструкция с видеа и течащи чешми 
на Анна К.Е. (павилиона на Грузия), а 
другаде драстични и твърде буквал-
ни – като скулптурите на сфинксове 
с глави екрани (Египет). В много слу-
чаи обща тема, като например еко-
логията, се обвързва с традиционни 
притчи и легенди – да кажем, в „меди-
тиращия“ павилион на Япония, докато 
мрачният – и буквално – павилион на 
Русия е вдъхновен от Библията и от 
колекцията на Ермитажа. Към момен-
ти от близката и по-далечна нацио-
нална история препращат или пък ги 
„разказват“ цяла редица павилиони 
– ще отбележа например огромния и 
абсурдно обърнат „с хастара навън“ 
самолет на Роман Станчак (Полша), 
който авторът свързва и със съби-
тията в страната след катастро-
фата през 2010 г., в която загина пол-
ският президент. Или пък видеата 
на ISUMA, които пресъздават насил-
ственото преселване на инуитите 
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през 50-те години (Канада). Или пис-
мото на Махатма Ганди до Хитлер, 
прожектирано върху димна стена, 
която същевременно е проход за пуб-
ликата (Индия). Или гражданската 
война, когато павилионът на страна-
та е предоставен на Пеги Гугенхайм 
(Гърция)... И още безброй варианти 
на пречупване на днешните ни общи 
теми, проблеми и сложни отношения 
през национални традиции, природа, 
история, география, климат, наслед-
ство, култура, музика, танци, зана-
яти, производства, материали, бит и 
какво ли още не.

Всички те се стремят да привлекат 
вниманието на публиката, то е ясно. 
И доколкото това е целта, като че 
ли успяват по-скоро павилионите, 

оформени по замисъла на един автор 
или на екип, създал общо произведе-
ние и съответно общо простран-
ство, което се възприема цялостно. 
В павилионите с характера на гру-
пова изложба неизбежно някои от 
художниците остават в сянката на 

по-атрактивните работи на колеги-
те си. Което не значи, че като по-ат-
рактивни те са и по-качествени. Така 
се получава в споменатия вече павили-
он на Индия, в този на Гана, на няколко 
от арабските страни. Полезният ход, 
предприет например в павилиона на 
Италия, е формата на лабиринт, сред 
който публиката се лута и „попада“ на 
произведенията. Други пък са създали 
„музеи“ – понякога и съвсем буквално, 
в опита да покажат повече и по-добре 
работите на художниците. И при два-
та подхода обаче има рискове. При 
„лабиринта“ оформлението на прос-
транството понякога отвлича вни-
манието от самите произведения – 
освен в случаите, когато самото то е 
произведението. При „музейния“ под-
ход рискът е в многотията, така да се 

каже – павилионът става подробен и 
„бъбрив“ и по тази причина се разпада.

Важно е също така участието на пуб-                
ликата и нейното въвличане в прос-
транството, в действието и в пре-
живяването. И в това отношение 

подходите са различни. В Джардини 
например имаше опашки за три пави-
лиона. Едната – за нежния и поетичен 
свят от почти безплътни обекти, 
инсталации, живопис, фотография на 
Кати Уилкис (Великобритания). В пре-
хода от зала в зала това безименно 
произведение деликатно проследява 
хода на живота ни (на всеки от нас): 
бременност, раждане, отглеждане, 
израстване, всекидневие с полепва-
щите по него грижи и баналност, до 
края – в безкрайната поредица от 
животи назад и напред във времето.

Още по-дълга опашка чакаше за пави-
лиона на Франция, където Лор Пруво 
развива сякаш същата тема, но през 
нашата неизбежна слятост с плане-
тата, природата, водата, другите 
организми – в един днешен пълнокръ-
вен общ свят, който съдържа и бок- 
луците ни, разбира се, но успоредно с 
това е и магичен, и вълшебен. Освен 
филма, за който всъщност чакаше 
публиката, в специално оформеното 
„водно“ пространство наоколо се из-
пълняват и пърформанси.

За павилиона на Израел вземаш номер-
че от автомат, сядаш в чакалнята и 
чакаш да ти излезе редът. А докато 
чакаш, гледаш филми с инструкции. 
Павилионът е превърнат в болница 
– Field Hospital Х, създадена от Ая Бен 
Рон. Предназначена е да лекува трав-
ми, за които трудно говорим, защото 
са тежко лично преживяне... Минах 
през процедурите, гледах излегната 
на специален стол един от филмите, 
чух „второто мнение“ на специалис- 
тите. Важно беше, не само интерес-
но. Този проект тепърва ще пътува 
по света, ще се развива и допълва.

Мога още много да пиша за павилиони-
те, които успях да видя, докато съжа-
лявам за пропуснатите, разбира се. 
Но този текст все някъде трябва да 
свърши. Признавам си, че национални-
те представяния гледах и с мисълта 
за българския павилион. Още повече 
че названието му „Как живеем“ много 
добре кореспондира и с мотото на об-
щата изложба, и с показаното много-
образие в павилионите. Да, безспорно 
живеем в интересни времена, но наис-
тина е важно и как го правим.

В павилиона на Италия, фотография Диана Попова
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Българският 
павилион

Всичко зависи от контекста, разбира 
се. И най-вече да попаднеш в него „на 
живо“. Познавам работата на худож-
ниците Рада Букова и Лазар Лютаков 
и на куратора Вера Млечевска, бях 
чела концепцията „Как живеем“, бях 
виждала снимки, включително и тези 
от интериора на Палацо Джустиниан 
Лолин, и се опитвах да си представя 
как проектът ще изглежда реализи-
ран там. Как ще се впишат витри-
ните от плексиглас и чашите от 
вторично използвано стъкло на Ла-
зар Лютаков; как ще кореспондират 
с тях рамкираните зелени плоскости 
от фибран на Рада Букова и как всичко 
това ще „звучи“ в пространството 
от XVII век. Познавайки авторите и 
предишните им произведения, не се 
съмнявах, че ще се представят добре. 
Но резултатът на място определено 
ме изненада.

Още с влизането в централното по-
мещение погледът търси на какво да 
се „опре“, а му се налага да се справя с 
ефирни проблясъци от стъкло. И му 
трябва време, за да различи очерта-
нията на витрините и рафтовете – с 
помощта и на стъклените чаши, раз-
положени тук-таме по тях. Зеленика-
ви на цвят, те попадат на моменти в 
полето на зелените плоскости в дъ-
ното на залата. И докато стъпваш на 
пръсти в този сякаш хладен и почти 
нематериален свят, разбираш – или 
по-скоро усещаш, че той се е намесил 
в интимно пространство от друга 
епоха. А нейните цветове са топли: 
и стените, и камъчетата по мозай-
ката на пода, и кафявите рамки на 
вратите и по тавана... Артистич-
ната намеса е много деликатна, но в 
нея има вътрешни напрежения, про-
тивоборства и съпротиви, които са 
по-скоро смислови, отколкото види-
ми. И те варират при прехода от една 
стая в друга. Всяка е със своя специ-
фика и атмосфера, със свои взаимоот-
ношения, със свои взаимовръзки меж-
ду работите на авторите – понякога 
заедно, понякога поотделно, понякога 

само с интериора, а понякога и с града 
през прозорците...

Взирането в детайлите, в напука-
ните и счупени на места витрини, в 
мехурчетата на чашите, в повърх-
ността на плоскостите продължава 
да „говори“ за живеенето ни днес – в 
материален свят от имитации, макар 
и все по-съвършени, в серийно произ-
водство; с дефектите на евтината 
ръчна изработка, които парадоксално 
придават индивидуалност на предме-
тите; с нагласата, че купуваме лесно 
заменими неща и разбираме, че са ни 
важни едва когато се счупят... И че 
всичко това се отнася далеч не само 
за веществената страна на живота 
ни.

Спирам дотук с опита да пресъздам 
впечатленията си от българския па-
вилион. За да го поставя накратко в 
контекста на Венецианското биена-
ле. Вече споменах, че названието „Как 
живеем“ се вписва чудесно в мотото 
„Да живееш в интересни времена“ на 
куратора Ралф Ругов. Включително и 
заради тенденцията, която прозира и 
в общата изложба, и в много от пави-
лионите: интереса към материалите 

– естествени и изкуствени, в съ-
поставка, противопоставяне или пре- 
ливане. А също през тях често минава 
и продължаващият „разговор“ за съ-
временното изкуство, за неговите 
изразни средства, за навлизането му в 
живота и за извличането му от реал-
ността, понякога и съвсем директно. 
Ето в тази линия българският пави-
лион се вписва наистина много точно.

Освен това той има едно голямо пре-
димство. Ако човек е изгледал без-
брой павилиони с грамадни инстала-
ции, с триканални видеа, с лабиринти, 
в които „изскачат“ произведения и 
прожекции, с „музейни“ експозиции с 
десетки обекти, които настояват за 
внимание, вероятно би оценил високо 
минималистичната елегантност на 
българския павилион. Или най-малко-
то ще го запомни. Защото, както спо-
делих във Фейсбук, той не „дърдори“, а 
те кара да се замислиш.

Разбира се, за да го запомни, зрите-
лят първо трябва да го види. Вече 
споменах, че местоположението на 
всеки павилион във Венеция е много 
важно – предвид лабиринта от улички 
и мостчета, в които сякаш всеки ус-
пява да се загуби. В това отношение 
българският павилион има огромно-
то предимство да е в палацо на Канал 
Гранде – точно до моста към Академи-
ята. Транспарантът с How We Live се 
вижда и от нея, и от моста, и от всяко 
корабче по канала. А в самата Акаде-
мия освен всичко друго има изложби на 
Леонардо и Базелиц, поради което се 
явява „задължителна“ и за туристи, и 
за публиката на биеналето. Тази пуб-
лика дори не специално, а и само по-
пътно може да се отбие в българския 
павилион – и често го прави, както 
забелязах...

В заключение си мисля, че това първо 
българско представяне на Венециан-
ското биенале след десетки години 
само с няколко инцидентни участия и 
скандали е наистина много добро. Още 
повече че е постигнато в непосилно 
кратки срокове. Но поне сега всичко 
бе организирано, както трябва. И се 
надявам да бъде така и за бъдещите 
– вече редовни – участия на България 
във Венецианското биенале.

Лазар Лютаков, „Как живеем“
 © Лазар Лютаков
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Вера Млечевска е куратор на проекта 
„Как живеем“ на Рада Букова и Лазар 
Лютаков, с който България участва 
във Венецианското биенале

В трескавата подготовка на бъл-
гарското участие във Венецианско-
то биенале сякаш не беше времето 
да говорим за самия проект и за ро-
лите ви в него. Каква беше вашата 
роля като куратор в проекта „Как 
живеем“ – инициатор, идеолог, ор-
ганизатор, съавтор...?

Каквато често е ролята на курато-
ра – да оцени как една идея може да 
проработи като изложба; как рабо-
тите си кореспондират една с друга 
и с даденото пространство; да оцени 
какъв е потенциалът на авторите да 
изпълнят произведенията, които са 
замислили; да оцени как тази излож-
ба би кореспондирала с контекста на 
Биеналето. Също така на идейно ниво 
имаше неща, които ми бяха любопит-
ни и ме вълнуват. Например фактът, 
че изложбата борави с една съвремен-
на материалност, която е дълбоко 
проблематична. В България и не само 
тук, на много други места всичко ста-
ро се изхвърля и се слага нещо напълно 
ново, но направено от нетрайни ма-
териали, които изгубват красивия си 
съвършен вид за кратко време, а после 
остават като грозна материя години 
наред. Тези неща са направени с трай-
ност ден, година, пет... В първия мо-
мент те са направо съвършени. Всич-
ко това е до голяма степен подчинено 
на модата, на потребността нещата 
вечно да се заменят с нови и модерни, 
което е един също любопитен аспект 
от прочита на историята на капита-
лизма. Според някои теоретици имен-
но модата тласка някои центрове на 
предмодерна Европа към все по-голям 
разкош и изобилие и експанзията на 
междуконтиненталната търговия. 
Това постоянно предоговаряне как-
во ще бъде следващото модно нещо, 
как ще се хареса на потребителя и 
постоянната потребност от над-
скачане бяха теми, които обсъждахме 
с авторите, и част от тях влязоха в 

апликационния текст. Така че, да, в 
един момент ни обединяваха общи 
идеи, които ни задвижиха заедно, а по-
сле всеки от нас пое ангажимента да 
реализира своята част по изложбата. 

Време на красива нетрайност

Наградите

Златен лъв на 58-ото биена-
ле във Венеция получи пави-
лионът на Литва „Слънце & 
Море (Марина)“, опера пър-
форманс на Лина Лапелите, 
Вайва Грайните и Ругиле 
Бардзюкайте. Златният лъв 
за индивидуално участие в 
международната изложба бе 
присъден на Артур Джафа от 
САЩ,  а Сребърният лъв за 
млад автор – на Харис Епа-
минонда от Кипър. Наградата 
за цялостен принос в изкус- 
твото бе дадена на Джими 
Дърам от САЩ. Със Специал-
но споменаване журито, на-
чело със Стефани Розентал 
от Германия, отличи Отобонг 
Нканга от Нигерия и Тереса 
Марголес от Мексико, както 
и павилиона на Белгия.

Сигурна съм, че при реализацията 
на проекта е имало трудности и 
препятствия – винаги има такива. 
В ретроспектива – какви бяха те?

Да, имаше различни обструкции. Оти-
дохме за пръв път да видим простран-
ството едва през март, тъй като 
всички дейности по организацията 
бяха временно спрени. Това ни нато-
вари всички, художниците не бяха 

виждали мястото, в което само след 
два месеца трябваше да правят из-
ложба. Всичко трябваше да се прави 
почти за след два дни – всички тек-
стове, чертежи, работата по книж-
ката беше много експресна. Работе-
ше се в абсолютна спешност, което е 
доста затормозяващо. 

Общо е желанието, мисля, Бълга-
рия да продължи да участва във 
Венецианското биенале и занапред. 
Разбира се, всеки път ще има нов 
конкурс и нов проект, обаче натру-
паният опит е много важен. Сигур-
на съм, че дори и най-подготвеният 
човек попада в обстоятелства, за 
които не е мислил. Така че от по-
зицията на вашия вече натрупан 
опит какво е важно да знаят бъ-
дещите участници във Венециан-
ското биенале?

Има много неща, които човек реално 
не може да предвиди, но те се случват 
в определен момент на определено 
място. Следващия път, на друго мяс-
то проблемите биха били от различ-
но естество. В интерес на бъдещите 
участия на България в Биеналето е 
конкурсът да се проведе много по-ра-
но, тъй като ние работехме на ръба 
на възможното. В самата Венеция 
също има множество фактори, кои-
то невинаги са предвидими. Например 
имаше павилиони, които си сменяха 
заглавието на изложбата, визията и 
деня на откриването, за да се отли-
чат от други. Във Венеция павили-
оните влизат в една донякъде конку-
рентна ситуация, която се поражда 
именно в специфичното време, в кое-
то се случват нещата. Също така чо-
век ненадейно получава солидарност 
и разбиране от хора, от които не                                                                                        
очаква, и понякога се разминава имен-
но с хората, на които се доверява и 
на които разчита. Според мен човек 
трябва да е нащрек във всеки един 
момент на местна и на венецианска 
земя. 

Въпросите зададе Диана Попова
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Цикличността на световните про-
цеси е нещо очевидно. Поне толкова, 
колкото е очевиден и техническият 
прогрес. Или колкото е очевидна лип-
сата на духовен и морален прогрес на 
човешкия род. 

Въпреки електричеството, авто-
мобила, самолета, а сега и новото 
виртуално пространство, в което 
пребиваваме, създадено от инфор-
мационната революция, ние не сме 
по-мъдри или по-морални от нашите 
прадеди. Не сме по-мъдри или по-мо-
рални от Фьодор Достоевски и Васил 
Левски или от Джордж Вашингтон и 
Паисий Хилендарски (които са съвре-
менници), макар че те не са ползвали 
тези фантастични блага на техниче-
ския прогрес, които ние ползваме.

Техническият прогрес е особено оче-
виден (поне за по-старите от нас, 
хората от миналия век, отрасли и 
образовани без интернет и социал-
ни мрежи). Но и днес все така, както 
в най-древни времена, пролетта, ля-
тото, есента и зимата се редуват – и 
в природата, и в нашия личен живот. 
(Сезоните са постоянна метафора 
за фазите на човешкия живот поне 
в европейската поезия от Ренесанса 
насам.) 

Кръговратите в природата – смяна-
та на сезоните, на деня с нощта, на 
будното състояние със съня, на при-
ливите с отливите на морето – тези 
природни феномени ни дават сетив-
на представа за кръговото време. 
(Както раждането и смъртта вътре 
в един жизнен цикъл ни дават пред-
става за линеарното време. Всичко се 
ражда, расте, старее и умира.)

Но тази цикличност, или кръговрат-
ност, която виждаме и в природата, 

и в личното битие на човека, същест-
вува и в човешката история. Подобно 
на цикличността на денонощията и 
на годишните времена (или върте-
нето на Земята около себе си и около 
Слънцето), съществуват различни – 
по-малки и по-големи – цикли и в исто-
рията на човечеството. Технически-
ят прогрес, който не престава и дори 
се ускорява главоломно (поне от Ин-
дустриалната революция в началото 
на XIX в. насам), може би също е само 
фаза от един по-голям кръговрат.

Не съм професионално запознат с те- 
ориите за предполагаемите иконо-
мически цикли (с практическо прило-
жение в икономиката) – като т.нар. 
Вълни на Кондратиев, теорията за 
периодичните икономически кризи, 
подобни на Голямата депресия от 
30-те или на по-малката световна 
финансова криза от 2008 г., и съот-
ветните световни икономически въз-
ходи. (Кондратиев също разделя всяка 
вълна на четири „сезона“ .) Но аз знам 
от жизнен опит, че тези периодични 
икономически кризи и възходи са факт.

Смятам, че сега, в края на второто 
десетилетие на XXI в., в развитието 
на света съвпадат няколко различ-
ни преломни, революционни момен-
та. (Защото вътре в циклите има 
преломни моменти – като изгрева и 

залеза, раждането и смъртта, про-
летното и есенното равноденствие.) 
Графически тази цикличност може да 
се изрази по-ясно като синусоида, от-
колкото като кръг. В момента чове-
чеството преживява три преломни, 
революционни момента в три различ-
ни по дължина исторически цикъла.

Ще започна с най-дългия цикъл: из-
глежда, че идва краят на патриархал-
ното общество. Патриархално е било 
всяко човешко общество в света (или 
почти всяко) през последните шест 
хиляди години. През цялото „исто-
рическо време“ – от Древния Египет 
и Месопотамия до днес – нашата ци-
вилизация е била патриархална. Каква 
структура е имало обществото пре-
ди това, е спорно, няма писмени сви-
детелства. Но поне археологическите 
свидетелства за повсеместен култ 
към женски божества, свързани веро-
ятно с плодородието, и структурата 
на едно родово-племенно общество, 
където ролята на майката е голяма, 
сравнено с първите исторически об-
щества на робски труд и абсолют-
на монархия, ме карат да вярвам в 
„мита“ за матриархат преди патри-
архата. Напоследък се хвърлят мно-
го усилия в развенчаването на този 
„мит“. Но матриархатът не трябва 
да се дефинира като огледален образ 
на патриархата, като господство на 

Владимир Левчев

Бог е кръг, чийто 
център е навсякъде,                             
а окръжността – никъде. 

Николай Кузански

Кръговото
време

(и трите световни кризи)
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жените над мъжете, а по-скоро като 
родово общество, в което е имало 
по-голямо равенство между полове-
те и важна роля на жената и на май-
ката на рода и в обществото, и в 
ритуалите.

Днес изглежда, че идва краят на пат- 
риархалното историческо общество. 
Феминизмът, борбата за равенство 
на половете, винаги е срещал яростен 
отпор. Рядко говорим за това, че до 
Първата световна война жените 
почти никъде по света (освен в Ав-
стралия и в Нова Зеландия) не са имали 
право да гласуват. В България – чак до 
1937 г. (Кемал Ататюрк дава право на 
жените да гласуват в Турция по-рано). 
Въпреки опозицията „слабият пол“ 
става все по-силен в днешния свят. 
При всяко положение светът върви, 
ако не към матриархат, то поне към 
социално равенство на половете, то-
ест идва краят на патриархалното 
общество, съществувало повече от 
пет хиляди години.

Втората криза е в рамките на един 
сравнително по-кратък световен ци-                                                                                   
къл. Днес във все повече демокра-
тични страни, от САЩ на Тръмп до 
Унгария на Орбан, сме свидетели на 
остра реакция срещу либералната 
демокрация. Същевременно нараства 
и влиянието на тоталитарните дър-
жави в света – Китай и Русия (Путин 
активно подкрепя враговете на ли-
бералната демокрация на Запад), Са-
удитска Арабия и Иран, Турция на Ер-
доган... Идва ли краят на либералната 
демокрация и капитализма, какъвто 
го познаваме? Разпада ли се най-съ-
вършената политическа и икономи-
ческа система, която човечеството 
познава? И ако е така – какво след-
ва от тук нататък? Надявам се, че 
не вървим към някакъв нов глобален 
тоталитаризъм.

 В култовия си роман „Елементар-
ните частици“ Мишел Уелбек казва: 
„Метафизическите мутации, тоест 
радикалните и глобалните измене-
ния в мирогледа на мнозинството, се 
проявяват рядко в човешката исто-
рия. Пример за това е раждането на 

християнството. Когато една ме-
тафизическа мутация се осъществи, 
тя се разпространява, без да срещне 
съпротива, докато не изчерпи своите 
възможности. Тя помита безогледно 
икономически и политически системи, 
естетически възгледи, обществени 
йерархии“.

Ще ползвам термина на Уелбек „ме-
тафизическа мутация“ (има поредица 
от метафизически мутации в исто-
рията) за втория културноистори-
чески цикъл, в който сега преживява-
ме криза, без да смятам, че трябва да 
се приема буквално апокалиптичната 
чисто литературна визия на френския 
писател. 

Последната метафизическа мута-
ция се е състояла в западния свят 
през XVIII в. Това е станало във вре-
мето на Просвещението, във вре-
мето на Лок, Нютон, Волтер и Русо, 
Франклин и Джеферсън. Американ-
ската и Френската революции са 
първите ярки примери за „помитане 
на икономически и политически сис-
теми“ вследствие на тази мутация. 

Метафизическата мутация, дове-
ла до създаването на „нов световен 
ред“ (novus ordo seculorum), който съ-
ществува и до днес, е мирогледът на 
Просвещението. Ако може той да се 
синтезира в едно изречение, това е 
идеята, че светът е математически 
изградена структура, в която има 
причинно-следствени връзки – рацио-
нално изградено Мироздание; a в поли-
тически план – идеята, че Народът е 
суверен в държавата, която трябва 
да бъде също рационално построе-
на като Мирозданието, с разделение 
и взаимно контролиране на трите 
власти.

Преди Просвещението общият зна-
менател, идеологията, обединява-
ща обществото, е била религията. В 
Европа – християнската религия. Но 
религията е географски и етнически 
ограничен обединител на общество-
то. Християнското общество не е 
глобално въпреки европейската ко-
лонизация на голяма част от света. 
Християнската идея не може да обе-
дини целия свят, в който живеят хора 

Кръговото
време

фотография личен архив
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с други религиозни вярвания, както и 
много атеисти.

В технико-икономическо отношение 
сме били свидетели, грубо казано, на 
три вълни на глобални промени от 
Просвещението насам: индустриал-
ната революция от XVIII–XIX в., голе-
мите технически изобретения (елек-
тричество, телефон, радио, кино, 
двигател с вътрешно горене, самолет, 
поточна линия) от края на XIX и нача-
лото на XX в. и последната револю-
ционна вълна – на информационните 
технологии от 90-те години на ХХ в.

В социалнополитическо отношение 
също е имало три революционни въл-
ни от Просвещението насам. Обща-
та просвещенска идея е, че хората са 
създадени равни и имат неотменими 
права. Но през XIX в., по време на ин-
дустриалната революция, се водят 
и националноосвободителни рево-
люции. Основното противопоставя-        
не тогава е империя – суверенна на-
ционална държава. (В Стария свят 
нацията е едноетническа, в Новия 
– многоетническа.)

При втората революционна вълна, от 
началото на XX в., основното проти-
вопоставяне става индивид – дър-
жава. След Първата световна война 
заедно с развитието на либералната 
демокрация започва възходът и на две 
нови тоталитарни идеологии, по раз-
личен начин базирани на просвещен-
ския рационализъм и егалитаризъм, 
но враждебни на просвещенския либе-
рален дух.

Първата от тези тоталитарни иде-
ологии, националсоциализмът, се ос-
новава на подчинението на индивида 
на нацията. Втората, комунизмът 
– на подчинението на индивида на 
социалната класа и нейната Партия. 
(Разбира се, Партията, единствената 
Партия, сама се превърна в нова гос-
подстваща класа на „по-равни“ между 
равните животни във Фермата.) През 
втората половина на миналия век, до 
края на Студената война, се водеше 
глобална борба между идеологията 
на индивидуалната свобода (либе-
ралната демокрация) и идеологията 

на равенството (тоталитаризма). 
Основното противопоставяне беше 
индивид срещу държава.

А какво става днес? Заплашително 
набира мощ една нова антилиберална, 
антипрогресистка, антидемократич-
на вълна. Първо, през 90-те години на 
миналия век се възроди религиозният 
фундаментализъм като реакция на 
материалистическия прагматизъм и 
атеизъм на съвременното общество. 
А сега се надигна и втора, националпо-
пулистка вълна, която е реакция сре-
щу глобализма, реакция срещу све-
товната доминация на либералната 
демокрация и глобалния наднациона-
лен пазар.

Не е вярно, че бедните стават все 
по-бедни, докато богатите ста-
ват все по-богати. Бедните днес са 
определено по-богати от бедните 
вчера. Но заплашително нараства 
пропастта между най-богатите и 
най-бедните и дори между малцина-
та най-богати и средната класа. От 
друга страна, информационната тех-
нология прави дори най-бедните днес 
по-информирани и по-мобилни. От-
там и заплашителното за западни-
те общества нарастване на потока 
от имигранти от бедни към богати 
страни – миграцията от юг и изток 
към Европа и Съединените щати.

Бедните хора в САЩ, Великобритания 
и Франция, които са най-податливи на 
новите националпопулистки, антили-
берални идеологии, не си дават обаче 
сметка, че не толкова имигрантите, 
колкото новите технологии изяждат 
работните им места. В един модерен 
завод роботите взимат работата на 
„сините якички“, а не на чужденците. 
Вятърните турбини взимат рабо-
тата на миньорите. Сега основно-
то противоречие е между физически 
труд и информация.

И оттук идваме до третия цикъл, 
в който светът преживява рево-
люционна промяна, до третата от 
съвпадащите глобални кризи. Ин-
формационната революция от края 
на миналия век представляваше тре-
тата вълна на научно-техническата 

революция в рамките на просве-
щенската метафизическа мутация. 
Информационната технология –    
компютризацията, интернет, гло-
балната мрежа – вече владее света. 
Това е последната революция в рам-
ките на просвещенската парадигма 
на либералната демокрация и рацио-
налното научно мислене.

Сега се говори за четвърта техно-
логична революция – създаването на 
изкуствен интелект. Но това е вече 
изцяло нова „метафизическа мутация“ 
– начало на нов цикъл. Ако изкустве-
ният интелект завладее света, това 
ще доведе до симбиоза между машина-
та и човека.

Какво ще означава на практика тази 
промяна? Оптимистичната прогноза 
би била механизиране или компютри-
зиране на телесните ни функции и 
вследствие на това – реално човешко 
безсмъртие. Песимистичната прог- 
ноза е „умните машини“ напълно да 
изместят хората. Компютърът още 
не може да бие Бетовен, Рембранд, 
Ницше или Витгенщайн. Но ако и това 
се случи, хората биха станали пасивен 
и ненужен придатък към света на ум-
ните машини.

Безсмъртие на човешкия род с помощ-  
та на технологията, с помощта на 
изкуствения интелект? Така или ина-
че, настоящият момент е кризисен 
и преломен за света в три цикъла с 
различна дължина: патриархалното 
общество, либералнодемократично-
то общество и изобщо човешкото 
общество са едновременно в криза. 
Предстои прелом. 

Всяка Реформация е следвана от Кон-
трареформация. Глобализацията –                                                 
от антиглобализация, либералната 
демокрация – от краен консервативи-
зъм и популизъм. Надявам се, че това 
е временно явление – нормална ре-
акция на революционните промени 
в трите цикъла: на преминаването 
към непатриархално общество, на 
изчерпването на просвещенския мо-
дел и демократичния капитализъм, и 
на новото информационно общество. 
А то довежда вече до нещо радикално 
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ново — симбиоза на човешкия род с из-
куствения интелект. 

Светът е изправен пред остри соци-
ални, морални, психологически и еко-
логически проблеми. За да се преодо-
леят проблемите, които са глобални, 
действията също трябва да са гло-
бални – чрез международни институ-
ции и международно сътрудничество. 
Няма локални решения за глобалните 
проблеми. 

Трябва да се преодолее растящото 
икономическо неравенство. Когато 
хората имат прекалено много или 
когато нямат нищо, те са принудени 
постоянно да мислят за материални-
те неща, за насъщния или за управ-          
ление и опазване на богатството. 
Вещите с изкуствен интелект могат 
да ни освободят от робуването на 
притежанията и парите. С помощта 
на блокчейн технологиите може да се 
създаде един безвалутен и безбанков 
– без пари и без посредници – пост-
капитализъм. Чрез интернет и со-
циалните медии може да се създаде 
електронна пряка демокрация, която 
няма да изисква постоянни дебати – в 
парламента или на агората (площа-
да), но в която ще участват всички. 
Докато умните машини работят за 
нас, ние можем да се съсредоточим 
над духа и идеите, можем да съчета-
ем материалното и виртуалното в 
един нов свят на идеи, един видим ду-
ховен свят. И накрая — изкуственият 
интелект може да доведе и до физиче-
ско безсмъртие на хората, които ще 
могат да сменят телесните си части 
като машините… Това е утопията. 
Древната мечта за земен рай.

Но има, разбира се, и съответната 
дистопия – апокалиптичната визия за 
наближаващия Край на света. Край на 
човешкия род и начало на новия род на 
изкуствения самоусъвършенстващ се 
интелект. Или изобщо край на наша-
та планета и на човешкия род – чрез 
екологична катастрофа или чрез све-
товна високотехнологична война… 

От тук нататък навлизаме в сфера-
та на научната фантастика или на 
мистиката. 

***

Есхатологичната, линеарна предста-
ва за времето предвижда както Нача-
ло (с Големия взрив или Сътворението, 
така и Край на света – ден на Страш-
ния съд, ден на унищожението на Зе-
мята и хората. 

Или все пак времето е кръговрат? И 
тогава – всичко ще се повтори. От-
ново и отново. 

Ние все още се раждаме, растем, ос-
таряваме и умираме. Въртят се се-
зоните на земята. Обществата и 
световете също се раждат, растат, 
остаряват и умират. И пак се раж-
дат. Погребаното семе възкръсва 
напролет. 

Наистина линеарното време не е 
по-малко очевидно от кръговото вре-
ме. Но не е ли нашето лично време на 
този свят, от люлката до гроба, само 
една малка дъга от далеч по-голяма 
окръжност? Не е ли дори и човешка-
та история една малка дъга от един 
по-голям кръговрат? 

Освен това има една неподвижна точ-
ка в средата на всеки кръговрат (the 
steel point of the turning world – според 
„Бърнт Нортън“ на Т. С. Елиът) — 
това е „оста“ на въртящия се свят. 
Времето не спира, сезоните не спи-
рат да се редуват, но все пак винаги е 
сега. Сега е, когато пишем или четем 
това изречение. Сега е центърът, 
който е навсякъде, а окръжността 
– никъде.  

Например Коледа се случва всяка годи-
на и тя, макар че е във времето, е по-
стоянно повторение на Рождеството 
на Христос, което е свещено събитие 
извън времето. Зимното слънцестое-
не, когато денят започва да нараства, 
почти съвпада с Коледа. Така че Коле-
да е празник oще от римско време и 
на Рождеството на Светлината: Dies 
Natalis Soli Invicti. Традиционният праз-
ник се повтаря всяка година и така 
ни дава представа за безкрайност-
та. Повторението на свещеното 
събитие ни свързва с „неподвижната 
точка във въртящия се свят“. Цен-
търът. Вечният кръговрат има един 
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неподвижен център. Неподвижната 
точка не е в кръга на времето и не е 
в пространството. Но тя е във всеки 
от нас, тук и сега, винаги, дори и ако 
нас ни няма. Центърът е навсякъде.

Но както светът се върти, както 
вървим към края на света, може да се 
окаже, че всъщност вървим към нача-
лото. И Творецът, по чийто образ и 
подобие сме създадени, може би е бъ-
дещият безсмъртен Човек. 
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Неговият разум не отричаше вярата, 
за него двете бяха едно цяло и това 
беше една от големите му теми. В 
центъра на мисълта му са човешка-
та личност и нейното достойнство. 
Казват, че за консервативното кри-
ло сред европейските мислители Ро-
берт Шпеман е това, което е Юрген 
Хабермас за лявото. Изказванията 
му често предизвикваха полемики: 
естественото право като основа на 
закона; аргументите срещу аборти-
те, евтаназията и хомосексуалното 
родителство. Ала в Германия пози-
циите му в сферата на екологията и 
биоетиката, възраженията му срещу 
„хюбриса на човека в атомната ера“ 
помиряваха политици от различни 
партии. Роберт Шпеман почина в края                     
на 2018 г. Преведените откъси от 
негови интервюта са от телевизия 
EWTN и седмичника „Тагеспост“. 

Не сте интелектуалец, затворен в 
кула от слонова кост, винаги сте 
изразявали мнението си по теми 
като атомната енергия, право-
то на живот и др. Правите го от 
позицията на философ. Какво е 
философията?

Философията е, на първо място, за-
дълбочен размисъл върху т.нар. „по-
следни въпроси“. Последни са тези 
въпроси, които ние в нормалната 
житейска практика не повдигаме, 
но върху които се основава стабил-
ността на нашето общество. 

Кои са тези въпроси?

Например въпросите за началото и 
края на човешкия живот или какво 
означава човешко достойнство. Как-
во изобщо означават думите, кои-
то постоянно употребяваме. Всеки 

размишлява върху тези въпроси, без 
да е философ. Философията ги раз-
глежда сериозно, тя е систематичен 
размисъл върху тях. Тя е дискурсивно 
мислене, в обмен с други, които също 
мислят върху тези въпроси. В исто-
рически план философията е разговор 
отвъд поколението. Аргументи за 
една или друга теза, приведени преди 
2000 години, претендират и днес за 
валидност. 

Едно от понятията, върху кои-
то разсъждавате, е понятието 
за личност. Какво всъщност е 
личността?

Личности наричаме същества, кои-
то имат отношение към себе си, към 
това какво са. Които имат природа, 
а не са природа като останалите съ-
щества. Имам отношение към при-
родата, която съм получил, ала аз не 

Роберт Шпеман бе един от 
големите европейски мислители 
на ХХ век

Обещанието,
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съм идентичен с моята природа. Това 
означава човек винаги да може да се 
дистанцира от самия себе си, да мисли 
за самия себе си. Обещанието и прош-
ката са два специфични личностни 
акта. Ницше казва, че да можеш да 
обещаеш, е най-висшето в човека. 
Това означава, че мога да съм незави-
сим от различните състояния, през 
които минавам, че гарантирам за себе 
си. Ако съм обещал, значи съм незави-
сим от онова, което утре ще ми хрум-
не. Няма да кажа: „Да, вчера обещах, в 
такова настроение бях, днес е друго“. 
Мога да се дистанцирам от конкрет-
ното настроение. Обещанието озна-
чава да призная на другия правото да 
разчита на мен. 

Другият такъв акт е прошката. Да 
простиш означава: аз позволявам на 
другия да не е идентичен със своето 
действие. Когато прощаваме, не об-
вързваме човека със стореното от 
него. Ако съм причинил зло някому, не 
е достатъчно да се дистанцирам от 
него, аз завися от това другият да ми 
позволи да съм друг. В акта на прош-
ката се дава възможност на другия да 
осъществи своето личностно битие. 
Когато кажа: „Ти си такъв“, това го 
унищожава като личност. Тогава не му 
давам възможност да се дистанцира 
от собствените си действия.

Дадохте примери с обещанието и 
прошката като характеристи-
ки на личността, но те винаги са 
спрямо някого, а не спрямо нещо. 
Има ли отношение между това да 
си личност и да живееш във връзка 
с някого?

Да. Тъкмо защото мога да се дистан-
цирам от себе си, аз мога да имам от-
ношение към другия – да го наблюда-
вам не само от позицията на това 
какво той ми носи – в материален или 
психически план, а заради самия него. 
Така човек може да направи крачка 
отвъд себе си и това го превръща 
в личност. Понятието за личност в 
дълбокия си философски смисъл има 
християнски произход. За Бог поня-
тието личност се използва само ако 
се говори за три лица. Бог не е една 
личност, той е три личности. Това 
означава, че връзката е съществена 
част от Него. Бог Отец не може да е 

Бог без Своя Син, Синът не може да е 
Бог без Отца, двамата не могат да са 
Бог без Светия Дух. 

Как изобщо е възможно да разпоз-
ная другия като личност?

Чрез езика, чрез споделянето. Споде-
ляне, в което споделеното не е прос-
то идентично с мен, а е това, което аз 
казвам на някого. Разговорът със себе 
си не е никакъв разговор. Аз възпри-
емам другия като същество, което 
разбира какво мисля. Днес битува из-
разът: „За мен това е…“. Ако например 
имам силно главоболие и кажа на някой 
приятел: „Ужасно ме боли главата“, а 
той ми отговори: „За мен ти нямаш 
главоболие“… Какво е това! Аз зная 
дали имам главоболие. Ти казваш ис-
тината само ако приемеш това, кое-
то аз казвам, а именно, че изпитвам 
болка. И така личностите зависят от 
взаимното си признание като личнос- 
ти, а то не може да бъде изтръгнато 
насила. 

През цялото ви мислене преминава 
като червена нишка усилието да 
защитите Просвещението от не-
говата самоинтерпретация. Защо 
трябва да се защитава Просвеще-
нието от самото него? Та нали то 
е смелостта да използваш собстве-
ния си разум без напътствието на 
другиго? То би трябвало да може да 
се справи и самї… 

Първият, който вижда това, е Ницше. 
Той пише, че Просвещението в края на 
краищата води до атеизма. Ала кога-
то тази цел е постигната, Просве-
щението самò се обезсмисля, защото 
идва с една предпоставка, която е на-
следило от християнството, а имен-
но, че има истина – както казва Ниц-
ше, че истината е божествена. Ако не 
съществува Бог, казва Ницше, тогава 
няма истина, тогава съществуват 
само индивидуалните перспективи 
на всеки човек по света. И въпросът 
за една истинна перспектива не се 
поставя, защото това би била перс-
пективата на Бога. Ако е така обаче, 
следва, че цялото дело на Просвеще-
нието в ретроспективен план е било 
безсмислено.

Кога се стига дотам, че Просве-
щението се обръща срещу своите 
собствени предпоставки?

В момента, в който Просвещение-
то се налага. Радикалното Просве-
щение във Франция е атеистич-
но, отчасти деистично, отчасти 
материалистично.

Ала не е трябвало да стане така?

Не, има едно голямо течение от хрис-
тиянски просвещенци, които призна-
ват природонаучния светоглед и мо-
гат да го съчетаят със своята вяра. 
Християнската вяра не е унищожена 
по необходимост от импулса на Прос- 
вещението – напротив, просвещен-
ският импулс произлиза от христи-
янството. Точно както казва Ницше. 
В това отношение Просвещението 
не е наясно със своите собствени 
предпоставки.

Защо?

Налага се природонаучен светоглед, 
който върви с премахването на теле-
ологическото мислене. Всичко се ин-
терпретира като механизъм, в който 
иде реч за едното самосъхранение. 
Франсис Бейкън казва, че природозна-
нието се определя от едно намерение. 
Ние вече не искаме да познаем същ-
ността на нещата, искаме да знаем 
как нещата могат да се овладеят, как 
природата може да се овладее. Томас 
Хобс пише, че да познаеш нещо, оз-
начава to know what we can do with it, 
when we have it. Това е представата за 
знанието, което има Новото време. И 
заедно с него угасва интересът към 
неинструментализираното знание, 
каквото е знанието за Бога.

Адорно и Хоркхаймер дават в 
„Диалектика на Просвещението“ 
диагноза на времето и описват 
последиците: инструментализи-
раният разум стига до своя край и 
преминава в нов мит. Вие споделя-
те диагнозата на „Диалектика на 
Просвещението“, но не и изводите 
в този труд. Защо?

Франкфуртската школа и преди всич-
ко Адорно имат понятие за човешка-
та природа, изхождащо от безгра-
ничната валидност на либидото, на 
принципа на удоволствието. Те се 
застъпват за края на принципа на ре-
алността. Всичко, което ограничава 
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хората, е потисничество, репресия, 
насилие. И така самата цивилизация 
е продукт на насилието. Фройд го-
вори за „неудовлетвореността на                 
културата“, твърди, че човекът по 
природа не е създаден за култура. 
Това означава, че той никога няма да 
е истински щастлив в културата, за-
щото тя се основава на репресии на 
инстинктите.

Но не е ли културата действител-
но отчуждение?

Да, но не бих го нарекъл отчуждение, 
а по Хегел – разединение. Ако държим 
на телеологическото разбиране за чо-
вешката природа, то това отчужде-
ние в известна степен е необходимо 
за очовечаването на човека. Защото 
отчуждението започва още с усвоя-
ването на езика, не с писането и със 
заложените в основата му културни 
достижения като азбуката. Още ко-
гато учите един език, вие си служите 
с понятиен апарат и един вид интер-
претация на света, вие въвеждате 
разграничения. И позволявате други-
те да ви ги подават. Без това никой 
човек не става човек. Разединението 
трябва да е такова, че да не накърни 
действителността на човека, а да го 
доведе до пълна зрелост. В една на-
пълно неразединена естественост 
човекът би бил животно. Това е съ-
вършено вярно. То е и същината на 
мисълта на Фройд. И въпреки това 
Фройд не е прав. Той вижда реалност- 
та, която човек трябва да приеме, 
по-скоро като враждебна нему. Аз бих 
казал, че трябва да приемем това ра-
душно. Та християнският символ на 
спасението е една бесилка. Това тряб-
ва да ни е ясно! Най-радикалната фор-
ма на разединение, която се съдържа в 
Христовия кръст.

Която обаче в християнството, за 
разлика от Адорно, води до дейст-
вителното изпълване на човека, 
макар и едва отвъд времето.

Да. Адорно и франкфуртците имат 
само един сън за щастие: всяка фор-
ма от действителния живот в све-
та всъщност е насочена срещу чо-
века. Адорно и Хоркхаймер пишат за 
величието на деня, който озарява 

Земята, без същевременно да я изга-
ря, за едно слънце, което топли, но 
не изгаря. Принципът на желанието 
окончателно побеждава принципа на 
реалността. Ала това е утопия. А 
утопията е централното понятие на 
Франкфуртската школа. Тук винаги ми 
идват наум думите на Гьоте: човек не 
може да продължи, ако е забравил на-
къде отива. Ако няма цел, понеже не е 
предопределена в човешката природа, 
то тогава всичко е само безпомощна 
критика. Младите хора се опитаха да 
повярват на Франкфуртската школа 
и да направят революция. Защото си 
казаха: „Ако вие казвате, че всичко е 
толкова ужасно, ние искаме да видим 
дали не може да се подобри“. Ала Адор-
но и Хоркхаймер изобщо не вярваха, че 
може да се подобри. Те бяха напълно 
ужасени от това, което се случи през 
1968 г.

Значи 1968 г. съвсем не е била в на-
меренията на авторите?

Може и така да се каже. От друга 
страна, Хоркхаймер ми е говорил още 
в края на 50-те, началото на 60-те за 
Ленин като голямата водеща фигура. 
А всички ние знаем какъв престъпник 
е той. Но това е съвсем логично – 
тръгнеш ли веднъж по този път, кой-
то няма мантинели като природата 
на човека, той със сигурност те от-
вежда в пропастта. Платон е описал 
последиците, а именно – тиранията. 

Тук се появява понятието естест-
вено право. Защо е толкова трудно 
за разбиране? Вие се застъпвате за 
това понятие, силно оспорвано в 
съвременната теология.

За съжаление е така, но искам да раз-
бера с какво ще го заменят теолози-
те? Те твърдят, че човекът е длъжен. 
Но по каква причина? Чист позитиви-
зъм на Откровението или има разум-
ни причини? Ако са разумни причини, 
трябва да е нещо в природата на чо-
века. Ще ви дам един пример: Фрид-
рих II Хоенщауфен заповядал да от-
гледат деца в една кула, без никой да 
разговаря с тях. Искал да разбере съ-
ществува ли естествен език, дали те 
няма да проговорят на юдейски. Заб-
ранил на дойките да говорят с деца-
та; те израснали без език. Защо това 

е престъпление? Защото в човешка-
та природа е да си езиково същество, 
което се разбира с другите чрез сим-
воли. Няма естествен език, което оз-
начава, че езикът е конвенционален, 
той носи следи от миналото, следи и 
от насилие, от всичко възможно, но 
съществуват само отделни култур-
ни езици. Говорните органи са така 
устроени, че един нормален здрав чо-
век да може да възпроизвежда звукове. 
Затова е задължение на родителите 
да въведат децата в езика. Задълже-
ние, следващо директно от естест-
веното право на човека на език.

Тук обаче може да се възрази, че 
здравето е само статистическо 
понятие: най-често не сме глухи, но 
ако бяхме, бихме приели глухотата 
за здраве…

Ако 95% от всички хора страдат от 
главоболие, а 5% не страдат, тогава 
тези 5% биха били нормалните. Здра-
вето не е статистическо понятие. Да 
допуснем, че 90% от хората са глухи и 
трябва да развият усъвършенствана 
система за общуване. Въпреки това 
хората, които чуват, биха имали ог-
ромно предимство пред останалите 
и биха били много по-способни да оце-
леят от мнозинството. Аналогично е 
при хомосексуализма. Един човек, ко-
муто липсва естественото влечение 
към другия пол, може в много отноше-
ния да е благороден и добър човек. Ала 
това не променя факта, че поради от-
съствието на хетеросексуално при-
вличане на него му липсва нещо важно. 

Мнозина ще приемат вашата аргу-
ментация като дискриминационна. 
Вие самият се оплаквате, че свобо-
дата на изразяване на мнения днес 
е по-малка, отколкото в ерата на 
Конрад Аденауер. Как е възможно 
това в общество, където поне де 
юре почти всичко може да бъде на-
писано и изказано публично?

Това зависи по парадоксален начин 
тъкмо от релативизма. Когато няма 
обща истина, изчезва разбирането за 
човешката природа, тогава спорът 
между различните схващания е поли-
тически спор, който вече няма за цел 
да убеди другия, а да му отнеме въз-
можността да се изкаже. 
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Това означава, че чистата власт 
заема мястото на аргумента?

Да. Ограничаването на свободата 
на изразяване в релативистичната 
битка на мненията е опит определе-
ни мнения да станат властващи. Или 
ако вече са такива, да се задържат на 
власт. Това е битка за власт. Инте-
ресите заместват истината като 
разбиране за естествено правилното.

Няма ли естественото право да 
намери края си, когато в обозри-
мото бъдеще ще имаме работа с 
хибридни същества между хора и 
животни, каквито на теория вече 
са разрешени в Англия? 

Това е престъпление, посяга се на ко-
рените на нашата човешкост. Не е 
ясно дали тези произведени същест-  
ва са част от човешкото семейство. 
Такова хибридно същество – което 
не може да се третира нито като 
животно, нито като човек – ще ни 
постави в крайно затруднение. Как 
трябва да се отнасяме към тях? Ако 
са способни да изпитват болка, тряб-
ва да има забрана съзнателно да им 
се причинява болка, защото болката 
е нещо негативно и съзнателното 
ѝ причиняване е противоестестве-
но. Впрочем това е абсолютен кош-
мар, най-лошото, което може да се 
измисли.

Как може да се спре той?

Може да го възпре или някаква катас- 
трофа, след която вече няма да има 
пари за такива неща, или силна съпро-
тива. Това обаче предполага хората 
да са осъзнали какво се случва. Но мно-
го вероятно е те да бъдат убедени 
в ползата от такива експерименти. 
Винаги се правят малки стъпки, срещу 
които не може да се възрази. И кога-
то се стигне до аварийната спирачка, 
ще е твърде късно. Тук трябва да се 
видят тенденциите на развитие, а 
това е задача на политиката.

Справя ли се тя с отговорността 
си?

За съжаление, не. Политиката все 
още възприема себе си като основен 
организатор на този вид прогрес, а не 

като институция на възпирането. Аз 
вярвам, че възпирането е най-важна-
та задача на политиката изобщо. Зна-
ете дебата за катехон – онзи, който 
задържа, за когото пише свети Павел 
във Второто послание до солуняни, 
когато говори за Антихриста и казва: 
„И сега знаете онова, що го задържа“. 
Църковните отци са гадаели какво е 
имал предвид. Някои казвали, че това 
е Римската империя. През Среднове-
ковието също го разбирали така, че 
владетелят е онзи, който задържа 
Антихриста. 

Как би могло да изглежда конкрет-
но?

Да вземем идеята за правата на чо-
века. Те се основават на идеята за 
човешко достойнство. То в днешно 
време е заплашено от модерната 
природна наука, която иска да овла-
дее човека. Трябва да сме наясно, че 
инструментите за овладяване на 
природата, които се увеличават, са 
също и инструменти за овладяване на 
човека. При мащабите, с които тех-
ническата цивилизация се разпрос-
тира по цялата земя и с нея инстру-
ментализацията на човека, трябва 
да пазим човешкото достойнство, и 
то във формата на човешки права. И 
не е нужно да ги прославяме като не-
вероятно достижение. Те по-скоро са 
лек, който ограничава страничните 
въздействия, предизвикани от сред-
ствата за модерно овладяване на при-
родата. Затова ние като европейци и 
американци имаме задължението да 
разпространим идеята за човешките 
права в целия свят, и то защото пре-
ди това сме изнесли техническата 
цивилизация. 

Вашата критика на цивилизация-
та може би звучи мрачно в ушите 
на вярващите в прогреса…

Като християни ние не вярваме, че 
накрая цивилизацията ще създаде на 
земята Божието царство, ние вярва-
ме, че вътрешната динамика на исто-
рията създава Антихриста. А накрая 
Божието царство ще настъпи отвън. 
Такова винаги е било християнското 
убеждение.

А ако християнството накрая пре-
търпи исторически провал? 

Роберт Шпеман (1927–2018) 
е роден в Берлин. Майка му 
е танцьорка в школата на 
Мери Вигман, създателката 
на експресионистичния танц, 
баща му следва в Баухаус при 
Паул Клее и Ласло Мохоли-На-
ги. Изправени пред житейска 
криза, двамата приемат ка-
толическата вяра. Роберт е 
на 9 години, когато майка му 
умира. Баща му избира вярата 
и през 1942 г. е ръкоположен за 
свещеник. Синът се гордее, 
че не членува в Хитлерюгенд 
и не пее антиеврейски песни. 
Следва философия, романисти-
ка и теология, преподава фило-
софия в Щутгарт, Хайделберг 
и Мюнхен. Автор е на трудове 
върху натурфилософията, ан-
тропологията, етиката и по-
литическата философия. Сред 
тях са: „Към критика на поли-
тическата утопия“, 1977, „Ос-
новни морални понятия“, 1982, 
„Естествено и разумно“, 1987, 
„Личности. Опити за разграни-
чение между „нещо“ и „някой“, 
1996, „Граници. Към етически-
те измерения на действие-
то“, 2001, „Безсмъртният слух. 
Въпросът за Бог и суеверието 
на модерността“, 2005. 

Роберт 
Шпеман

Както казва Николас Гомес-Давила: 
провалът на християнството не е 
негово опровержение, той сам е хрис-
тиянско учение. 

Превод от немски Людмила Димова
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Бяха дошли на гости Джеджа и Кака 
Пина. Седяха на миндера в голямата 
стая, сърбаха кафе и разговаряха с 
баба. Джеджа беше разтревожена. 
Баба изглеждаше по-спокойна и въ-
преки това не можеше да прикрие ня-
каква вътрешна тревога. Кака Пина, 
облечена цялата в черно, постоянно 
поклащаше сухо глава и след всяка 
дума на Джеджа повтаряше като за-
маяна: „Потоп“. Разговорът им много 
ме заинтригува и се заслушах внима-
телно. Те говореха за Исай, голямото 
момче на Мане Воцо, който миналата 
седмица направил нещо нечувано – 
сложил очила. 

Те дълго говориха и аз слушах внима-
телно всичко, защото това, което 
беше направил синът на Мане Воцо, 
имаше връзка с една моя тайна. Аз 
също бях слагал на очите си няколко 
пъти едно от тези проклети стъкла. 
Бях намерил такова стъкло в стария 
сандък на баба и играейки си с него, 
един ден го нагласих на окото си. За 
мое учудване светът изведнъж се раз-
вълнува. Неочаквано неговите очер-            
тания се разпънаха, събраха се и се 
откроиха безпощадно. Придържах 
стъклото до едното си око, другото 
бях затворил, и дълго време гледах 

просторната гледка, която се раз-
криваше от нашия прозорец. Беше не-
обикновена. Като че ли невидима ръка 
беше измила света, сякаш е бил зад 
замъглено стъкло. И сега той се прос-
тираше пред мен нов и ясно очертан. 
Въпреки това светът не ми хареса 
така. Бях свикнал да го виждам вина-
ги зад лека омара, където очертани-
ята му се сливаха и разединяваха сво-
бодно, без да се стремят много към 
определени норми и граници, сякаш 
никой не държеше сметка за лекото 
разместване на покривите, улиците 
и телеграфните стълбове. А сега зад 
кръглото стъкло светът ми се стори 
свит, изпълнен с порядък и ограничен 
и в него нямаше нищо повече от това, 
което съществуваше. Той приличаше 
на къща, в която всяко нещо – зехтин, 
вода, брашно, е разпределено и нищо 
не е излишно, и нищо не се прахосва.

Въпреки това стъклото ми вършеше 
добра работа, когато ходех на кино. 
Преди да тръгна, го измивах и го сла-
гах в джоба си. В киното, докато га-
сяха светлините, бързо го изваждах, 
затварях лявото си око и го слагах на 
дясното. Когато се връщах у дома, 
никой не разбираше защо едното ми 
око е винаги зачервено. Една вечер, 

когато извадих стъклото от джоба 
си, двама цигани, които седяха до мен, 
толкова се изненадаха, че по време на 
прожекцията ги чух да си шушнат ня-
колко пъти: „Да не е шпионин?“.

Сега отново си блъсках главата да си 
обясня как така човек вижда само с 
очите, а не и с пръстите, лицето или 
с някоя друга част на тялото. В края 
на краищата, очите не са нищо друго 
освен парче месо от тялото ни. Как 
става така, че светът се побира в 
очите? Как не се пръсва човек от тол-
кова много светлина, пространство и 
цветове, които непрекъснато се вли-
ват и вливат в него през очите? От 
дълго време ме измъчваше загадката 
на виждането. Особено се обърквах, 
когато се опитвах да си обясня слепо-
тата, от която много се страхувах. 
Този страх се пораждаше може би от 
това, че голяма част от проклятия-
та, които чувах, се отнасяха до очи-
те. Когато веднъж видях запушената 
дупка на мивката, тя ми заприлича 
на сляпо око. Сигурно такива са из-
вадените очи, мислех си аз. Потокът 
светлина, изпълнен с погълнати кар-
тини, не протича през дупките на 
очите и това е слепотата. Вехип 

Исмаил Кадаре

Как събитията в 
живота ни се вплитат 
в история и се четат 
като хроника? Откъс 
от класическата новела 
на Кадаре, писана през 
1970 г., която предстои 
да бъде публикувана 
отново от издателство 
„Колибри“

Хроника
на камък

фотография Tirana Post
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Кьори, градският стихоплетец, има-
ше точно такава тъмна влага в очни-
те си кухини.

Да виждаш! Какво необяснимо нещо! 
Ето, обръщам глава към долните 
квартали и очите ми като две силни 
помпи започват да всмукват светли-
на и различни картини: покриви, коми-
ни, самотно смокиново дърво, улици, 
минувачи. Чувстват ли те, че аз ги 
изсмуквам? Затварям очи. Стоп. По-
токът спира. Отварям очи. Потокът 
продължава.

След тази уморителна нощ стрехите 
на покривите ми се сториха необичай-
но близо една до друга. Те бяха мокри. 
Каменните плочи се стелеха наоколо 
в едно мъчително повторение. Върху 
тях падаше бледа светлина. Под пок- 
ривите криволичеха улици и улички, по 
които се движеха редки минувачи, се-
лянин с кон, свещеник, старици в чер-
но, които отиваха на гости.

Между тези завои чаках сега да се 
покаже Илир, другото момче на Мане 
Воцо, моят най-добър приятел. Кога-
то го видях да идва, изтичах по стъл-
бите и излязох на улицата.

– Да отидем в кланицата! – каза Илир. 
– Не сме ходили никога.

– В кланицата? Какво ще правим там?

– Как какво? Ще гледаме. Да видим как 
колят кравите и овцете.

– Какво има за гледане при касапите? 
Виждали сме месарници. Месо, окаче-
но на ченгели, някои с краката нагоре, 
други с краката надолу.

– Месарниците са друго нещо – каза 
Илир. – В кланицата е различно. Там 
виждаш как колят биковете. Там съв-
сем няма месарници. Разбираш ли? Там 
е само кланица.

Думата „кланица“ беше една от оне-
зи думи, които в последно време все 
по-често се употребяваха и с едно не 
съвсем определено значение.

Наистина, в града местата, където 
имаше вероятност да се види нещо 

интересно, се брояха на пръсти. Ако 
махнем настрана киното, където хо-
деха несериозните хора и дечурлига-
та, оставаха две места, където със 
сигурност можеше да се видят побои-
ща, особено в неделни дни: циганският 
квартал и пазарният площад зад джа-
мията, там хамалите си деляха пари-
те. Други побоища бяха рядкост и се 
случваха там, където не ги очакваш. 
Освен това в последно време много от 
побоищата не ставаха така, както си 
обещаваха в началото на караницата 
самите побойници. По всичко личе-
ше, че кланицата щеше да бъде едно 
ново развлечение, и аз не се противих 
повече.

Вървяхме към центъра на града. Ули-
ците бяха изпълнени с необикновена 
глъчка. Беше пазарен ден. От всички 
страни към пазарния площад при-
иждаха селяни. Подковите на коне-
те се хлъзгаха, отекваха по паважа 
и пръскаха искри. По нанагорнището 
селяните дърпаха конете за юздите, 
притискаха тялото, потта и тежко-
то си дишане до запотените тела и 
пръхтенето на конете и им помагаха 
да изкачат стръмнината.

От двете страни на улицата прозор-
ците бяха плътно затворени. Зад тях, 
приседнали върху меки възглавници, 
госпожите сега сигурно се оплакваха 
от селските миризми, които идваха 
от улицата, запушваха носовете си, 
прежълтяваха и им се повдигаше. Те 
се радваха на добро здраве, имаха бели 
кръгли лица и рядко излизаха из града. 
Говореше се, сега страдали от това, 
че е затворена границата с Гърция и 
не могат да ядат змиорки от Янина, 
които действали добре против рев-
матизъм. Освен селяните, които те 
всички наричаха с името Кичо, без да 
забравят никога да добавят „с изви-
нение“, както правеха, когато споме-
наваха клозета, казваха, че им е ом-
ръзнало и времето, в което живеят, 
и насядали по възглавниците, пиеха 
безкрайните си кафета и чакаха да се 
върне времето на кралството.

Продължихме нататък. Сега кланица-
та беше близо. Не се чуваше блеенето 

на овце, не се чувстваше миризма на 
кръв, никъде не се виждаше табела, 
която да показва къде е кланицата, 
и въпреки това се разбираше, че кла-
ницата е съвсем близо. Мълчанието 
на калдъръма наоколо и опустялата 
улица подсказваха нейната близост. 
Заизкачвахме се по една циментова 
стълба, мокра и гладка, която не при-
личаше на обикновена каменна стъл-
ба. Тя беше много стръмна и по ней-
ните стъпала нямаше никаква украса 
или просто орнамент. Едва се качих- 
ме. Там горе цареше гробно мълчание. 
Нито човешки гласове, нито блеене 
на животни. Какво правеха там? Най-
сетне пристигнахме. Всичко беше го-
тово. Те стояха прави, с безизразни 
лица и чакаха. Бяха добре облечени, с 
бели ризи с колосани яки и вратовръз-
ки. Някои от тях носеха борсалино. 
Един беше със стар цилиндър. Той пог-
ледна часовника.

Дочухме шум от вода. Един човек 
миеше площадката на кланицата с 
черен гумен маркуч. Друг изтласква-
ше водата към страничните канали. 
Една вълна се плисна до краката ни. 
Погледнахме надолу и отскочихме, но 
беше късно. Площадката беше кърва-
ва. Стана ясно, че всичко беше свър-
шило, преди да дойдем. Въпреки това 
хората не мърдаха. Това значеше, че 
се подготвя ново клане. Водата се 
пенеше върху големите кървави пет-
на, откъсваше ги от циментовата 
настилка и ги повличаше със себе си, 
без да ги остави да се съсирят.

Тогава видяхме всичко. Площадката 
бе оградена от едноетажна, също ци-
ментова постройка. Долу се виждаха 
овцете и между тях селяните, обле-
чени в дрехи от черен шаяк и с черни 
аби, съвсем наведени над животни-
те, с ръце, вкопчени в козината им. Те 
също чакаха.

Тези, които бяха дошли да гледат, не 
бързаха. Двама от тях бяха извадили 
броениците си и бавно ги прехвърля-
ха. Никога не бях виждал лицата им. 
Онзи с цилиндъра погледна часовника. 
Изглежда беше време.

Неочаквано видяхме колачите, обле-
чени в бяло, с тънки, зачервени ръце. 
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Исмаил Кадаре (род. 1936 г.) е 
албански писател, който от 
1990 г. живее във Франция. 
Носител на наградата Букър 
(2005), той е сред авторите, 
непрекъснато спрягани за Но-
белова награда за литература. 
На български език са издаде-
ни книгите му: „Генералът на 
мъртвата армия“, „Кой доведе 
Дорунтина“, „Нишата на позо-
ра“, „Кьорферманът“, „Концерт 
в края на зимата“, „Легенда на 
легендите, политическо есе“. 

Исмаил 
Кадаре

Стояха прави до чешмата, точно в 
средата на площадката. Когато от 
всички прегради селяните започнаха 
да бутат пред себе си животните, те 
не помръднаха. Стори ни се, че чухме 
някакъв приглушен тътнеж от хи-
лядите копита, които безмълвно се 
влачеха по земята. Този тътнеж беше 
дълбок, ритмичен и продължи дълго. 
Когато редиците животни стигнаха 
до чешмата, където чакаха колачите, 
в техните ръце изведнъж блеснаха 
ножове. Започна се.

Почувствах болка в дясната ръка. Нок-                                                                
тите на Илир се забиваха в дланта ми. 
Повдигаше ми се.

Да си ходим!

Тръгнахме си. В края на пазарния 
площад един италиански войник си 
подсвиркваше с уста и гледаше ми-
наващите момичета. Минахме край 
филмовите реклами. Филм нямаше.

Дойде баща ми.

– Разбра ли – каза му леля, щом той 
влезе. – В Тирана стреляли по Виктор 
Емануил.

– Чух в кафенето – отвърна баща ми.

– Атентаторът бил скрил пистолета 
в букет рози.

– Така ли?

– Утре ще го бесят. Седемнайсетго-
дишен е.

– Ух, горките деца – обади се баба.

– Как не е могъл да го улучи! – каза 
леля. – Розите са му попречили.

– Откъде ги научаваш ти тези неща? 
– намеси се с укор майка ми.

– Научавам ги – каза леля.

Качих се на третия кат. Улиците бяха 
все още оживени. Последните купу-
вачи се връщаха от пазара. Максут, 
синът на Назо, носеше под мишница 
една зелка като отрязана глава. Сто-
ри ми се, че се усмихва на себе си.

Селяните бяха започнали да се ра- 
зотиват. След малко „Варош“ и „Па-
льорта“, „Хазмурат“, „Четемели“, 
„Зали“, шосето и мостът щяха да 
почернеят от тъмните им ямурлуци. 
Те щяха да вървят, да вървят непре-
къснато към селата, които никога не 
се виждаха. Зеленината, която бяха 
донесли със себе си, градът щеше да 
преживя през нощта като вързан кон. 
Тази крехка зеленина, тази роса от 
ливадите и този звън на хлопатари 
бяха твърде оскъдни и безсилни, за да 
смекчат дори и малко неговата суро-
вост. Селяните си отиваха. Техните 
черни ямурлуци тъмнееха във вечер-
ния здрач. Калдъръмът разпръсква-
ше последните сърдити искри изпод 
подковите на конете. Те трябваше да 
бързат да стигнат до селата си. Дори 
не извръщаха глави да видят града, 
който остана сам със своите камъни. 
Ето, от затвора при крепостта се 
разнесе приглушен звън. Стражите, 
както всяка вечер, проверяваха ре-
шетките на килиите, като ги почук-
ваха ритмично.

Наблюдавах последните селяни, които 
минаваха по моста, и си мислех колко 
чудно нещо е разделянето на хората 
на селяни и граждани. Как изглеждат 
селата? Къде са и защо не се виждат? 
Всъщност аз не вярвах, че те съ-
ществуват. Струваше ми се, че селя-
ните, които сега си отиваха, само се 
преструваха, че отиват към селата 
си, а всъщност се притулваха около 
града, зад ниските хълмове, обрасли 
с храсти, и там чакаха цяла седмица, 
докато отново дойде пазарният ден, 
за да изпълнят нашите улици със зе-
ленина, звън на хлопатари и роса.

Мислех си как се е случило така, че 
на хората им е хрумнало да съберат 
толкова много камък и дърво, да на-
правят от тях всякакви стени и пок- 
риви и след това цялата тази огром- 
на купчина от улици, стрехи, комини 
и дворове да нарекат град. Но още 
по-необясними ми изглеждаха думите 
„окупиран град“, които възрастните 
все по-често употребяваха в разго-
ворите си. Нашият град беше окупи-
ран. Това ще рече, че в този град има 
чужди войници. Това знаех. Но друго 
ме измъчваше. Съвсем не можех да 
разбера как един град може да бъде 
неокупиран. Освен това, ако нашият 
град не беше окупиран, щеше ли да ги 
има същите улици, същите чешми и 
покриви и същите хора, и аз щях ли да 
имам същите мама и татко, и щяха ли 
да идват на гости Джеджа, Кака Пина, 
леля Джема и същите тези хора, кои-
то винаги идваха?

– Вие не можете да разберете какво 
значи свободен град, защото растете 
в робство – ми каза един ден Явер, ко-
гато го попитах за това. – Повярвай 
ми, трудно ми е да ти го обясня. Тога-
ва всичко ще бъде толкова различно, 
толкова хубаво, че отначало сигурно 
всички ще си загубим ума.

– Толкова ли много ще ядем?

– Сигурно и ще ядем. Да, да, сигурно. 
Но има и много други неща. Ох, има 
много други неща, които и аз не знам 
добре.

Превод от албански Евгения Котова
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Многобройни и разнородни списъци 
със забранени книги – някои от тях 
направени като специални брошу-
ри, произведени почти веднага от 
отечественофронтовската „народ-         
на власт“ след деветосептемврийс- 
кия преврат 1944 г., свидетелстват 
колко важен елемент от прокомунис-
тическата пропаганда е разгромът 
на религиозното съзнание. Разбира 
се, комунистите – включително бъл-
гарските – още не знаят, че това е 
една нерешима задача. Те не знаят, 
че не е толкова лесно да се проникне 
в душата на отделния човек, пазещ 
като най-съкровена същност своята 
вяра. Но те наистина правят всичко 
възможно да усложнят – ако не и да 
направят невъзможно – битието на 
религиозните общности. И една от 
формите е именно чрез забраната и 
чрез последователното цензуриране 

на религиозната тематика от раз-
личните жанрове литература. Още 
отрано, в началото на ХХ век, социа-
листи – бъдещи комунисти, развиват 
тезите за едва ли не „природния ате-
изъм“ на българския човек, за негово-
то отчуждение от „попщината“, за 
плиткия слой на неговата религиоз-
ност, под която стои естествена-
та „здрава“ природност на неговия 
нещо като пантеистичен възглед за 
света. Тази теза се налага и разпрос-
тира и върху полето на литература-
та. Тоест внушава се, че българската 
литература не носи в себе си висока 
спиритуалност, в нея няма значими 
творби, излъчващи духовно-религи-
озни послания, че при големите пи-
сатели религиозната тема се явява 
спорадично, че тези, които пишат 
предимно на такива теми, всъщност 
са маргинални автори – встрани от 

„талвега“. (Дори и най-сериозни ли-
тературоведи се оказват по някакъв 
начин и в някаква степен облъчени от 
подобни тези, макар и ползвани с об-
ратен знак – големият пример е проф. 
Боян Пенев с неговото противопос-
тавяне в този план на българската 
и полската литература.) И днес ние 
се опитваме да възстановяваме, да 
реконструираме този малтретиран, 
разбиван християнски пласт на бъл-
гарската литература. А той се оказва 
наистина съществуващ – стига да се 
направят изследователски усилия.

А литературата се оказва с извънред-
но важно място в битието на религи-
озните общности за половинвековния 
период на комунистическия режим в 
България. Литературата има въобще 
тази извънредно важна за всяко об-
щество, за всяка общност функция 

Михаил Неделчев

Религиозната 
тематика в 
литературата и 
книгоиздаването

Цензура, забрава,
укриване
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– да формира ценностни нагласи, да 
консолидира, да събира, да обединя-
ва, да удържа като една заедност, 
да трупа памет и пр., и пр. (Тук става 
въпрос и за общонационалната худо-
жествена литература, и за специфич-
но религиозната книжнина, и за лите-
ратурата на историческото предание 
за духовната отдаденост, и – разбира 
се – за повествованията за вътреш-
ния живот на съответната религиоз-
на общност.) Всъщност комунистите 
добре знаят от собствената си ис-
тория за тази консолидираща роля на 
литературата. И неслучайно веднага 
се втурват да предотвратяват въз-
действието ѝ, да пречат при форми-
рането на автономни светове – непо-
датливи на тяхната пропаганда. Те се 
надяват, че една общност – особено 
религиозната – не може да същест-
вува без натрупаната си памет и без 
излъчващите енергиите си актуални 
послания.

Но комунистите не знаят или не пре-
ценяват добре, че гонените, преслед-
ваните, укриваните послания от сфе-
рата на религията имат магическата 
способност да се превръщат в преда-
ние. А преданието живее тайно, то се 
разпространява по наистина неведо-
ми пътища, то набира сила и получава 
мощ, то не може да бъде спряно и дори 
нормативизирано. 

Още в първите години на комунисти-
ческия режим започна култивиране на 
една особена култура (която съвсем 
не бе толкова малцинствена, както 
се струва на някои изследователи). 
Това е културата на стоическата 
нормалност, противопоставяща се 
на налагащата се със сила идеологи-
зирана култура на илюзорно ускоре-
ното историческо време („напред към 
комунизма!“ – все по-бързо и по-бър-
зо!). Хората на културата на стоичес- 
ката нормалност се обричаха не само 
да живеят в подножието на йерархи-
чески устройваната държава, да не 
растат „служебно“, но да пазят авто-
номността си като духовни субекти. 
Те се държаха така, сякаш това наоко-
ло, пределно наситеното с идеология 
социално пространство, не същест-
вува – колкото и да е невъзможно да 

си създаваш такава нагласа, да игно-
рираш пропагандата, терора и стаг-
нацията. И човеците, които станаха 
истинските стожери на религиозни-
те общности, бяха най-често именно 
носители на културата на стоическа-
та нормалност.

Всеки от нас има в своята лична исто-
рия знание за такива хора и за такива 
ситуации...

Разказвал ми е моят духовен настав-
ник – родопският свещеник отец Кон-
стантин Канев от село Момчилов-                                                    
ци – за десетилетни забрани да 
осъществява задължителните за 
един свещенослужител треби – не 
само по бракосъчетанието, но и по 
опелото на напусналите ни; за тайно 
правени нощни изпращания на почина-
лите, за селски партийни секретари, 
вършили именно такива насилия, кои-
то в предсмъртния си час са го при-
зовавали да ги причасти и изпрати 
по християнски и той го е правил със 
съзнанието за мисията си, независимо 
от деянията на поискалия това окон-
чателно приобщаване към Църквата. 
Всичко това, а и още много други пре-
пятствия за свещеническата мисия 
не бяха попречили на отец Канев да 
създава до последните си дни под-
робни хроники за всяко семейство от 
енорията си. Ето така, човек по човек 
назад в историята – въпреки че при 
издаването на грандиозната му исто-
рия на село Момчиловци бяха орязани 
стотиците страници, посветени на 
историята на съграждането и почи-
тането на окръжаващите селото по 
възвишенията десетки старинни и 
нови параклиси. 

Една от първите грижи на общност 
като Бялото братство, стояща 
встрани от основните християнски 
деноминации (православната, като-
лическата и протестантските), е 
била да укрие – и то на няколко места, 
тиражирано, така да се каже, в мно-
гобройни преписи, за да не се затрие 
– своя архив. Това бяха не само хрони-
ките на самото Бяло братство, но и 
многобройни преводи на езотерична 
литература. Бяха решили, и с осно-
вание, че едно от сигурните места 

за такова укриване е таванът на моя 
приятел, писателя Владимир Зарев. 
Четяхме през годините един по един 
някои от тези ръкописи, даваше ни 
ги Зарев под клетва, връщахме му ги 
коректно. След възвръщането на сво-
бодата ни през 1989 г. Братството си 
прибра обратно архива – с благодар-
ност към Зарев.

И едно съвсем лично свидетелство. 
Една от най-ценните книги в библи-
отеката ми е молитвеникът на баба 
ми Маргарита, родена през 1890 г. Той 
е от 1948 г., на Синодалното издател-
ство, нищо особено – но стоеше не-
изменно на нощното шкафче на баба 
ми и самото това съхраняване през 
десетилетията му придава особена 
стойност за мен. Дори и заради това, 
че е издаден именно през тази жесто-
ка за антикомунистите година.

За всички нас, които във времената 
на комунистическия режим знаехме, 
че това не е нашият живот – като 
външна форма, като видима действи-
телност, не само насилията, но и дори 
просто разнородните и многопосочни 
ограничения в битието на религиоз-
ните общности, както и формите на 
орязване на религиозната проблема-
тика в българската литературна кул-
тура, са една трайна и жестока трав-
ма. Та кой от нас не е чувствал като 
лична обида препречването на съвсем 
естествения радостен стремеж към 
църквата за великите християнски 
празници? 

Посочил съм в антологическата ми 
книга „Цензурираните класици“ (из-
дателство Ciela, 2011 г.), че последова-
телно цензурирани през социалисти-
ческата епоха в представителните 
издания на големите ни автори са 
следните проблематики: критични-
те становища за социалистически-
те идеи; някакви прояви на радикален 
модернизъм, нарушаващи официоз-
но канонизирания облик на писателя 
чрез негови „странични“ творчески 
изяви (например белетристът кла-
сик Йордан Йовков е писал симво-
листически стихове, трябва да ги 
укрием); силни произведения на смехо-
вата култура при „сериозни“ автори. 
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И религиозната тема, на първо място, 
преди всичко останало. Дал съм при-
мери на отстраняване или укриване 
на текстове на Иван Вазов, Пенчо 
Славейков, Кирил Христов, Елин Пе-
лин, Йордан Йовков, Димитър Под-
вързачов, Асен Разцветников, Ангел 
Каралийчев. (Подчертавам, че става 
въпрос за творби, които според зая-
вените в предговори и бележки със-
тавителски намерения задължително 
би трябвало да бъдат включени в съ-
ответните томове. Разбира се, този 
мой антологически труд е по-ско-
ро представителен – той съвсем не 

изчерпва всички случаи на подлагане-
то на текстовете на класиците на 
подобно насилническо пресяване.) Да 
не говорим, че въобще не са подло-
жени на процедурата литературно-
историческо утвърждаване пишещи 
на спиритуална или религиозно-хрис-
тиянска проблематика автори като 
Вен Тин и Иван Грозев, остават и до 
днес в ръкопис религиозни произведе-
ния на такива писатели като Стоян 
Михайловски, Константин Петканов, 
Георги Томалeвски... (Едва в последни-
те години д-р Мария Огойска прави 
необходимото да се представят за 

съвременната публика такива творби 
на Стоян Михайловски и Константин 
Петканов.) 

За петнадесетте години от работа-
та ми в издателство „Български писа-
тел“ от 1974 до 1990 г. (в отдел „Лите-
ратурно наследство“) съм се нагледал 
на какви ли не случаи на упражняване 
на цензурни практики спрямо религи-
озната проблематика – включително 
и при живи, и то авторитетни авто-
ри. Някои от редакторите изпитва-
ха направо панически ужас да не би да 
сбъркат с допускането на богохвали-
телни строфи. Ето един съвсем кури-
озен случай. Съхранил съм ръкописа 
на получилата своевременно много 
висока оценка представителна сти-
хосбирка на прекрасния поет Иван 
Радоев „Един бял лист“ (1974 г.). На      
стр. 41 от ръкописа в заглавието на 
стихотворението „Религиозна песен“ 
думата „религиозна“ е задраскана и 
заменена с „атеистична“. Абсолютен 
скандал! Вместо „Религиозна песен“ 
– „Атеистична песен“! Ако можеха, 
такива редактори биха променили по 
съответен начин и заглавието на Бо-
тевата „Моята молитва“, например 
на „Моята тъга“ или нещо подобно. 
Ръкописът е заминал за печат с под-
писите на трима поети: Димитър 
Стефанов като персонален редактор, 
Надя Кехлибарева, като завеждащ от-
дел, Иван Давидков, като главен ре-
дактор. И критикът Симеон Султанов 
– като директор. А особеното тук е, 
че в стихотворението като рефрен 
има трикратно повтарящо се трис-
тишие: „Благослови, господи! Благо-
слови, господи! Благослови, господи!“.

Като форма на принизяване на религи-
озния словесен пласт през комунисти-
ческия период са наложените строги 
правописни норми: навсякъде Бог и 
Господ се изписват с малки букви. Така 
е и с местоименията от рода на Му, Го, 
Нему и прочее в съответните слово-
съчетания. При класиците това се на-
рича нормализиране на текста според 
съвременните правописни правила. И 
до днес има колебания при изписвани-
ята на тази лексика. Така и в по-нови 
издания на стихотворенията на Иван 

фотография Светослав Чулин
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Радоев това „Господи“ също стои с 
малка буква.

Извънредно драматичен и съвсем не 
само професионално-текстологичен            
е проблемът с личните авторски пре-
работки на отделни творби и препод-
реждане на цели авторски антологии. 
(Тук вадя пред скоби случая с отстра-
няването на няколко религиозни сти-
хотворения от своя собствен канон 
при силно въцърковения голям поет 
Атанас Далчев – той е наистина 
специален, изисква друг тип анализ, 
който съм направил в студията „Мо-
литвите на устните горят“. Моти-
ви на религиозното у Атанас Далчев 
– отрицания и осъществявания, пуб-
ликувана в книгата ми „Литератур-
ноисторическата реконструкция“, 
„Просвета“, 2011 г.). Така например го-
лемият поет Асен Разцветников пра-
ви два коренно различни тома със свои 
избрани стихотворни творби – пър-
вият е с издадените през 1943 г. „Сти-
хотворения“ и в него не се включват 
баладите от прочутите „Жертвени 
клади“ (тенденциозно, с оглед на со- 
циокултурната и политическа си-
туация от навечерието на Втората 
световна война), а през 1949 г. той 
подготвя ново избрано, то остава не-
публикувано, но тук, също тенденци-
озно, вече съобразно на новата поли-
тическа конюнктура, не се включват 
цяла голяма поредица стихотворения 
с религиозни и спиритуални мотиви, 
както и части от поемата „Двойник“. 
(Дори и тази ампутация обаче не спа-
сява изданието.) 

А ето и примери от самоцензурира-
нето на някои от най-известните 
стихотворения на Димитър Панте-
леев: „Вечеря“: „Вечерята във тия бе-
дни, тъмни къщи/където богомолни 
старци и жени“ става: „Вечерята във 
тия бедни, тъмни къщи,/в които бе-
ловласи и жени“; разбира се, в късните 
издания отпада стихотворението 
„Син“, което завършва така: „Той е 
идвал във техните стаи,/може би им 
е бивал и гост./Моя татко тук всички 
го знаят,/моят татко се казва Хрис-
тос“; в „Самота“ (предишно заглавие 
„Зимна самота“): „О, сън на проста 
Божия душа“ става: „О, сън, на проста 

горестна душа“; в „Тишина“ – за да не 
бъде заподозрян поетът, че отправя 
Господня молитва: „Благословен да си, 
дето отсъди/под спокойната сине-
ва,/в тия прости нощи да бъде/тиши-
на, тишина, тишина“ – първият стих 
приема следния имперсонален вид: 
„Благословен да е, който отсъди“; в 
„Страх“: „А снощи аз в съня си бях със 
меч пронизан/и видях твоя лик, о, май-
ко Богородице,/когато цял опръскан 
с кръв във рая влизах“, а във втория 
стих Богородица е заменена с: „О, моя 
стара майчице“. И в „Смърт“ – по-ед-
ра преработка: „А над малкото пусто 
креватче,/през осветени върбови 
клони,/Пресвета Богородица плаче/
от изгнилата синя икона“ добива вида: 
„А над малкото пусто креватче,/през 
изгнилите бели завеси,/ със фенера си 
свети и плаче/побледнелият есенен 
месец“. Въобще отпада в късните из-
дания и стихотворението „Монах“, 
където вторият куплет звучи така: 
„И моята уста ще онемее/и ще пре-
съхне богохулната ми реч:/във пока-
яние безмълвно ще изгрея,/о, Господи, 
за твоя огнен меч“. И прочее още де-
сетки и десетки антирелигиозни пре-
работки при Димитър Пантелеев...

При Славчо Красински също виждаме 
разнородни преработки. Но и цяло 
едно такова стихотворение без        
заглавие от представителната му 
стихосбирка „Зелени облаци“ (1938 г.),      
като започващото с цитираното 
по-долу четиристишие, също – раз-
бира се – е отпаднало:

Ако тръгне някога Христос
да намери отдих на земята – 
ще го спрат на Чехия полята,
да им бъде цяло лято гост.

Наистина безброй са примерите на 
антирелигиозна самопреработка – и 
при Георги Караиванов, естествено 
при Дора Габе и Елисавета Багряна и 
при кого ли още не от по-старите пи-
сатели. Всички сякаш единодушно са 
съгласни да престанат да вярват в 
Бога. А начинът, по който се транс- 
формират някои произведения за 
деца, е направо куриозен и одиозен. 

Очевидно имаме още много работа 
в реконструирането на религиозния 

Михаил Неделчев е роден през 
1942 г. в София. Завършва сла-
вянска филология и философия 
в Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“. Ин-
тересите му са в областта 
на българската литературна 
история, текстологията, ли-
тературния, политическия и 
културния персонализъм, геопо-
етиката и актуалния литера-
турен живот. Депутат във 
Великото и в 36-ото народно 
събрание. Бил е ръководител 
на департамент „Нова бълга-
ристика“ в НБУ, председател 
е на Сдружението на българ-
ските писатели. Носител на 
Националната награда за хума-
нитаристика „Христо Г. Данов“ 
(2003), на Бургаската литера-
турна награда за цялостно 
творчество „Голям златен Пе-
гас“, на специалната награда на 
„Аполония“ (2004), на наградата 
на Портал Култура за хумани-
таристика (2016) и национална-
та награда за хуманитаристи-
ка „Богдан Богданов“ (2018). 

Михаил
 Неделчев 

пласт на българската литература. В 
това отношение изследователските 
усилия се подкрепят мощно от но-
вовъзникващи произведения с рели-
гиозна проблематика на съвременни 
силни автори – на Емилия Дворянова, 
Деян Енев, Теодора Димова и още мно-
го други.

Текстът е четен на конференцията 
„Комунистическите режими и религи-
озните общности“, НБУ, 8 март 2019 г.
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Разкажете най-напред за необикнове-
ната ви житейска съдба и за това как 
стигнахте да изкуството?

Историята на рода Хараламов-Орe-
шак започва в епохата на Иван III с 
византийския беглец Харалампи Гав-
ри, по-късно игумен на манастира 
„Спас-Елиазар“ в Псков. В лицето на 
бояра Орешко през 1552 г. по време на 
похода на цар Иван IV един член на моя 
род стъпва на политическата сцена. 
Другият клон води началото си от 
комита Харос Ламбо Гавра по време 
на османското завладяване на Балка-
ните в края на XIV в. Има доста какво 
да се каже за отделните фамилни раз-
клонения, но аз ще се огранича върху 
собствената си съдба.

Роден съм в София на 23 май 1955 г. 
Майка ми казва, че денят бил нео-
бикновено студен, в свят, който по 
онова време е разделен на враждеб-
но настроени един към друг блокове. 
Кръстен съм тайно в мазето на ка- 
тедралата „Александър Невски“ по 
бързата процедура от един уплашен 
поп, докато баща ми стоял да пази 
на улицата. Участниците са ми раз-
казвали, че в бързането свещеникът 
несръчно ме изпуснал в пълния с леде-
ностудена вода купел; с това си обяс-
нявам причината за ненакърненото 
ми до ден днешен въодушевление по 
морето. Дали са ми името Харалампи 
в чест на дядо ми, както и на всички 
предишни Харалампиевци, кръща-
вани така през поколение. Да раста 
като творческа личност във Виена, 

носейки подобно име, означаваше по-
стоянно люшкане между възвисяване 
и унижение, подигравки и маргинали-
зиране, както и безброй варианти на 
фонетични и правописни грешки – бях 
принуден да закаля характера си.

Дядо ми Харалампи Гаврилов, син на 
министъра и пазител на държавния 
печат Гавриил Х. (един от строите-
лите на България), е последният уп-
равник на София в епохата на Царска 
България, част от триумвирата в 
Демократическата партия (заедно с 
Александър Малинов и Никола Муша-
нов – трима държавници, борили се за 
нормализиране на отношенията със 
СССР, както и против унищожаване-
то на евреите). След 1944 г. загубихме 
гражданските си права, имуществото 
ни бе конфискувано (както и в случая 
на дядо ми по майчина линия Угрин, 
шоколадовия фабрикант и меценат 
от Видин и Лом). Сръбската ми баба 
Дара (племенница на сръбския регент, 
министър-председател и външен 
министър Йован Ристич) почина от 
изтощение. Братът на Харалампи, 

Атанас, умира от възпаление на бели-
те дробове. Единствено сестрите му 
Олга (Рудановски) и Стела (Божилов) 
успяват да избягат в Буенос Айрес и 
оттам в Париж. Александър Ороша-
ков влиза в затвор в България, докато 
Ростислав и Олга Петкович (Набоко-
ва) намират някакъв подслон в Прага. 
На друго място съм писал, че емигра-
цията създава „чудовища на борбе-
ността“. В моите „виенски години“ 
този въпрос се поставяше във връзка 
с обществото и индивида, в проти-
вовес на начина, по който светът ни 
възприемаше. Това е вторият път за 
сравнително малък период от време, 
когато семейството ни е на крачка от 
това да прекрати съществуването 
си. А с бягството на родителите ми 
Георги и Велика през Белград във Вие-
на през 1960 г. по същество се прекра-
тява и последната връзка с местата, 
където фамилията ни се е изявявала. 

Баща ми Георги преживява шанта-
жи и следене. Искали са да го превъз-
питат в „работник“ (безуспешно!) и 
само благодарение на блестящите си 

С художника 
Харалампи 
Г. Орошаков 
разговаря 
Чавдар Попов

За емиграцията 
и „чудовищата 
на борбеността“, 
„иконичността“ в 
авангарда и търсенията 
на една „Византия след 
Византия“. Изповед на 
един потомък на голям 
род, влязъл в сблъсък с 
историята и воюващ с 
утопиите 

История и
авангард

фотография личен архив
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математически способности успява 
да завърши университета. Братята 
му Гавриил, Миодраг (Ристич) и сес-
трата Надежда стават плячка на ко-
мунистите. Миодраг успява да избяга 
в Белград, докато Надежда изпада в 
непреодолима депресия.

За мен лично времето до 1960 г. се 
свързва с радостта в дома на маке-
донската ми баба Милена Гударовска 

(Макрий) в „Красно село“. Нейните 
приказки, песни и безпрекословната 
ѝ любов очевидно са ме накарали да 
се почувствам достатъчно обгриж-
ван, та да насърчат и съхранят фан-
тазията ми и връзката със славян-
ското непокорство. После дойдоха 
бягството и изолацията, когато без 
никакво предизвестие изведнъж ме 
изтръгнаха от корените ми. По оно-
ва време тъкмо бях влязъл в училище 

„Максим Горки“, животът изведнъж 
придоби героично звучене. В Белград 
родителите ми ме заведоха при сръб-
ските роднини Мио Ристич и Добрина 
Синджелич. Половин година по-къс-
но баща ми Георги ме взе на ръце и се 
събудих в транзитния лагер „Трайс- 
кирхен“ в Австрия. Сега бях дете на 
бежанци без гражданство, без език и 
без лице в ничия земя. После всичко се 
разви много бързо. Баща ми стана во-
дещ инженер по планирането в „Уни-
версале“ и разработи патентите за 
системата за арматура „Орошаков“. 
Пет години по-късно той основа пър-
вата фабрика „BVB“. Майка ми Велика 
повтори в бързо темпо следването си 
по право и получи титлата доктор, 
докато по същото време в интер-
ната „Калксбург“ аз онемях без език, 
сменяйки след това всяка година учи-
лищата, които никога не завършвах с 
успех. Още от първи клас тетрадки-
те ми се оформиха като партитури на 
археологическо-исторически експеди-
ции, при което нарисуваното, написа-
ното, оцветеното и залепеното прек- 
рачват границите между отделните 
нива на компетентност, за да ста-
нат възможни някои свободни прос-
транства по време на пътуването 
ми, чиято обективирана форма спира 
времето. От това се развиха пърфор-
мансите, фотоновелите, по-късните 
инсталации, а накрая в „Премерване 
на сили I и II“ те ме върнаха обратно 
в началото. Когато през 1983 г. се 
преместих да живея в Мюнхен, в ате-
лието на Герхард Мерц започнах дъл-
гогодишното си търсене на следите 
чрез една „Византия след Византия“, 
на която поставих финалната точка 
през 2003 г. с даряването на моята 
колекция „Московски концептуали-
зъм“ на Кабинета по медна гравюра/
Пруско културно наследство в Бер-
лин (Kupferstichkabinett/Preussischer 
Kulturbesitz zu Berlin). С приятеля ми 
Вадим Захаров оформихме тази ко-
лекция като голяма черно-бяла инста-
лация по време на фестивала „Мос-
ква–Берлин“, а Валтер Кьониг издаде 
съпътстващия проекта том. След 
това се потопих в архивите и дълги 
години, както и с доста усилия, писах 
„Аферата Батенберг“, която през 
2007 г. бе представена на Франкфурт-
ския панаир на книгата от Елизабет 

Харалампи Г. Орошаков, Композиция



Руге с думите „първокласно заглавие“. 
Сами виждате, че мога да опиша един-
ствено онова, което е в процес на въз-
никване – и то със задна дата.

Трудно ли се намира място под слън-
цето за съвременния художник, който 
трябва да се „пребори“ със силна кон-
куренция и с огромен брой автори от 
най-различен калибър?

Фернандо Песоа е казал, че „изкуство-
то е лъжа, която внушава истина“, но 
от съвременна гледна точка са нали-
це и други проблеми: изглежда направо 
смешно да се държи отворено празно 
място в рамките на непробиваемата 
иманентност, за да може да бъде при-
дадена точност, дори изтънченост 
на пълното безразличие. Вместо това 
трябва да артикулираме последната 
свобода на индивидуалното самоза-
явяване, надхвърляйки контролира-
ната глупост, именно за да можем да 
я парираме. Съзирам втория проб-
лем в дегенериралото ни общество: 
ако всеки се харесва в ролята си на 
жертва, то той се възприема като 
по-важен от останалите в съвмест-
ния културен живот и монополизира 
чувствителността си. Достатъчно 
неприятно е да трябва да търпим 
личните мнения като обективно из-
казване, но постоянното собстве-
но стигматизиране продължава да 
живее под формата на двоен аршин 
като машина за агресия в културата 
на събитията. След като „левицата“ 
се стреми да накара проблемите да 
изчезнат, пренебрегвайки ги, и меж-
дувременно въвежда забрани върху 
правото на свободно изказване, иде-
ологическият корсет се превръща в 
чудовищна мантра, която трябва да 
приемаме безропотно, ако не желаем 
нацистите да ни обявят за „нацис-                 
ти“. Виждам задачата на бъдещи-
те художници в това да защитят 
трудно извоювания универсализъм, а 
не да се жертват на олтара на огра-
ничението. „Ляво“ и „дясно“ са вече 
изпразнени от съдържание понятия 
от картотеката на господстващата 
система. Понеже няма изход от тази 
също така и икономическа ситуация, 
художникът третира тоталността 
като част от нашето изкуствено 

общество на евтиното забавление, 
без да я разкрасява и без ритуали на 
оправдание. С други думи, желая на 
идното поколение да притежава необ-
ходимата независимост и борбено да 
защитава собствената си ценност. 
Защото демокрацията означава спор, 
а „биеналето се е превърнало в друга 
дума за инфлация“ (ако цитирам Пе-
тер Слотердайк).

Кои са предпочитаните лично от вас 
художници на ХХ век?

За да се отнеса хронологично към въп- 
роса, ще спомена т.нар. „виенска гру-
па“ (Конрад Байер, Освалд Винер и др.). 
Като виенчанин, за мен това движе-
ние определи моя светоглед, в качест-
вото му на подривния естетизъм на 
дендито, а също така ми даде насока 
за развитие. Също бих желал да споме-
на Валтер Пихлер и Капа Кохершайд, 
първия като голям бунтар на прециз-
ното описание на пространството, а 
втория като художник и етнограф. В 
тази редица на предшествениците се 
нареждат Франсис Бейкън, Блинки Па-
лермо, Ел Греко, както и Марсел Брод-
харс – неговият „Музей на модерното 
изкуство“ повлия на моето „Тотално 
произведение на изкуството“. По-на-
татък „Новата бохема“ в Кьолн през 
80-те години – това са пресечните 
моменти в моето развитие преди па-
дането на Стената. Важна за моята 
работа е „иконата“, а също и „Черни-
ят квадрат“ на Казимир Малевич в 
плетеницата на неразбирателства 
по оста Запад–Изток – нещо, което 
многократно съм изтъквал, тъй че 
не е нужно отново да се разпрости-
рам пак върху същото. Какво означа-
ва емиграцията като фундаментално 
разместване на реалността в личен 
план, а също и като феномен на ХХ 
век, и в каква връзка е тя спрямо оп-
ределянето на собствената позиция,           
описах още през 1994 г. в „Пастор 
Зонд“ на Вадим Захаров, издаден от 
Юри Алберт. 

Вместо това бих желал да се спра на 
друг един аспект. От 1969 г. насам 
живея по половин година в Кан, бла-
годарение на родителите си. Както е 
известно, Лазурният бряг принадлежи 
на големите художници на авангарда 

от ХХ век, напук на аристократите, 
бонвиваните и плейбоите, по правило 
придаващи облик на копнежното поле, 
което представлява това окъпано от 
слънчевите лъчи изключително мяс-
то. Докато Пикасо създаваше непрес-
танно картини и деца в различните си 
замъци и дворци между Антиб, Валори 
и Екс ан Прованс, единствено на Ни-
кола дьо Стал и Ханс Хартунг им бе 
отпуснато място в музея „Пикасо“ в 
Антиб. В непосредствено съседство, 
в Ница – и то в едробуржоазен стил – 
се установява Матис: както се знае, 
нищо не бива да пречи на педантично 
начертаната му всекидневна програ-
ма. По-нататък виждаме Жан Кокто 
в Мантон и Вилфранш, Фернан Леже 
в Био, Жан льо Гак в Кан, „набистите“ 
в Сен Тропе и естествено, Пол Сезан 
в Екс ан Прованс. Подобно на рамка, 
която свързва това поколение с геро-
ичното начало на модерността – по-
колението Коро – в Кан сюр Мер над 
планината се извисява Огюст Реноар. 
Редом с тези лидери, застанали по 
собствените си бляскави бойни по-
лета, Пиер Бонар изглежда направо 
скромен: един успешен адвокат, кой-
то в свободното си време ходи на кур-
сове по рисуване и понякога участва с 
Пол Синяк във ветроходни състезания 
пред бреговете на Сен Тропе, облечен 
в костюм и с шапка. Не е било логич-
но да се предположи, че тъкмо този 
кротък самоук, към когото околните 
герои са се отнасяли недобре, ще се 
превърне в действителния антипод, 
и все пак решаващата битка в живо-
писта се разразява между него и Ма-
тис. У гросмайстора, облечен в шит 
по поръчка костюм от три части, 
жените остават концептуални обра-
зи, линията винаги доминира, както и 
духовната дисциплина на цвета като 
такъв. За разлика от него в малката 
си къща в Ле Кане Бонар създава же-
ната, своята жена, като чувствено 
желание в пулсиращото опиянение на 
цветовете. Страстта е тази, която 
подхранва невъзможното, и за мен тя 
си остава определяща със своето без-
смъртно влияние.

Как успявате да съвместите зани-
манията си с изкуство с вашите ис-
торически и културни интереси, с 
писането?
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Подобно на Антонен Арто, и аз съм 
философ на лишаването от собствена 
същност. Знам, че нито понятията, 
нито привидната непосредственост 
могат да бъдат приложени без наси-
лие, без връзка с порива към регули-
ране в нашия лишен от ограничения 
капитализъм. Затова не се колебая 
да кажа множество истини, които 
си противоречат, а заедно с това да 
дам израз и на самото противоречие. 
В три свята оставам своята собст-
вена противоположност: изкуство, 
литература и история. Всъщност 
става дума за постоянна война на све-
товете срещу мен самия, в голотата 
на провала ми. Къде иначе бихме могли 
да намерим щастието като ценност 
сама по себе си?

Какви са вашите наблюдения относно 
съвременния свет на изкуството?

„Изкуството е изкуство, а всичко ос-
танало е всичко останало.“ Ад Райн-
хард все още е могъл да констатира 
едно такова евангелие на изкуството. 
Днес, в нашето време на илюзиите за 
автономност (Вилфрид Дикхоф), ха-
рактерът на изкуството като сто-
ка определя без преструвки насто-
ящото положение и с него следва да 
се съобразяваме. Какво да се прави, 
когато изкуството вече не дава ес-
тествен израз на своя бунт? Можем 
да го възприемаме като продукт сред 
равни нему продукти, като обект на 
лайфстайл или носител на хабитус 
сред многото подобни машини за ком-
пенсация на дребнобуржоазното „аз“ 
– като глобален стоков фетиш или 
като продаваща се марка. Това озна-
чава, че изкуството вегетира под за-
крилата на институциите като ва-
риант за инвестиции на заменяемата 
култура на събитието, в контекста 
на нашето съвършено „Общество 
на спектакъла“ (Ги Дебор), като една 
разкрасена и започнала да учи на морал 
проститутка. В тази консуматорска 
пустиня отсъства външната опорна 
точка на саморазголването, която 
би могла да бъде мобилизирана сре-
щу унижението на възпитателните 
тенденции в мейнстрийма. Затова, 
млади амбициозни катерачи, да не ви 
пука за правилата и давайте напред.

Какви са днешните критерии за успеха 
на художника?

Парадоксът между собственото ли-
шаване от власт и покачващото се 
желание за господство отвсякъде ни 
донесе нарастващо уеднаквяване в 
нашето общество. Нито разраства-
щото се все повече успоредяване на 
отделните малцинства насърчи или 
дори подобри взаимното разбиране, 
нито еврото донесе желания „вечен 
мир“ между народите – нашата ре-
алност показва точно обратното. В 
това постоянно изкуствено изнер-
вяне моралът и борбата между поло-
вете сериозно увредиха отдавнаш-
ните и трудно постигнати свободи 
на изкуството и ги направиха едно-
измерни. Който постоянно се позо-
вава върху „морала“, за да защитава 
един привидно свободен ред, съще-
временно издава не само собствена-
та си елитарна легитимация, той 
банализира и ролята на жертвата. 
В този контекст искам да припомня 
за Албер Камю: „Моралът води до аб-
стракция и несправедливост. Той е 
майката на фанатизма и на заслепле-
нието. Който е добродетелен и про-
повядва справедливост, ще трябва да 
реже глави…“ (Албер Камю, „Дневници 
1951–1959 г.“, с. 339). В този смисъл ус-
тановявам: щом на власт е езиковата 
полиция, царува лицемерието. Там, къ-
дето безкрайни правила, задължения и 
забрани регулират съвместното съ-
ществуване, спорът пресъхва, а заед-
но с него и демокрацията. Съответно 
„защитете ме от онова, което искам“ 
(Джени Холцер).

Вашето отношение към българското 
изкуство?

На 9 септември 1991 г. пристигнах 
в София. Не мислех за тази натова-
рена с историческо значение дата, 
когато след 31 години живот между 
Виена, Кан и Мюнхен за първи път от-
ново стъпих в града, в който съм се 
родил. Посрещането беше лошо: ку-
фарът ми бе разрязан, материалът, 
който бях донесъл, както и видеото 
и картинните ръкописи изчезнаха, 
в хотела не можеха да намерят или 
паспорта ми, или ключа на стаята, а 
жена ми Йохана не можеше дни наред 
да се свърже с мен по телефона. Беше 
една безвкусна комедия от гроба на 
все още съществуващия социализъм, 

която рутинирано илюстрираше из-
раза „лошо настроение и мотаене, 
или как да задуша още в зародиш вся-
ко конструктивно чувство“. Докато 
в града се провеждаха демонстрации, 
а някои хора дори бяха понесли икони 
пред себе си, с куратора Филип Зида-
ров отидохме в НДК, където излож-
бата ми трябваше да бъде открита 
успоредно с парламентарните избо-
ри. Това, че в крайна сметка тя все 
пак се състоя, се дължи вероятно 
на нежеланието на една малка група 
хора да се примири с потискащото 
положение (вж. Самюъл Бекет „Непло-
дородна земя, но не напълно!“). Това 
„не напълно“ триумфира в лицето на 
Лъчезар Бояджиев, Яра Бубнова, Нед-
ко Солаков, Рангел Вълчанов, както 
и Алексей Тарханов, които бяха там. 
Заедно с мен те построиха лабирин-
та, собственоръчно режеха стъкла 
и подреждаха „Архива“ по дължина-
та на външните стени на лабирин-
та. Така монументалните фрески, 
изобразяващи героични работници 
и плачещи майки в морето от знаме-
на на преодоляната класова борба, се 
превърнаха във фрагментарен декор 
на взетите назаем чувства. По това 
време се запознах и оцених един нов 
авангард, който действаше доста 
по-индивидуално в сравнение с моите 
приятели от московския концептуа-
лизъм. Седем години по-късно в Мюн-
хен с „Премерване на силите II/Бъл-
гарски авангард“ изненадахме немски 
говорещото пространство за дълъг 
период от време. Оттогава са минали 
много години. Творческите среди се 
стесниха до изкуството на курато-
рите и на галериите, пазарът на из-
куството се занимава с изкуство на 
подредените формати, с покачването 
или съответно със спада на тяхната 
стойност. Между тези полюси водят 
жалкото си съществувание отделни 
борби за оцеляване, нямащи изгледи да 
получат признание – това е положе-
нието! Тук се сещам за едно изказване 
на Пол Вирилио („Изкуство на ужаса“), 
в което той постановява: „Дори ако 
режимът на ужаса на нацистите загу-
би войната, не спечели ли той накрая 
мира?“. Това следва да приемем: гло-
балната търговия лиши авангарда от 
утопии – да живее авангардът!
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Петя Лунд е издателка и преводачка, 
от години живее в Германия. Завърш-
ва Кьолнския университет, участва 
в сдружението „Български език и кул-
тура в Берлин“ и в организацията на 
поредицата събития Cyrillic Sounds, 
посветена на съвременната българ-
ска култура. През 2016 г. създава в 
Берлин издателство eta с идеята да 
представя съвременна българска ли-
тература на немския пазар. Със знака 
на eta досега са излезли книги на Геор-
ги Тенев и Георги Господинов, Наталия 
Делева, Емануил Видински, Иван Лан-
джев, Петя Кокудева, Милена Николо-
ва, Йордан Д. Радичков, антологията с 
разкази „Чужд приятел“, както и книга 
от сръбския писател Саша Илич. През 
есента предстоят заглавия от Ангел 
Игов и Саня Николич от Сърбия.

Как се срещнахте с немския език? 
Имам усещането, че език не се из-
бира случайно?

Напротив, съвсем случайно беше. След 
седми клас имах огромно желание да 
уча английски език, но ме приеха в нем-
ска гимназия и малко насила се получи 
тази любов с немския език. И с време-
то, особено с живота ми в Германия, 
постепенно връзката ми с езика ста-
на дълбока. Сега си давам сметка, че аз 

живея в тази немскоезична среда тол-
кова дълго време, колкото съм живяла 
и в България. И стигнах до момента, 
когато чувствам и двете места като 
свои. Ясно е, че съм родена в България 
и завинаги ще съм българка, но така 
се случи, че покрай езика и живота ми 
там Германия също се превърна в моя 
родина.

Минахте ли през онзи процес, ко-
гато човек се опитва да забрави 
миналото и да продължи напред?

Да, според мен има едно много нор-
мално отблъскване, оттласкване от 
родното, за да се влезе в следващото 
и човек напълно да се потопи в него. 
И в момента, в който този процес е 
преодолян, той вече се обръща назад 
и сключва мир и с родния си език, и с 
произхода си. Намира равновесието и 
всичко става много по-лесно.

А литературата? Как се появи 
това повторно връщане към бъл-
гарския език? 

Процесите при мен се случиха някак 
естествено, аз винаги съм чела много 
и се интересувах от книги, от исто-
рия и писане. И още във въпросната 
немска гимназия имах добра учител-
ка – Марта Джалева, която успя да ни 

покаже магията на поезията, за мен 
това беше ключов момент в живота 
ми. Защото проза чете всеки, но ня-
кой да ти даде искрата към поезията, 
това се случва изключително рядко.

Помните ли първото нещо, което 
решихте да преведете?

Започнах още в гимназията с преводи 
на песни от български език на немски. 
Просто ми доставяше удоволствие да 
преминавам от единия език на другия 
по възможно най-добрия начин. Исках 
да подарявам части от текстове, 
написани на родния ми език, на други 
хора, които няма как да го разберат. 
Така съм подарявала стихотворения, 
преведени от български език на нем-
ски. Имала съм нуждата по този начин 
да се изразявам, оттам всичко тръгна 
естествено и се превърна в някакъв 
смисъл и в съдба.

Щастлива съдба ли е това? Спом-
ням си, преди години преводачът 
Рейнол Перес Васкес се шегуваше, че 
да си преводач от български език е 
един от най-изтънчените начини 
да умреш от глад.

Това е абсолютната реалност – пре-
водачът е една недобре оценена и 
недобре платена професия. Което е 

С Петя Лунд, 
която живее         
в Берлин и издава 
съвременна 
българска 
литература, 
разговаря Оля 
Стоянова

Насрещен
вятър
Петя Лунд, фотография Юлиян Атанасов



34

юни 2019

много тъжно и много жалко, защото 
преводачите са основата. Те са хо-
рата, които пренасят смисъла от 
един език в друг, и то по начин, който, 
в крайна сметка, също е творческо 
писане. 

Значи има нещо друго в превода, 
което се оказва по-силно. Кое е то?

Да, всички, които превеждат и с кои-
то работя, имат вътрешното же-
лание и потребност да го правят. 
Преводаческата работа, особено ко-
гато превеждаш литература, е ми-
сионерска дейност. Да не говорим, 
че преводачите си имат естествени 
предпочитания и вкус, държат не-
щата, които на тях им харесват, да 
бъдат преведени. И аз започнах така. 
А когато говорим за преводи от мал-
ки езици, често на преводачите им се 
налага да действат като литератур-
ни агенти – избират автор, избират 
произведения, търсят издателство.

Естествено ли се случи да започне-
те да превеждате от български на 
немски език, а не обратно? Може 
би това е по-трудният вариант.

Да, при мен всичко започна така – от 
български на немски език, което е не-
естествено като процес. Дори не съм 
се замисляла да го правя обратно. Но 
пък при мен никога нещата не се по-
лучават по лесния начин. Обикновено 
първо ми хрумва трудният вариант и 
захващам нещата оттам.

Така ли се появи и идеята за изда-
телство eta?

Да, идеята да създам собствено из-
дателство дойде като желание за по-
вече независимост. Но тук не става          
въпрос толкова за мен. В издаването 
на книги това, че аз съм превела две 
от книгите, няма толкова голямо зна-
чение. По-важни тук са авторите. 
Вече дори превеждам все по-малко. 
Преводът първо изисква страшно 

много работа и време – и ходене по 
библиотеки, търсене на източници, 
нещо, което аз в момента не мога да 
си позволя. И второто – има момен-
ти, в които нямам потребност да го 
правя, толкова съм заета с организа-
цията на издателството. Организа-
торската работа в момента е много 
повече, отколкото преводаческата, 
и предполагам, че така ще бъде и 
занапред.

Колко време е необходимо на едно из-
дателство, за да си стъпи на крака-
та и да стане лесно разпознаваемо?

Това е стартиращ бизнес и много хора 
се изумяват, че в началото трябва да 
се инвестира. Но при всяко начинае-
що предприятие е така. Няма кой да 
дойде, да ни даде една сума пари и да 
каже – заповядай… Това се случва в мо-
мента, в който спонсорите виждат, 
че има нещо изградено. Правилото за 
издателствата в Германия е, че са не-
обходими пет години. Само в Берлин 
има хиляди малки издателства, сре-
щаме се често и обменяме опит. Там 
се казва, че който до петата година 
оцелее, след това има шанс да продъл-
жи и да създаде стабилен бизнес. А ние 
завършихме втората пълна година на 
издателството.

В Германия съществуват ли пред-
варителни очаквания каква трябва 
да бъде българската литература?

Да, има предварителни очаквания. 
Клишетата са живи, и то не само в 
Германия, но и в България също. Нався-
къде клишета има и нашата работа в 
момента е да се противопоставим 
срещу тази тенденция и да показваме 
другата страна на медала. Защото 
не сме длъжни да обслужваме клише-
тата и да даваме на определен тип 
хора това, което те искат да видят и 
чуят. А можем да кажем: „Вие искате 
да прочетете точно този тип кни-
ги, но имаме и други. И те дори не са 
толкова български, а книги, които мо-
гат да се четат със същия успех в цял 
свят“. И това е моята идея, защото 
забиването в локалното е много кон-
трапродуктивно за всички нас. Няма 
смисъл в обслужването на тези кли-
шета. И не това е задачата на един 
издател и на някой, който иска да на-
мери широка публика. 

През пролетта на 2019 г. издателство eta участва в Панаира на книгата в Лайпциг



35

юни 2019 

Това напомня на лекцията за TED 
на нигерийската писателка Чи-
маманда Адичи, която говори за 
опасността да имаме една-един-
ствена история. Да имаме само 
едно-единствено очакване към 
Африка например…

Да, с клишетата и предразсъдъците 
винаги е едно и също – независимо от-
къде идва човек и в какъв контекст се 
пренася. Винаги има някакви очаква-
ния. Не е страшно това, проблемът е, 
че България е твърде малко известна 
и че името ѝ се свързва предимно с ко-
рупция и криминални престъпления, 
за които съобщават медиите в Гер-
мания. Силно желая да има насрещен 
вятър на всичко това, защото инте-
рес има, просто трябва да се покаже 
нещо различно. 

Този мъглив и неясен образ само за 
България ли се отнася, или за Бал-
каните, за Източна Европа?

По принцип Балканите са на едно и 
също ниво, но съм забелязала, че Бъл-
гария и Румъния вървят ръка за ръка. 
Те са най-проблемната, но и най-малко 
известната зона. Защото на Запад се 
пътува много по-интензивно и поч-
ти всеки германец е бил в Испания, 
Франция, скандинавските страни, в 
Португалия, докато малцина от за-
падноевропейците са били в България. 
И затова казвам, че тези страни по-
между си се познават, докато ние все 
още сме малко непознати. Няма как 
всеки един германец да знае България, 
не сме екзотика, може би в географ-
ски план относително знаят къде се 
намираме…

Някъде между Истанбул и Атина…

Да, там някъде. Принципно се знае 
един футболист – Стоичков, разбира 
се. Някои са чували за „Мистерията 
на българските гласове“. Други знаят 
световноизвестни български музи-
канти, но горе-долу дотук свършват 
нещата.

А как изглежда българската лите-
ратура, погледната отстрани?

Това, което виждам, е, че с всяка нова 
книга, която издаваме, кръгът на 

почитателите се разширява. Може 
би защото всяка нова книга е в нов 
жанр и при всяка нова книга работим с 
нов екип. Този интерес си личи дори по 
това, че получавам запитвания дали 
могат да се публикуват откъси във 
вестници и литературни списания. 
Виждам повишения интерес, когато 
каним авторите на фестивали. И има 
такива моменти, когато си казвам 
– да, заслужава си. Отделно книгите 
си имат собствен живот. Когато за-
почнат да се продават, те тръгват 
абсолютно самостоятелно, попадат 
на някакви хора, на някакви места, 
оттам се случват съвършено дру-
ги неща и в един момент идва някой, 
който ни казва: „Ние много харесваме 
вашия млад автор, възможно ли е в 
антологията за млади автори, коя-
то изготвяме, да публикуваме негови 
стихотворения?“. И това е прекрасно. 
И наистина си струва. Продажбите 
за момента не са умопомрачително 
добри, но се изисква време за налагане 
на марката. 

След първите издадени книги 
по-лесно ли стана?

Механизмите, доколкото аз имам 
възможност да преценя, работят, и 
то не лошо. След първите две години 
вече всички преводи са финансирани. 
За мен е голямо признание, че се наме-
риха институции, които ни вярват и 
казват: „Да, ние искаме да финанси-
раме преводите точно на това из-
дателство, на тези автори и с тези 
преводачи“.

С какъв екип преводачи работите?

Преводачите, с които най-интензив-
но работя, са: Хенрике Шмит, Елвира 
Борман-Насонова и Андреас Третнер. 
Вече работя и с Елвира Веселинович, 
която превежда от сръбски, хърват-
ски и босненски. От 2019 г. започнахме 
да издаваме автори от Сърбия, година 
след това планираме да продължим с 
автори от Хърватия, надеждата ни 
е, че по-късно, през 2020 г., ще могат 
да се включат и автори от Босна. В 
бъдеще проблем ще бъде, че бълга-
ристика вече почти не се изучава в 
университетите. И малкото хора, 
които са поели този път, не знам дали 

ще продължат напред и дали ще се 
занимават с превод, защото той не 
обещава богатство. На всеки е ясно, 
че е изключително трудно да станеш 
професионален литературен прево-
дач. Май трябва да присъства и един 
леко мазохистичен момент или прос-
то да имаш друга работа, която да ти 
осигурява средства за живот. Зато-
ва литературните преводи понякога 
приличат на хоби.

Децата ви говорят ли добре 
български?

Да, говорят български. Големият ми 
син доста добре. Малкият още не 
толкова добре, но той е и по-малък, 
пък и когато се роди, брат му тръгна 
на училище и вече не бяхме толкова 
свободни да пътуваме често насам. 
С големия ми син прекарвахме много 
време в България, той всъщност про-
говори на български и на него този 
език му е много по-близък. Аз съм част 
от сдружението „Български език и 
култура в Берлин“, където предлагаме 
езиково обучение за деца – всяка събо-
та по три часа. Естествено, и моите 
деца са включени в класовете. Опит-
ваме се да дадем възможност на де-
цата да учат българския език в прак-
тиката – организираме им семинари, 
предлагаме теми за обсъждане – как 
се прави кино или как се прави книга, 
защото имаме огромното желание да 
учат езика в движение. В същото вре-
ме организираме и най-различни други 
културни събития, като това отно-
во е идеята за споделяне – да видим 
новите български филми, които са се 
появили, новите автори…

Погледнато от разстояние, из-
глежда ли важно това, което се 
случва в България? Защото, когато 
човек живее потопен в една среда, 
всяко нещо му се струва от голямо 
значение. Как изглежда отстрани?

Мисля, че дистанцията е лечебна, за-
щото дава възможност да се виждат 
нещата с малко по-критичен поглед. 
Със сигурност обаче има добри бъл-
гарски филми, добри книги и добри 
музиканти. Във всяка една сфера на       
изкуството има актуални лица, които 
си заслужава да бъдат показани.
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Какво е за вас фотографията 
– улавяне на мига или радикална 
свобода?

За мен тя е радикална свобода. Мисля, 
че за всяка личност фотографията е 
нещо различно. За мен фотографията 
е моят живот. 

Бихте ли го обяснили? По-какъв 
начин тя е обвързана с живота ви?

Аз съм инженер по професия. Дълги 
години работих като инженер, цели 
седем години. Занимавах се с фото-
графия още тогава, но осъзнах огра-
ниченията на професията си. Учех 
фотография още като инженер и по-
степенно тя ме поглъщаше все повече 

и повече. Имах проект за циганите и 
постепенно осъзнах, че не мога да го 
осъществя, ако не се освободя напъл-
но и не се отдам само на снимането. И 
една от причините беше, че фотогра-
фията ми носеше свобода. Когато бях 
инженер, носех отговорност за живо-
та на шестдесет души. Бях авиацио-
нен инженер, а самолетните мотори 
често закъсваха, което ми създаваше 
сериозни проблеми. Бях под непрекъс-
нат стрес и търсех свободата, но 
държавата не ми я предоставяше. А 
като фотограф имах само апарата си. 
И това бе всичко. 

Оставате верен на лентовата фо-
тография и пренебрегвате новата 
фотографска техника? Защо?

Не, не е така. Използвам дигитален 
фотоапарат и съм много доволен, че 
дигиталната фотография съществу-
ва. Следващата година правя голяма 
изложба в Националната библиотека 
„Франсоа Митеран“, обобщаваща две 
десетилетия от работата ми като 
фотограф. Там ще покажа фотографии 
от археологически обекти по цялото 
Средиземноморие. В някои страни съм 
бил по два пъти, а в други – даже по се-
дем. От 1986 г. използвам фотоапарат 
с панорамен обектив и проследявам 
как съвременният свят въздейства 
върху пейзажа. Винаги е било проблем 
да намеря пари, за да си купя лента. А 
сега се връщам от Йордания, където 
прекарах две седмици, снимайки ар-
хеологически обекти. Заминах само с     
35 кг багаж и се върнах само с дискове. 
Нямаше нужда да търся спонсор. Имам 
щастието да живея във време, в кое-
то се извърши голям технологически 
прогрес във фотографията. Така че – 
да живее революцията!

Защо ви привличат номадите, от-
къде дойде интересът ви към про-
ект като „Циганите“?

Бунтар, странстващ и независим фотограф, Йозеф 
Куделка е една от легендите на Пражката пролет. До 
9 юни т.г. в СГХГ гостува изложбата му „Изгнания“, 
включваща 75 фотографии, подарени на центъра 
„Жорж Помпиду“ в знак на благодарност към Франция, 
дала му гражданство през 1987 г. Така Куделка посети 
София и дори отговори на някои въпроси въпреки 
пословичната си неприязън към интервютата.

 е свобода
Фотографията 

Разговор с Йозеф 
Куделка
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Имам едно правило: никога не говоря 
за фотографиите си! И не ги обясня-
вам. Обичам да слушам какво другите 
казват за тях. Да си фотограф е нещо 
трудно, не е само да натискаш коп-
чето. Трябва да отделиш работата 
си като фотограф от външната пре-
ценка. Затова никога не говоря за мо-
ите фотографии. Разглеждам ги едва 
когато бъдат отпечатани. Малцина 
са тези, които наистина могат да 
оценят фотографията, която сами са 
направили. Мисля, че фотографията 
е единствената творческа дейност, 
при която можеш да стигнеш до майс- 
торска творба случайно. Ако фото-
графът иска да каже нещо, той го каз-
ва в книгите си. А не са много добрите 
книги от фотографи. 

Името Куделка се свързва с Праж-
ката пролет от ’68 г. Какво ви даде 
и какво ви взе тя? 

Прага ’68 г. беше една национал-
на трагедия. Но съм доволен, че бях 
участник в събитията. Никога не съм 
си мислел, че чехословаците са спо-
собни на такава промяна. Случилото 
се беше истинско чудо. Имахме само 
един враг и това беше руската армия. 
Всичко друго мина на заден план. Беше 
невероятно. Това ни позволи да из-
лезем от себе си. Станахме нещо раз-
лично от онова, което бяхме по-рано. 
Интересното е, че фотографиите ми 
бяха публикувани една година след съ-
битията. И пак бяха „новина“. А какво 
означава новина – означава, че пред-
ставляваха интерес. Един българин, 
който се казва Стоилов и е добър из-
дател, веднага след промяната ме 
убеди да направя книга за съветска-
та инвазия в Чехословакия. Щастлив 
съм, че тази книга излезе, има я дори 
на български език. Направих и голяма 
изложба, която пътува по целия свят. 

Мисля, че фотографиите от Прага   
’68 г. постепенно придобиха друго 
измерение. Защо издателят реши да 
ги събере в книга? Отначало фото-
графите бяха просто документ за 
случилото се в Чехословакия, защото 
руснаците не искаха да кажат исти-
ната. Днес те имат друго измерение. 
Вече не е толкова важно кой на тези 
снимки е руснак и кой е чех. Важното 
е, че единият държи автомат „Калаш-
ников“, а другият е без „Калашников“. 

Дори не е най-важното, че това пред-
вещаваше края на комунизма. Тези 
фотографии показват измерението 
на съпротивата на един народ, на 
желанието му за свобода, която друг 
идва да му отнеме. Затова бе толко-
ва трудно тази изложба да се покаже в 
Китай. По принцип не говоря за моите 
фотографии. В случая го правя, защо-
то се навършват петдесет години 
от събитията и приех да дам интер-
вюта, защото го смятам за важно. 
И ние като вас сме малка държава. И 
тъй като сме малки, невинаги сме се 
държали достойно. Но мисля, че точ-
но през този период чехословаците 
се държаха достойно. Не бива да го 
забравяме. 

А какво е за вас изгнанието? Не 
само в географски смисъл, а и като 
изгнание на духа?

Отговорът е прост. Напуснах Че-
хословакия и вече не можех да се вър-
на там. Ако се върнех, щях да вляза 
в затвора. Не съм чак толкова смел. 
Знаех, че могат да упражнят много 
силен натиск над мен и да не успея да 
се държа достойно. Затова напуснах 
страната и не се върнах там дваде-
сет години. Такъв смисъл имаше за 
мен изгнанието. Мисля, че добрата 
фотография е тази, която е способна 
да каже нещо различно на различните 
хора. 

Влизате в затворени общности, 
по какъв начин намирате път към 
хората?

Трябва да дадеш време на времето.

Открихте ли границите си? Каз-
вате в едно интервю, че продължа-
вате да ги търсите?

Има един чешки израз, че искаш да зна-
еш докъде може да се отиде. На осем-
десет и една години съм и продължа-
вам да съм фотограф. Не мисля, че съм 
стигнал предела си. И никога не оценя-
вам фотографиите си. Те може и да не 
са добри или да са много добри. Онова, 
което ме интересува, е щом се събудя 
сутрин, да мога да правя фотография. 

Има ли български фотограф или 
фотография, които са ви напра-
вили впечатление?

Посетих галерия „Синтезис“, която, 
доколкото разбирам, е единствената 
галерия за фотография в София. Там 
видях много интересни работи. Ала в 
това отношение доста изоставате 
от Прага, където имахме такава га-
лерия още преди войната. 

Въпросите зададоха Тони Николов и 
Людмила Димова. Използвани са и три 
въпроса на други медии.

Йозеф Куделка (род. 1938 г.) е 
един от най-големите съвре-
менни фотографи. Завършва 
авиационно инженерство. През 
1967 г. се отдава на фотографи-
ята и един от първите му про-
екти е свързан с Румъния, къ-
дето през 1968 г. снима местни 
цигани. След завръщането си 
става фотохроникьор на на-
хлуването на Варшавския до-
говор в Прага. Негативите са 
изнесени тайно и са предадени 
на „Магнум“, за да види светът 
случващото се в Чехословакия. 
Фотографиите са публикувани 
в „Сънди Таймс“ с инициалите 
P.P. (Prague Photographer/Пражки 
фотограф) заради опасността 
от репресии. Година по-късно 
Куделка напуска Чехословакия и 
кандидатства за политическо 
убежище във Великобритания. 
В следващите десет години 
обикаля Европа с фотоапара-
та си. През 1987 г. получава 
френско гражданство, а през 
1990 г. се връща в родината 
си за първи път от 20 години. 
Първата му книга „Цигани“ из-
лиза през 1975 г., „Изгнания“ се 
появява през 1988 г. Оттога-
ва е публикувал над 12 книги, 
като една от последните 
е „Инвазията в Прага ’68“ (2008). 

Йозеф 
Куделка

Фотографията 
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Защо Арката?

Понякога Кристо и Жан-Клод дълго 
търсят терените и обектите на 
своите „деликатни намеси“. Друг път 
се оказват внезапно привлечени от 
мястото. Безспорно мащабът на Три-
умфалната арка в Париж е предизви-
кателен. Но не бива да забравяме, че 
за Кристо по-важна е естетиката. 
Това подчерта и неговият приятел и 
колега от ранните му години в Париж 
– Ян Фос. Наскоро той сподели с мен 
как ден преди откриването на „Пла-
ващите кейове“ в Италия се изкачил 
на високо над езерото Изео, за да види 
проекта отгоре. „Много мащабно, 
нали?“, попитах аз. А той отговори: 
„Да, но не това е най-важното. Беше 
много красиво!“. Чувала съм Кристо 
често да употребява тази дума, „кра-
сиво“. Едно субективно възприятие, 
но дума с универсално значение.

Докато живее в Париж между 1958 и 
1964 г., той прави първите си колажи 
и рисунки за намеса в градска среда 
и опаковане на обществени сгради. 
Първият проект за опакована Триум-
фална арка е от 1962 г. Монументът 
е изобразен с черно-бял фотомонтаж 
с гледна точка от авеню „Фош“. Обек-
тът е по-абстрактен, пакетажът 
груб, с по-свободна драперия, въжета-
та са небрежно намотани. Напомня на 
струпаните по това време в ателие-
то на Кристо опаковани предмети от 
най-различно естество. Само пропор-
циите и местоположението загат-
ват, че това е Арката. 

Проучванията, направени през 70-те 
и 80-те години на ХХ век, придвиж-
ват проекта напред. В София, в СГХГ 
през 2015 г., по време на юбилейната 

изложба на твореца, се откроява-
ше една арка, опакована в светла 
драперия в контраст с нощното не-              
бе, колаж от 1988 г. Днес, десетиле-
тия по-късно, проектът е финално 
конкретизиран.

Рисунките от 2018 и 2019 г. значи-
телно се различават от предишни-
те скици. Върху монумента се спуска 
сребристосиня драперия, подчерта-
ваща силуета. Пристягането е рав-
номерно, почти симетрично, с чер-
вени като артерии въжета. Някой би 
предположил, че цветовете са близки 
до френското знаме. Или че въжетата 
са като кръвта на героите, в чиято 
чест е издигнат паметникът... Сигур-
на съм, Кристо би отговорил, както 
обичайно: „Всички интерпретации са 
легитимни“.

Триумфалната арка като емблема на 
Париж може да се сравнява с Райхста-
га, последния обект, който Кристо 
и Жан-Клод опаковат. Арката е ис-
торическа светиня, построена в па-
мет на пожертвалите се за Франция. 
Строежът ѝ е започнат от Наполеон 
през 1806 г. и е открита 30 години 
по-късно. Архитектът Жан-Франсоа 
Шалгрeн се вдъхновява от римската 
арка на император Тит, но я надскача 
с размерите – 50 метра височина, 45 
метра ширина и 22 метра дълбочи-
на. В основите ѝ, при Паметника на 
незнайния войн, всеки ден в 18:30 ч. се 
пали огън. Екипът на Кристо е поел 
ангажимент това да остане така и 
по време на работния процес за опа-
коването, който ще трае само 10 дни, 
както и през 14-дневния живот на го-
товото произведение. 

В началото на 60-те години, когато 
живее в Париж, Кристо обитава мал-
ка слугинска стая. В нея няма течаща 
вода, но се намира на централно мяс-
то, близко до Триумфалната арка, тя 
е всекидневно пред очите му. Въпреки 
характерната му дързост, за младия 
Кристо е трудно да си представи, че 
някога паметникът ще стане част 
от собственото му изкуство. Все пак 
я включва в ранните си проекти. Пред 
в. „Фигаро“ Кристо признава респек-
та си: „Това е необичаен монумент на 
необичайно място, който подчертава 
събирането на булевардите в звезда. 
Само по себе си това е произведение 
на изкуството. Бях очарован от тази 
гледка“. Когато през 2018 г. той дого-
варя изложба под заглавие „Парижки-
те години на Кристо и Жан-Клод“ в 
Центъра „Помпиду“, директорът на 
Националния музей за модерно изкус- 
тво Бернар Блистен го пита какво 
произведение би искал да направи в 
Париж. Кристо без замисляне отго-
варя през смях: „Единственото нещо, 
което мога да направя, е да опаковам 
Триумфалната арка“. А отговорът бил 
съвсем сериозен: „Има шанс да прего-
варяме за разрешение“. Така на проек-
та е даден ход.

Защо Париж? 

Виждала съм една снимка, направена 
от фотографите Шънк/Кендер, на 
която младият Кристо опакова ста-
туя на женска фигура. На заден план 
в лека мъгла се извисява Айфеловата 
кула. Годината е 1964, последната, в 
която художникът живее в Париж. 
Зад гърба си има участия в групови и 
самостоятелни изложби, направил 
е „Стената от петролни варели“ на 

Евгения Атанасова-Тенева

Размишления върху проекта на Кристо

Триумфалната аркаопакована
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улица „Висконти“. Последната твор-
ба силно привлича вниманието на 
критиците. Кристо вече е забелязан, 
но още не е постигнал онова, към кое-
то се стреми. На снимката на Шънк/
Кендер се вижда отдаден и вглъбен в 
заниманието си човек. Той устремено 
извършва неразрешените действия, 
все едно от това зависи животът му. 
Не ми беше трудно да си представя 
как би опаковал и стърчащата зад 
него Айфелова кула, ако си го поста-
ви за цел. Неговият приятел Ян Фос 
обяснява успеха на Кристо с думите: 
„Той вярваше в това, което прави. 
Още тогава!“. Тази вяра е движеща-
та сила, която помага на 23-годишния 
имигрант, достигнал до заветния 
Париж. След рисковано бягство от 
социалистическия лагер и след години 
съществуване на ръба на мизерията 
Христо Явашев има сили да намери 
себе си и своя стил. Париж е място-
то, където се самоизгражда. Христо 
изоставя миналото си на закърмен с 
реализъм български студент и създа-
ва новата самоличност. Без фамилия, 
без гражданство, но с концепцията да 
бъде артист, свободен от всякакви 
зависимости. Френски знае слабо, но 
посещава изложби, кина и концерти, 
зарежда се от новата културна среда, 
попива свободния дух. В първите дни в 
Париж той пише до брат си Анани, че 
се „чувства като побъркан“. Главата 
му прелива от впечатления. Дните 
му изглеждат къси. През деня рабо-
ти до изтощение – рисува портрети 
за пари, после експериментира все 
по-настойчиво „своите неща“. 

Адекватно на световните търсения 
в този период, Кристо прави първите 
си картини, в които експериментира 
с повърхността, грубите, напомнящи 
лунни пейзажи „Кратери“, изработени 
с боя, лепило, пясък върху платно или 
дърво. В края на 50-те той изслед-
ва и абстрактния експресионизъм, 
вдъхновен от изложбата на Джаксън 
Полък и груповата експозиция New 
American Painting.

Една решаваща стъпка за Кристо 
се оказва физическото излизане от 

платното и създаването на изкуство 
чрез трансформиране на реални обек-
ти. Той вече има стая-ателие, наета 
от приятели. Помещението започ-
ва да се пълни с опаковани метални 
кутии от бои и лакове, шишета от 
разредители за боя, разни предме-
ти, които обичайно не присъстват 
в галериите. Експериментиращият 
артист ги е натрупал в голямо коли-
чество. Кутиите започват да се об-
виват в специално, напоено със смола 
платно. Гънките на платното са вни-
мателно нагласени, покрити са с лак, 
повърхността е обработена, твър-
да, напълно променена. Завързани са 
с канап или въже. Формата и усеща-
нето за обекта са запазени, но той е 
трансформиран. Това са първите про-
изведения на Кристо, видени от кон-
цептуалиста на „Новите реалисти“ 
Пиер Рестани. Той е впечатлен, но 
открива в творбите прекалено много 
„присъствие на художника“. Вероят-
но заради това не го кани директно 
за член на групата. Кристо върви по 
собствен път. Работата му все пак 
го сближава с художници от кръга на 
„Новите реалисти“ като Ив Клайн и 
Арман.

През 2014 г. в ателието на Кристо в 
СоХо наблюдавах екземпляри на тези 

най-ранни опаковани обекти, създа-
дени преди десетилетия в Париж. На-
стоявах той да ми разкаже повече за 
концепцията зад тези творби. Крис-
то даде много просто обяснение: „Из-
питвах потребност да се преместя 
от обикновените скулптурни рисун-
ки в някаква друга посока. Това беше 
много прост начин, не усложнен. Едно 
достъпно трансформиране, защото 
и нещата бяха малки по обем. Като 
се замислите, в момента, в който ху-
дожникът нарисува нещо, той вече го 
трансформира. Един стол престава 
да бъде истинският стол, ако е на ри-
сунка, дори и да е в реалистичен стил. 
Аз взимам реалността, истинската 
реалност. Не образът на нещата. Ис-
тинските неща, с техните истински 
размери. Разбираемо, първите обекти 
бяха домашни. Те са малки, можех да 
ги правя само с ръцете си, бях свобо-
ден да ги местя, без това да е сложно. 
По-късно започнах да правя по-голе-
ми и по-големи. Пространството на-
раства – от метри става километри. 
Но това е в основата на нашето изкус- 
тво. Работим с истинските неща“.

Годините в Париж са изключително 
интензивни и наситени с творчес- 
ки и лични събития с трайно значе-
ние в живота на Кристо. Срещата с 
Жан-Клод е съдбовна. Забранената 
любовна история със сгодено момиче   
от висшето общество, прераства в 
здрав съюз, продължил повече от 50 
години. В нейно лице Кристо намира 
предана съмишленичка, готова да го 
следва и подкрепя при всички обстоя-
телства. С нейна подкрепа той навли-
за все по-смело в нови територии.

Важно за артистичния път на Кристо 
е посещението в ателието на скулп-
тора Алберто Джакомети. Впечат-
лява го нещо на пръв поглед обичайно 
– недовършените фигури, покрити с 
влажен плат, за да не изсъхват. Дори 
не особено наблюдателното око ще 
забележи как постепенно започва да 
се променя начинът на опаковане на 
Кристо. Предметите все повече гу-
бят своята идентичност: „Платът 

Christo and Jeanne-Claude, Wall of Oil 
Barrels – The Iron Curtain, Rue Visconti, Paris, 
1961–62, Photo Jean-Dominique Lajoux © 1962 
Christo 
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присъства в цялата история на из-
куството. Той е бил пресъздаван от 
бронз, от дърво, от мрамор. Не само 
моите опаковани обекти, но и нашите 
проекти правят точно същото – по-
криваме с плат, за да откроим пропор-
циите на обекта“.

През този парижки период Кристо, 
заедно с Жан-Клод, успява да реали-
зира първа самостоятелна изложба 
със структури от варели в Кьолн, из-
ложби с опаковани обекти в Париж и 
Италия. Той участва във филмирани 
опакования на жени, произведения, за-
редени с предизвикателна естетика. 

Вероятно най-емблематична творба 
за периода е блокираната с петролни 
варели улица „Висконти“ – „Стена от 
петролни варели. Желязната заве-
са“ от 1962 г. Макар и за няколко часа 
съществуване временната творба 
резонира до днес. Вероятно заради 
енергията на изкуството, възропта-
ло срещу погазването на свободата 
и физическото разделяне на света на 
Изток и Запад. 

Защо 2020? 

Въпросът е зададен в момента на 
официалното обявяване на проекта, 
когато французите преживяваха 21 
седмици бунт на Жълтите жилетки. 
Но нима това е ново? Когато присти-
га в Париж през 1958 г., младият бег-
лец Кристо изумено вижда силуети 
на танкове и военни на фона на ясно-
то небе по „Шанз-Елизе“. Посреща го 
отгласът на алжирската революция. 
Генерал Дьо Гол е върнат на власт, за 
да изведе републиката от кризата. 
Болезнената тема е разделила хора-
та, отнела им е от спокойствието и 
оптимизма. Вероятно усещането е 
било подобно на това, което изживя-
ват французите днес. „Бях уплашен. 
Помислих си – пак започва война“ – 
споделя Кристо пред „Фигаро“. И доба-
вя за предстоящата си творба: „Това 
е проект, който намира времето си 
днес, точно когато трябва да бъде 
направен. Осъществяването му е не-
вероятна новина, която не бихме мог-
ли да си представим преди 20 години“. 

Кристо винаги настоява, че произве-
денията му могат да се случат в точ-
но определен момент и носят неговия 
контекст. Изглежда, че проектът за 
Триумфалната арка е чакал като пе-
съчинка, която с времето, скрито от 
очите, се е превърнала в перла, гото-
ва да блесне. Опакованата Триумфална 
арка има потенциал да се превърне в 
триумф за своя създател, разгърнал 
таланта си в Париж и покорил света 

с дръзките си творби. С този проект 
като че ли се затваря един жизнен 
кръг – авторът се връща там, откъ-
дето е започнало изстрелването му в 
голямото изкуство, където е срещнал 
голямата си любов. Но знаем, че кръ-
гът е фигура без край и затварянето 
му не е финал. Може да е ускорение за 
следващ проект, нов житейски ци-
къл… Сигурна съм, че от Кристо може 
да се очаква всичко.

Christo,The Arc de Triomphe, Wrapped, Collage 2019, photograph by Wolfgang Volz and tape, 
Photo Andrѓ Grossmann © 2019 Christo
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Новината идва малко след нашия раз-
говор – Кристо ще опакова Триум-
фалната арка в Париж. Ще остане ли 
в съзнанието на публиката, както с 
Пон Ньоф 35 години по-рано? „Нека 
оставим на времето да си свърши ра-
ботата. Днес нямаме необходимата 
дистанция, за да направим правилна 
преценка“, твърди събеседничката ми 
Дария дьо Бове по повод на съвремен-
ното изкуство. В примерите, които 
дава – от Клод Моне до Даниел Бюрен 
– личат не само уроците на история-
та, но и личният опит. Като старши 
куратор в парижкия център за съвре-
менно изкуство „Пале дьо Токио“, тя 
кани художници с характерен почерк 
като Камий Енро и Лор Пруво. За съ-
жаление не ни остана време да гово-
рим за последната, която след първа 
самостоятелна изложба в голяма ин-
ституция като „Пале дьо Токио“ през 
2018 г., е избрана да представя френ-
ския павилион на 58-ото венецианско 
биенале. Понякога времето си казва 
думата и по-бързо. Поводът за разго-
вор с Дария дьо Бове не е международ-
ното биенале. В края на март в София 
имаше няколко събития, свързани с из-
куството в публично пространство. 
Лекция на Дария във Френския ин-
ститут, разговор и уъркшоп с френ-
ско-португалския артист Уилфрид 
Алмендра сложиха началото на нов 
проект на галерия Sariev Contemporary 
и Марков Студио. 

В последните години изкуството 
в публични пространства се рад-
ва на все по-голяма популярност. 
Франция е добър пример. На какво 
се дължи този феномен?

Искам най-напред да уточня, че из-
куството в публични пространства 
е със стари традиции. Във Франция, 

пък и на много други места по света 
то съществува още от времето на 
кралете, които поръчват статуи и 
паметници. Обществените поръчки 
за изкуство във Франция обаче водят 
началото си от 50-те години на ХХ 
век. През 1951 г. е въведен т.нар. 1% 
artistique1 . От друга страна, е вярно, 
че в последните години те се умно-
жават и развиват с инициативи като 
Un immeuble, une œuvre2  и Nuit blanche3. 
Всичко това е свързано с демократи-
зацията на съвременното изкуство, 
към която можем да причислим и раз-
витието на биеналетата.

Споменахте два типа проекти – 
временни и постоянни. Къде са ос-
новните разлики между тях?

Временният проект, независимо колко 
е амбициозен или скъпоструващ като 
този на Кристо за Пон Ньоф в Париж 
през 1985 г., още от началото е създа-
ден с определена продължителност. 
Концепцията на едно произведение, 
предвидено да остане постоянно, не                                                      
може да е същата. То трябва да е спо-
собно да издържи на външните усло-
вия на представяне, а това създава 
различни трудности. Мога да дам 
за пример творбата, която Даниел 
Бюрен направи през 1986 г. за Пале 
Роял в Париж. В началото на 2000 г. 
той започна съдебен процес, защото 
инсталацията му не е била правилно 
поддържана и е изключително повре-
дена. Когато се прави поръчка за про-
изведение за публичното простран-
ство, трябва да се запитаме дали 
сме в състояние да го поддържаме по 
коректен начин във времето. Худож-
никът също би трябвало да разсъж-
дава върху този въпрос. Тук можем да 
споменем и изкуството в публичните 
пространства, което не идва от об-
ществени поръчки, а от граждански 
жест като стрийтарта, мозайките 
на Space Invader и аматьорските по-
шоари4 . Един път създадена, творба-
та е там, тя си живее живота, но не 
е предвидено да бъде поддържана, да 
бъде дълготрайна.

Да споменем творбите, които ано-
нимният стрийтартист Банкси 
остави в Париж миналото лято. 

След като една от тях бе от-
крадната, различни граждански 
комитети и асоциации решиха 
да се организират и да поставят 
плексигласови плоскости върху 
другите.

Да, така е, но тук проблемът е друг. 
На пазара на изкуството творбите на 
Банкси струват много скъпо и немал-
ко хора се опитват да ги откраднат, 
изрязвайки ги от стените, за да ги 
продадат. Поставянето на плексиг-
лас е опит за тяхното запазване, за 
да могат, както иска и артистът, да 
бъдат за всички.

Има художници, които не се про-
тивопоставят на деградацията 
на творбите си в публичното прос-
транство, приемат я за естествен 
процес. 

Зависи от художниците. Някои каз-
ват: „Нека моето произведение след-
ва своята еволюция“, но има и други, 
които изискват специфична поддръж-
ка. Всичко опира до индивидуалната 
практика.

Тази специфична поддръжка може 
да е изключително скъпа...

Зависи какво се има предвид под под-
дръжка. Все пак техниката еволю-
ира с времето. Но е възможно в един 
момент „предназначението“ на про-
изведението да се отдалечи от пър-
воначално предвиденото. Начинът, 
по който хората си присвояват една 
творба, може да промени много начи-
на, по който тя остарява. Ще дам от-
ново пример с Бюрен. Инсталацията 
му предизвика огромен скандал в нача-
лото, а после стана много популярна. 
Всеки ден стотици хора я посещават, 
катерят се върху нея, снимат се. Това 
не е било предвидено при създаването 
ѝ.

Много често се говори за изкуство-
то в центъра на града, съществу-
ват обаче и проекти за различни 
предградия.

Един изключително амбициозен про-                        
ект, който се прави в момента, е 
свързан с градския транспорт в 

Изкуство в                       пространство

С Дария дьо Бове, 
старши куратор 
в „Пале дьо 
Токио“, разговаря 
Десислава Милева

публичното
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Париж и близките предградия. При 
строежа на много от новите гари ра-
ботят двойки от архитект и артист. 
Все още има само скици, но проектите 
ще се случат.

Често чуваме упреци за твърде 
скъпата реализация на такива про-
екти, че парите могат да бъдат 
вложени другаде. Това е валидно 
най-вече за предградията, които 

Изкуство в                       пространство

не се радват на същата видимост 
и престиж като центъра. Как гле-
дате на подобни упреци?

Те са насочени към изкуството като 
цяло. Има хора, които смятат, че 
вместо в култура обществените 
средства трябва да бъдат вложени 
другаде. Но за мен културата е също 

толкова необходима на едно общес- 
тво, колкото чистият въздух или пра-
вото да има какво да ядеш. Тя е необ-
ходима за оцеляването. Без изкуство, 
без култура сме нищо в известен сми-
съл. Съвременното изкуство днес се 
сблъсква с голямо неразбиране, със 
силно отричане, но това може да бъде 
казано за всяко изкуство. Обичам да 
припомням, че някога Моне е бил малко 
признат и не е можел да се издържа от 

работата си, а днес всеки музей, кой-
то прави изложба с негови картини, е 
сигурен, че ще произведе блокбъстър. 
Трябва да оставим времето да си 
свърши работата. Днес нямаме необ-
ходимата дистанция, за да направим 
правилна преценка. В работата ми 
като куратор на съвременно изку-
ство трябва да правя различни избори 

– непременно субективни, на худож-
ници, които ми се струват важни, 
които смятам, че говорят за света. 
След десет години ще видим кои ще 
останат. Днес не можем да се дистан-
цираме достатъчно и това се отнася 
за всяка форма на изкуството – музи-
ка, танц, литература. Трябва да при-
емем, че невинаги можем да разберем 
изкуството. Но основното при изкус- 
твото в публично пространство за 

мен е неизбежната му среща с хората. 
Да влезеш в галерия или музей, невина-
ги е лесно, а е дори плашещо. Може да 
си кажеш: „Не разбирам нищо, не знам 
как да се държа, чувствам се уязвим, 
няма да вляза“. Ако едно произведение 
е пред вас, независимо дали ви харесва, 
или не, дали го разбирате, или не, то е 
там и вие свиквате с присъствието 

Изглед към Пале дьо Токио © Florent Michel
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му. То е част от всекидневието. И е 
важно изкуството да бъде част от 
този живот.

Като говорим за дистанция на 
погледа, необходима ли е според 
вас такава и за противоречивия 
проект на Джеф Кунс „Букет ла-
лета“? Припомням, че през 2016 г. 
американският художник реши 
да „подари“ в знак на почит към 
жертвите на атентатите през 
ноември 2015 г. в Париж скулптура 
на ръка, държаща лалета, висока 
десет метра, която да бъде поста-
вена на площадката пред „Пале дьо 
Токио“ и Музея за модерно изку-
ство на Париж с директен изглед 
към Айфеловата кула. Проектът 
в крайна сметка бе спрян.

Проектът не беше точно спрян. Про-
тиворечивостта не беше в самия 
него, а в местоположението, което 
артистът му беше предвидил. Отвъд 
факта, че това е щедър подарък за 
Франция, проектът не е съгласуван с 
организациите на жертвите на атен-
тати, нито с общината. Местополо-
жението е изключително престижно, 
но то няма връзка със събитията, а 
самата творба няма връзка нито с 
„Пале дьо Токио“, нито с Музея за мо-
дерно изкуство на Париж. Но проек-
тът ще се реализира в един от дворо-
вете на „Пти Пале“.

Бяха отправени упреци, че създа-
ването и инсталирането на ра-
ботата са изключително скъпи, 
около 3 милиона евро, които Кунс 
бе оставил за сметка на Париж. 
Доколко можем да говорим за да-
рение в случая?

Да кажем, че творбата беше пода-
рена, но съществуват и много други 
разходи. Като куратор знам много 
добре, че когато се прави изложба, 
има разходи по направата на твор-
бите и по самата изложба. Това са 
различни неща. Вярно е, че този про-
ект създава много проблеми, въпреки 
че идва от един добронамерен жест. 
Ала е много възможно след петнайсет 
години всички да искат да се снимат 

пред скулптурата на Джеф Кунс и тя 
да стане част от туристическата 
карта.

Няма как да не споменем и социал-
ните мрежи, най-вече Инстаграм. 
В един репортаж за поставянето 
на няколко творби в квартала „Ла 
Дефанс“ в Париж миналата годи-
на кураторът на проекта заяви, 
че днес изкуството трябва да е 
страшно „инстаграмско“. Вие как-
во мислите?

Светът е „инстаграмски“, а изкус- 
твото е част от света.

Но трябва ли един художник да ми-
сли и за това?

Не, това не влиза в ролята му. Има 
хора, които представят творби, за-
щото те имат висок „инстаграмски“ 
потенциал, но според мен това не е 
част от работата ни като курато-
ри. Ние в „Пале дьо Токио“ не си казва-
ме: „Тази година имаме осем изложби, 
трябва задължително да предвидим 
една, в която всички да искат да се 
снимат“. Не работим по този начин. 
Но от друга страна, често се изне-
надваме след края на изложбата, ко-
гато разбираме кои творби са били 
най-снимани, най-споделяни в Инста-
грам. За мен е важно изкуството да 
говори за света, в който живеем. По-
някога това може да е много привле-
кателно визуално, друг път може да 
смущава, да дразни, да предизвиква. 
Светът е изтъкан от противоречия. 
А Инстаграм не е истинският живот.

В Германия съществува една ини-
циатива – създаване на база данни 
или иначе казано, виртуален музей, 
който представя всички произве-
дения в публични пространства 
(между 8000 и 10 000)5 . Не мисля, 
че има еквивалент във Франция.

Доколкото знам, няма. За мен тя се 
вписва в идеята за популяризация на 
изкуството. Все повече музеи създа-
ват виртуални колекции именно за 
да могат хората да ги разгледат от 
разстояние. Не всички имат възмож-
ност да ги посетят. Тази инициатива 
е още една възможност за достъп до 

изкуството, част от процеса на де-
мократизация на изкуството.

Все по-често се търси игровият, 
интерактивният елемент при 
изкуството в публично простран-
ство. Какво е вашето мнение?

Това, което има значение, е художест-
веният жест. Той може да е, или да не е 
достъпен. Да, понякога едно произве-
дение е по-интерактивно, по-занима-
телно, хората по-лесно се асоциират 
с него, понякога е точно обратно-
то. Важното е да има баланс между 
жестовете.

Иска ме се да поговорим и за ваше-
то посещение в България. Страна-
та ни няма утвърдени традиции в 
съвременното изкуство в публично 
пространство. Как смятате да 
включите тази реалност в проек-
та, в който участвате?

Това е въпрос, който трябва да зада-
дете по-скоро на инициаторите на 
проекта Sariev+Markov. Аз мога да дам 
съвет или напътствие, но не позна-
вам българската реалност, била съм 
в страната само веднъж. Не бих има-
ла арогантността да казвам кое как 
трябва да се направи. Във всеки слу-
чай намирам инициативата за много 
важна. Изключително вълнуващо е, 
че има хора, които си казват: „Добре, 
това не съществува, да го направим 
ние, да намерим средствата, да наме-
рим мястото, да накараме хората да 
реагират“. На лекцията ми във Френ-
ския институт в София имаше повече 
желаещи да присъстват, отколкото 
места в залата, което показва, че хо-
рата се интересуват, имат желание 
нещо да се направи. Затова и се надя-
вам тази инициатива да продължи да 
се развива.

Вие работите с поканения артист 
Уилфрид Алмендра.

Обсъждаме проекта, това, което той 
възнамерява да направи. Но що се от-
нася до продукцията на творбата, тя 
се случва с екипите на място.

Характерна за работата на Уилф-
рид Алмендра е връзката с архи-
тектурата, с идеята за обитаване.
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Дария дьо Бове е старши ку-
ратор в „Пале дьо Токио“ в 
Париж. Работи с институции 
като Венецианското биенале 
и колекцията „Пеги Гугенхайм“ 
във Венеция; Музея за модерно 
изкуство и Independent Curators 
International, Ню Йорк; галерии 
(Zlotowski, Париж; Alessandra 
Bonomo, Рим; Lili Marleen, Ню 
Йорк). Сред последните є из-
ложби в „Пале дьо Токио“ са 
на Анжелика Месити (2019), 
Лор Пруво (2018), Камий Енро 
(2017), Мика Ротенберг (2016).

Дария 
дьо Бове

Наистина Уилфрид изгражда връзки 
с архитектурата, особено с модер-
ната, но и с временната. Занимава 
се с различията в една архитектура, 
нещо много интересно в контекста 
на София. Силно впечатление ми на-
прави фактът, че от една страна, 
виждах много неща, които свързвам 
с австрийското изкуство, а от дру-
га, такива, които имат ориентал-
ски аспект. Тази част от Европа е на 
границата на различни влияния. За 
художник като Уилфрид да се нами-
раш на едно подобно място, в което 
изкуството и архитектурата са се 
оформили под различни влияния през 
вековете и в което различни стилове 
успяват да съжителстват, е много 
вдъхновяващо. Той ще се интегрира 
в тази обстановка с жеста на съвре-
менен художник, който идва от един 
друг особен град, какъвто е Марсилия 
– сравнително беден, но със силно раз-
вито съвременно изкуство. Затова 
ще ми е интересно да проследя погле-
да му.

Творбата му в София ще е времен-
на, предполагам?

Да, но все пак ще остане известно вре-                        
ме. Всичко зависи от разрешителните 
и съгласията, постигнати с община-
та в София.

Ще бъде ли работата адаптирана 
към контекста на София?

Да кажем, че той я прави, имайки пред- 
вид две-три места, където може да 
бъде поставена. Направи много оби-
колки с екипите, за да може да впише 
контекста в своята концепция.

Иска ми се да завършим разгово-
ра с един основен въпрос за изкус- 
твото в публично пространство. 
Съществува риск тези творби да 
бъдат „смазани“ от тежестта на 
културното наследство или пък 
да изглеждат абсурдно, смешно 
спрямо него. Как могат да бъдат 
избегнати подобни рискове?

Въпросът за абсурдното или смешно-
то е много субективен, защото това 
зависи от индивидуалния поглед. През 

2017 г. „Пале дьо Токио“ подготви из-
ложба за градините на Версайския 
дворец и тя много се хареса. Всичко е 
въпрос на адекватност между избора 
на художниците и мястото. Произве-
денията бяха разпръснати в градини-
те и поканихме артисти, мислейки за 
това място. Най-важният въпрос е 
този за смисъла. Не трябва срещата 
да е насилена. Но може да се случи и 
така, че художникът създава твор-
бата, мислейки си, че има смисъл, а в 
крайна сметка такъв не се получава. 
Всеки художник, всеки куратор има 
поне една неуспешна изложба в живо-
та си.

Публиката също може да не я 
приеме... 

Вярно е, че когато каниш артисти 
като Джеф Кунс, Такаши Мураками, 
Аниш Капур, са нужни широк поглед, 
непредубеденост. Много е важно да 
се създават връзки между съвремен-
ното изкуство и културното наслед-
ство. Понякога не се получава, поня-
кога е насилено, може би смешно, но е 
важно да се опита, защото художни-
ците черпят вдъхновение от истори-
ята на изкуството, в която после се 
интегрират. Важно е да има диалог. 
Миналото, настоящето и бъдещето 
си взаимодействат. Съществуват 
нишки, които ги свързват.

Как можем да накараме публиката 
да ги открие?

Педагогическият подход е важен, да 
се обяснят нещата, да има посредни-
чество. Този въпрос е много важен за 
„Пале дьо Токио“ – да накараш хората 
да приемат съвременното изкуство, 
което невинаги е лесно за разбиране, 
невинаги е красиво, защото въпросът 
за красивото вече не е в центъра на 
художествения жест. Важно е също да 
оставиш хората да почувстват. Не е 
необходимо да разбираме едно произ-
ведение, за да го оценим. Когато хо-
рата застанат пред една творба, те 
възприемат със сърцата си, с главите 
си, през личните си истории. Емоция-
та е важна и няма обяснение, което да 
може да я създаде. 

© François Bouchon

1 1% artistique е инициатива, управлявана от 
френското Министерство на културата; фи-
нансират се (в рамките на 1% от стойността на 
конструкцията или реконструкцията на сграда) 
поръчката или купуването на едно или няколко 
произведения на живи художници, специално съз-
дадени или адаптирани към въпросната сграда. 
Всички обществени сгради – държавни или об-
щински, с изключение на тези с търговски и ин-
дустриален характер, са задължени да включат 
инициативата при извършването на строител-
ни работи. Б.а.
2 Една сграда, едно произведение – харта, под- 
писана през 2015 г. от 13 големи предприемачи и 
френското Министерство на културата. Те се 
ангажират да поръчат или купят едно произ-
ведение на жив художник при проект за постро-
яване или обновяване на жилищен комплекс. Б.а.
3 Nuit Blanche е културно събитие, лансира-
но за пръв път в Париж през 2002 г., а днес и в 
цяла Франция, в Рим, Брюксел, Мадрид, Монре-
ал, Торонто, Лима. В рамките на една нощ освен 
безплатното посещение на музеи и галерии се 
организират артистични проекти в публични 
пространства – пърформанси, инсталации. Съ-
битието съществува наред с „Нощта на музеи-
те и галериите“ (през май) и се организира през 
септември или октомври, в зависимост от поли-
тиката на всеки град. Б.а.
4 Техниката пошоар представлява плоскостен 
шаблонен печат. Б.р.
5 Проектът е инициатива на германското 
строително министерство и може да бъде      
разгледан на: https://www.museum-der-1000-orte.
de/. Б.а.
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Томас Макгонигъл

Емил Басат

Владимир Гаджев

Шилпа Гупта, Индия, Венецианско биенале 2019,
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Постоянните му опити да дефинира 
човека и живота, смъртта и любовта, 
самотата и щастието, познанието и 
изкуството – те бяха стремежът му 
да проумее загадката на човешкото 
съществуване. 

„Всеки има свой живот/и със нещо го 
запълва./Времето със бавен ход/всич-
кия живот погълва“ („Време“). Или пък 
това четиристишие: „Животът е 
така прекрасен/като дългоочакван 
гост,/когато е красив и ясен,/спокоен, 
радостен и прост“ („Раждане“). Какво 
повече може да се каже за човешкия 
живот? Утвърждавайки го или отри-
чайки нещо от него, ако бе изпаднал в 
поредната си депресия, Геров често 
изненадваше с необичайната си глед-
на точка. Това бе най-често в стихо-
творенията му за смъртта и едно от 
тях беше „Материя“, където той каз-
ваше: „Увлича ме смъртта. Пленява/
ме нейният велик покой“. В „Литера-
турно четене“, запленен от глъчката 
и потайното шушукане на децата в 
салона, Александър Геров внезапно бе 
усетил, че „смъртта не съществува“. 
Беше написал, че човекът „влиза във 
смъртта“ с тайната си, която никой 
друг няма да узнае („Ключове“). Спо-
деленото от него за човека и живо-
та беше негова изповед в буквалния 
смисъл. Понятието му за живота се 
отнасяше и до мястото на човека не 
само в историята, но и в безкрайната 
вселена. Той го съчетаваше и с поня-
тията за времето и пространство-
то. Геров бе споделил в дневника си, че 
всичко, което е „написал и почувствал 
като поет, е в служба на понятието 
„човек“. Стремейки се да разреши за-
гадката на живота, той фактически 
се опитваше да разреши самия човек. 
Но в момент на една от тъжните си 
равносметки той казваше в днев-
ника си, че не е успял. В друг подобен 
момент той щеше да ни изповядва в 
стихотворението си „Грешка“: „Аз 
сбърках своя път, аз сбърках./Вместо 

обувки да кова,/безкрайната човешка 
мъка/помъчих се да уловя“.

Внушенията му отричаха и утвърж- 
даваха, защото се пораждаха от вя-
рата и безверието му, от това, кое-
то поетът беше като неподражаема 
съвкупност от рационализъм и агно-
стицизъм, и от другото, заради което 
Далчев го нарече „материалист мис-
тик“. С чувствителност, която рядко 
и трудно се добираше до нужния по-
кой. Устремен към познанието и усъм- 
нил се в него заради изплъзващата се 
същност на нещата и явленията. То-
гава щеше да ни каже, че „човешкото 
съзнание не отразява истината,/а 
само своите желания“, че „истинският 
живот никога не намира/точно от-
ражение в историята“(„Истинският 
живот“). Беше констатирал, споходен 
от преживяното и съмненията си, че 
„ние не познаваме себе си/и се боим 
от себе си“(„Познание“). Нещо пове-
че – в стихотворението си „Мехур“ 
твърдеше, че вижда вечността „със 
малко истински неща“. Тази свръхна-
прегнатост на ума и въображението 
му неизбежно трябваше да породят 
у него умора и пресита. В дневника си 
той неведнъж си беше отбелязвал, 
че се бои от мисълта си, че за него е 
опасно да живее с непредвидимите ѝ 
находки. Затова си бе пожелал да не 
разпростира мисълта си „във време и 
пространство“ („Глухарче“), тъй като 
не намираше там смисъл и щастие. За 
него там нямаше „нищо ясно“.

Геров се измъчваше от недовършено-
то в човека и света, от нетрайното 
и бързопреходното. Още в ранната 
си поезия бе изрекъл с болка: „Колко 
бързо нещата умират!“(„Песимист“). 
Усещаше се безсилен пред време-
то заради неговото равнодушие и 
хищната му власт над човека („Вре-
ме“). И бе търсил през целия си жи-
вот „трайните неща“, назовал ги бе 
с думите „любов“, „вдъхновение“ и 
„саможертва“ („Кристали“).

С нестройната си и търсеща душа, 
способен на какви ли не превъплъ-
щения, „смутен, безпомощен, обър-
кан“ („Обръщение“), същевременно 

той беше и мъдрец с дълбоки прозре-
ния за неизменната драма на живота. 
Но и с чувството за чудото на живо-
та. А също и с разбирането, че „тряб-
ва да се вярва в нещо хубаво и прос-
то“. Илюзии и несбъднати надежди, 
жажда за живот и отчаянието му за-
ради човека, „загубил своя образ“, за 
да не го намери никога („Предупрежде-
ние“). Погнусата му заради „наемната 
утайка“ на обществото и печалният 
му извод, че „Малцина истински живе-
ят“, направен в дневника му. И за кой 
ли път връхлитащото го чувство за 
безсмислие.

Ще се позова на стихотворението му 
„На Христо Ботев“. Геров начеваше 
творбата си с Ботевите думи „Тъй 
върви светът. Лъжа и робство/на 
тази пуста земя царуват“. Какво са 
могли да сторят борците, „в мъки, в 
неволи мрели“? Споделеното предиз-
викваше размисъл за човешката ис-
тория, за странната ѝ диалектика, 
за често пъти безплодните усилия в 
името на доброто и справедливост-
та. Защото отколе са пределите на 
историята. Само че отново непри-
миримостта на поета, изразена с 
думите „има и други, ясни предели“. 
И Александър Геров ги назова, имайки 
предвид простотата на съществува-
нето и сърцата ни, които не трябва 
да тъгуват, защото „всичко ще мине. 
/Ще се забрави“. Стихотворението бе 
написано през 1956 г. Тогава и по-късно 
изпод перото му излязоха още твор-
би за трагиката на живота. В тях го 
нямаше патоса на онези, които про-
славяха победите в историята и жи-
вота. Отричайки безсмислието, Геров 
се беше добрал до това, което щеше 
да му донесе „радост“ и „отмора“. Ма-
кар и за малко, той щеше да бъде 
в обятието на забравата, на един 
живот без отровата на познание-
то. Отърсил се от „политическата 
страст“ („Свобода“), с усещането за 
вдъхновяващата тайна на битието, 
взел за пример птиците и мишките, 
които „не приказват“, но знаят как 
да се радват на живота си („Мишки“), 
поетът беше вече само с копнежа си 
за невинност, чувстваше се прероден. 

Божидар Кунчев

Трагичната мъдрост на поета
100 години от 
рождението на 
Александър Геров
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За него смисълът се открояваше в чо-
вешкото достойнство на момчето от 
„Две големи“, в безметежното битие 
на хората от „Празничен ден“ и в раз-
цъфтялото глухарче, чиято душа се 
бе научил да разбира („Глухарче“). 

Геров бе осъзнал на свой ред опасност-                  
та, надвиснала над човека в условията 
на един разпад. Той живееше с отчая-
нието на хората и техните страхове, 
с тяхната вина. За него човекът бе и 
виновно същество, прегрешило пред 
живота и пред себе си. Той живее-
ше с мисълта за целия човешки род, 
изстрадваше интензивно мъката, 
пронизала цялото столетие. Какво 
друго е поезията му, ако не постоянна 
мисъл за тревожния свят, за човеш-
ката участ, за нещастието, което 
е навсякъде, и за щастието, което 
се постига трудно. Геров се плаше-
ше заради примирението на човека 
със злото. Той смяташе, че човекът 

трябва да съхрани нравствената си 
чистота. Защото, както казва в едно 
стихотворение, „когато се омърсиш 
от нещо,/трудно е да се изчистиш“ 
(„Чистота“). Той знаеше, че на човек не 
са му нужни „много светове“(„Свят“), а 
само онзи, в който трябва да се въз-
цари спокойствието и човешката 
задружност. Поетът бе разбрал, че в 
човешката ни участ всичко е възник-
ване и умиране. Едно постоянно уси-
лие, с което се е „формирала човешка-
та същност“. 

За него поезията беше психология и 
човекознание. Преди години я бях на-
рекъл философия на човешкото съ-
ществуване. Тя бе паметно завоева-
ние на самобитната му мисъл, която 
го радваше и плашеше. Една своеоб-
разна философия, която въздейства 
като изкуство и терапия. Промисъл за 
главното в живота с неговата много-
ликост, одухотворяване на малкото и 

голямото. Изповедта на творец, из-
питал на гърба си ударите на време-
то и съдбата си, поезията му бе вопъл 
и възторг, съзерцание и самопозна-
ние. Едно познание, без което не мо-
жем. Както не можем без познанието 
на Яворов, на Далчев и на другите ни 
значими поети. И тук ми се ще да ци-
тирам философа Марсел Конш, според 
когото „Трябва да се прави така, че 
онова, което е осъдено да загине, ня-
кой ден да заслужи по-малко да загива 
и дори напротив, да има правото да 
трае“.

С най-доброто в поезията си Алексан-
дър Геров направи тъкмо това. Пред 
заплашения свят на човека той излезе 
настъпателно със своята тревога, с 
трагичната си мъдрост и с вярата 
си, че въпреки всичко животът ще 
пребъде „над мерзостта и смъртта“ 
(„Равносметка“).

фотография личен архив на Божидар Кунчев
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Збигнев Херберт не се нуждае от 
представяне. Големият полски поет 
е представян в антологии и отделни 
издания, превеждан е от сериозни, 
големи преводачи. „Седмият ангел“ 
обаче за първи път среща толкова ця-
лостно българския читател с поезия-
та в проза на Херберт. Настоящият 
чудесен превод е на Здравко Кисьов. 
Една част от текстовете той е спо-
делил още приживе със сина си Роман 
Кисьов, като го е поканил да създаде 
илюстрациите към тях, а друга си-
нът открива в архива на баща си след 
неговата смърт. И така българският 
читател има наистина щастлива въз-
можност – да чете 50 къси поетиче-
ски творби в проза от този знаков не 
само за полската, а и за европейската 
литература поет. Всички те са от 
втората му, публикувана през 1957 г. 
книга „Хермес, кучето и звездата“. 

Фрагментът е в основата на тези 
текстове. Те са лапидарни, „немно-
гословни“, със сгъстена метафорич-
ност. В тях не експресивността на 
чувствата, а способността за ре-
флексия върху света и човека, върху 
отношенията между тях е важната. 
Херберт е интелектуално мощен 
поет, той не избира да „излива“ душа-
та и сърцето си, той дълбае чрез пое-
зията си в неизразимото, търси скри-
тия смисъл на нещата, създава техни 
„нови образи“, за да ни предаде или 
поне да ни насочи към онова, до което 
неговият поетически ум е достигнал. 
А то е наистина много. Поезията в 
проза на Збигнев Херберт по един уди-
вително синтезиран начин разкрива 
сложността и нееднозначността на 
човека, на света извън него. От друга 

страна, тя предлага, без да настоя-
ва да ги приемем, „кодове“ за прочит, 
за нов прочит, за друга гледна точка 
към отношенията помежду им – чрез 
парадокса, чрез иронията, чрез деми-
тологизирането на богове и хора, на 
предмети и артефакти. 

Книгата на Херберт отразява една 
много същностна свързаност на по-
ета – с предходни култури и цивили-
зации, с творци и техните творения, 
с един свят, който и до днес наричаме 
„класически“. Но поетът „чете“ по нов 
начин митовете и „разказите“ („Хер-
мес, кучето и звездата“, „По пътя към 
Делфи“). Неговият Хермес е самотен, 
какво от това, че е безсмъртен. Така 
както самотен е човекът. Аполон е 
жесток и си „играе с главата на Меду-
за, съсухрена и грозна от старост“.

Връзката с вещния свят, с предме-
тите и природата е особено важна 
за Херберт. Този свят може да „пре-
открие“ нас, човеците, но може и да 
ни сдобие с тъга – знанието, на което 
винаги сме се уповавали, може да се 
окаже мъртво. „Смъртта на думите“ 
е тъжна прогноза за бъдещето, в кое-
то „в черната пръст ще останат раз-
хвърлени звуци“.

Поетът в „Седмият ангел“ се безпо-
кои за човека. Но не за онзи, който е 
влязъл в историята, а за онзи, който 
е извън нея. Защото индивидуално чо-
вешкото е важно за Херберт, той би 
искал то да бъде неотменна част от 
общия човешки ход.

Много важна рефлексия, която можем 
да открием в книгата, е върху тво-
реца. Свикнали сме да го мислим, поне 
в една преобладаваща перспектива, 
като владетел на словото, своеобра-
зен демиург, жрец. Тази романтическа 
по своя произход нагласа не е чужда 
нито на българската, нито на полска-
та литература. Херберт обаче не же-
лае да приеме тази гледна точка. Не-
говият „класик“ е „със запушено ухо“. 
И въпреки че „даже камъните чете“, 

„никога не се досеща, че жилките по 
мрамора в баните на Диоклециан са 
спукани вени на робите от камено-
ломните галерии“.

Много може да бъде написано за „Сед- 
мият ангел“ на Збигнев Херберт. Но 
най-важното е читателят сам да се 
срещне с книгата и да се запита с ней-
ните въпроси, да приеме или отхвър-
ли нейните отговори. Защото тя му 
дава тази свобода, както прави голя-
мата литература.

И още нещо, което трябва да не се 
пропуска – доброто и сериозно из-
дание обикновено предлага на чита-
теля бележки, прочити, биографич-
ни данни. В случая това е сторено. 
Чудесната работа на издателите 
включва кратки думи от преводача, 
„историята“ на книгата от неговия 
син и неин илюстратор и задълбочен, 
сериозен текст на изследователката 
Калина Бахнева, който би могъл да ни 
заведе по-далеч в прочита на Збигнев 
Херберт.

Катя Атанасова 

 „Седмият ангел“, Збигнев 
Херберт, подбор и превод 
от полски Здравко Кисьов, 
илюстрации Роман 
Кисьов, Издателство за 
поезия ДА, 2019 г.

Другият смисъл
 на нещата
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Дванайсет минути. Толкова, говори 
се, се е проточила агонията на Нико-
ла Петков на бесилото в Централния 
софийски затвор. Бавна, мъчител-
на смърт, обезсмъртена в краткия, 
ужасяващ, но блестящ роман на То-
мас Макгонигъл „Предсмъртните ви-
дения на Никола Петков“. Написана 
на английски и публикувана в САЩ от 
реномираното издателство Dalkey 
Archive Press преди повече от триде-
сет години, до този момент напълно 
неизвестна за родните читатели и 
критика (макар сп. „Съвременник“ да 
пусна откъс преди време), книгата на 
Макгонигъл, смятам, е ярко събитие в 
българската литература. Казвам бъл-
гарската литература, защото, макар 
и авторът да е американец, езикът 
навлиза така дълбоко в тъканта на 
историята и културата ни, спуска се 
толкова неусетно по кръвообраще-
нието, познава всяка кост в такъв 
тънък детайл, че читателят някак 
забравя, че всъщност това е превод 
(прекрасният превод е на Ваня Томо-
ва). „Предсмъртните видения на Ни-
кола Петков“ е изгубеният, неслучил 
се на български български авангарден 
роман. Това е неотъпканата литера-
турна пътека от втората полови-
на на ХХ век, по която, за съжаление, 

може би заради идеологическите 
ограничения на епохата и културната 
ѝ затвореност, но може би и заради 
липса на творческа смелост или визия 
за възможното, български автори (в 
страната или чужбина) не са поели. 
Подобно на мъртвец след дълги годи-
ни изгнание в отвъдното, тази книга 
се завръща в родната си къща, за да ни 
покаже собственото ни минало тако-
ва, каквото никога не сме го виждали.

„Предсмъртните видения...“ не е лес-
на книга. В основата, преминаващ 
като въже през повествованието, е 
призрачният и едновременно плътен, 
бих казал плътски глас на умиращия 
Никола Петков, Нико, Ники. Това не е 
точно вътрешен монолог или поток 
на съзнанието, а по-скоро капките 
му, отекващи с налудно постоянство 
по циментовия под. Разказът е силно 
насечен, фрагментиран и дори изре-
ченията често остават недовърше-
ни, преминаващи в многоточия, една 
постоянна ентропия на гаснещия 
живот. Тук има нещо и като стил, и 
като усещане от Бекетовия „Молой“, 
който постепенно забавя ход, слиза 
от колелото, върви, пълзи, приближа-
ва се бавно, но сигурно към смъртта. 
Паралелно Макгонигъл добавя колаж 
от множество други гласове: палача 

Пико, цитати от вестникарски ста-
тии, официални прессъобщения, ме-
моари и мнения на съвременници, как-
то и своята собствена история на 
млад автор от ирландски произход, 
който живее в Манхатън в началото 
на 80-те и събира материал за на-
писването на романа си за българския 
опозиционен лидер Никола Петков. 
От чисто литературна гледна точ-
ка книгата представлява интересна 
смесица от радикален модернистки 
стил с постмодернистки елементи на 
метафикция. 

Странно, но въпреки на пръв поглед 
хаотичната композиция биографич-
ните моменти от живота на Петков 
са ясно проследими: убийствата на 
баща му Димитър Петков и брат му 
Петко, следването и бохемският жи-
вот в Париж, завръщането му в Бъл-
гария и включването в политиката на 
земеделците заедно с Г. М. Димитров, 
интернирането му в лагери по време 
на войната, участието в първото 
правителство на ОФ, излизането в 
опозиция, арестът и процесът срещу 
него. На друго ниво обаче това е ек- 
зистенциален разказ за неизменното 
приближаване на човека към смъртта, 
за постоянното търсене на смисъл, за 
мъглявите, често инцидентни психо-
логически причини зад всеки житейски 
избор и (може би) глупавото желание 
на егото за героизъм и саможертва. 
В този смисъл изборът на Макгони-
гъл да превърне Петков в основен 
персонаж е също така инцидентен, 
а България е инцидентен декор. С по-
добен успех романът би могъл да бъде 
посветен на унгареца Ласло Райк или 
чехословака Рудолф Слански. Това не 
означава обаче, че в образа на Петков 
липсва конкретика, а просто, че ис-
торията му е разказана преди всичко 
през призмата на общочовешката 
трагедия. България е всяко място; 
Петков е всеки човек.

В крайна сметка, може би най-голя-
мото постижение на Макгонигъл е, 
подобно на Фокнър, способността му 
да превръща баналността на всеки-
дневието, сивите факти на истори-
ческото събитие, в литературен мит. 
„След събитието – пише той – това 
е всичко, което имаме: приетото в 
литературата.“ 

Димитър Кенаров

Метафикция за Никола Петков

 „Предсмъртните видения на Никола Петков“, 
Томас Макгонигъл, превод от английски Ваня Томова, 
издателство „Сиела“, 2019 г.
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Полската романтична тра-
диция представлява за Боян 
Пенев в моделен смисъл про-
тиводействие на кризата в 
европейската и българска-

та култура, осезателно проявяваща 
се след 1918 г. 

Войчех Галонзка „Опитомяване на 
скорпионите“, с. 99

Българите се имаме за народ трезв, 
реалистичен; здраво стъпил на земя-
та. Сякаш е така, ала тръгнем ли да 
мислим други народи, здравият разум 
май отстъпва на митологични мат-
рици. Руснаците са все освободите-
ли и братушки (макар че Константин 
Стоилов им дава друго определение 

– „врагушки“, заради безпардонното 
държане на чиновниците от север-
ната империя); турците – поробите-
ли и омразници (пък те ни харесват, 
няма майтап); немците – постоянно 
преследван, но никога непостигнат 
пример; французите – надути и не-
бръснещи ни за пет пари… На поляци-
те и унгарците обаче се възхищаваме, 
вероятно защото, за разлика от нас, 
при тях аристокрацията е играла съ-
ществена роля при оформянето на 
националното самосъзнание. Особе-
но сме верни на поляците, независи-
мо че мнозина от тях служат на Ос-
манската империя: помним по-добре 
Мехмед Садък паша (генерал Михаил 
Чайковски), създателя на Казак-алай, 
казашкия полк, воювал срещу Русия 

през Кримската война (1853–1856 г.), 
отколкото генерал-майор Валериан 
Дорожински, дал живота си при от-
браната на Шипка (август 1877 г.). Но 
това не ни спира да ги харесваме, за-
щото изпълняват службата си сво-
бодолюбиво, знаейки своя род и език. 
Романтици навсякъде, и в Мазовецко, 
и в Мазурско, и в Париж; тъкмо към 
тях се обръща Боян Пенев, за да внесе 
липсващия според него романтизъм 
в българската литература и култу-
ра, пристрастени, както смята, към 
реализма. Този романтизъм е в осно-
вата доста българи да се обърнат 
„към Полша с любов“, да разпростра-
няват чрез преводи и преподаване 
полската култура у нас. Богдан Гли-
шев, един от тези полски апостоли, 

Митко Новков

Невчесани размисли
Полша: мит и превод

„За Полша – с любов“, 
Емил Басат, издателство 
„Парадигма“, 2018 г. 

преводач-самоук, както се нарича, из-
рича с неподправена искреност: „Пол-
ша е това, което ние не сме“. Митът 
за Полша е романтичен мит, мит за 
страна и народ, които в българските 
очи са достойни, горди и непримири-
ми; не преклоняват главичка, а гран-
диозно пеят: „Jeszcze Polska nie zginęła“ 
(„Още Полша не е загинала“). Дали пък 
не поради тази причина проф. Боян 
Биолчев не озаглави труда си за Адам 
Мицкевич и полското малко провока-
тивно „Отвъд мита“? 

Искаше ми се през техните гласове и 
мисли да станете съпричастни, скъ-
пи читатели, на онова, което героите 
ми наричат „глътка въздух“, „усещане 
за свобода“, „морален пример“.

Емил Басат „За Полша – с любов“, с. 10 

Очертанията на този „български 
мит“ се проявяват ярко в книгата 
на Емил Басат „За Полша – с любов. 

Българските гласове на полската ли-
тература“. Това е неговата поредна 
книга с разговори с преводачи. Ин-
тересът му към Централна Европа е 
осезаем: има книга-интервюта с бъл-
гарски преводачи от чешки („Чешки 
триптих“, в съавторство с Величко 
Тодоров), словашки преводачи от бъл-
гарски („Словашките лица на българ-
ската литература“), български от 
унгарски („Българо-унгарски двуглас“). 
Сега „За Полша – с любов“. Предстои 
да излезе трети том от поредицата 
„Преводът – лица и маски“. За полска-
та е интересно, че както казва Емил 
Басат, има още толкова преводачи 
от полски, за цяла книга. В тази са 
включени Димитрина Лау-Буковска, 

Благовеста Лингорска, Божко Божков, 
Магдалена Атанасова, Иван Вълев, 
проф. Боян Биолчев, Вера Деянова, 
Богдан Глишев, Антоанета Попова, 
Мира Костова, Лъчезар Селяшки, Сил-
вия Борисова, проф. Галя Симеоно-
ва-Конах, проф. Калина Бахнева, проф. 
Панайот Карагьозов, проф. Правда 
Спасова, проф. Маргрета Григорова, 
Юлиян Божков и Камен Рикев. И при 
повечето чуваме преклонението на 
Боян Пенев пред полското, при някои 
дори по-подчертано. Разбираемо е, 
социализмът стори така, че Полша 
да ни се вижда още по-романтична, 
още по-достойна, още по-непокорна. 
Да спомена само „Силата на вкуса“, 
стихотворението от Збигнев Хер-
берт, преведено и от Вера Деянова, 
и от Димитрина Лау-Буковска, стига; 
отделно непрестанните полски въл-
нения срещу натрапения на Източна 
Европа комунизъм. „Солидарност“, Лех 
Валенса, Адам Михник (със смайващия 
си жест от екрана на телевизора), 



52

юни 2019

папа Йоан Павел II, Лешек Балцеро-
вич… Тази възвишена Полша звучи в 
думите на интервюираните от Емил 
Басат: Благовеста Лингорска: „За 
мене Полша беше Западът“; Магдале-
на Атанасова: „Полша винаги е била 
моята духовна родина“; Иван Вълев 
„[В] полската литература има нещо 
по-различно от българската и руска-
та, някаква силна романтична струя, 
която ме увличаше“; Боян Биолчев: 
„Полша е моята интелектуална ро-
дина“; Вера Деянова: „Носех Полша в 
ума и сърцето“; Богдан Глишев: „Защо 
Бродски тръгва към Полша? Защото 
и той като клетия преводач Богдан 
Глишев има нужда от свобода“; Лъ-
чезар Селяшки: „Полша […] за мен е 
втора, преди всичко духовна родина“; 
Силвия Борисова: „Жечпосполита се 
възражда и гради благодарение на две 
много важни качества на народа си – 
чувството за саможертва и чувство-
то за солидарност“; Калина Бахнева: 

„Факт е, че поляци и българи са много 
различни. Една от основните разлики 
засяга полската амбиция и организи-
раност“; Правда Спасова: „Ами какво 
е Полша? Много. Усещане за свобода, 
образованост, абсурдно чувство за 
хумор, към което развих усет там и 
което тук много ми липсва“; Маргре-
та Григорова: „Още първото ми усе-
щане за Полша е било нежно и красиво. 
Представях си я като красива крали-
ца“; Юлиян Божков: „Този дух на свобо-
дата влезе и в мене, пред погледа ми 
се разиграваха сцени, които издигнаха 
неимоверно поляците в детските ми 
тогава очи“; Камен Рикев: „Действи-
телно в България полската култура си 
е извоювала небивал престиж“… Прес-
тижът на „най-веселата барака в 
соцлагера“ се е запазил и до днес, кое-
то личи и от потока издавана полска 
литература на български – само през 
последните години Вислава Шимбор-
ска, Ева Липска, Ришард Капушчински, 

Ришард Криницки, Адам Загаевски, Че-
слав Милош, Йежи Гедройч, Марек Би-
енчик, Витолд Гомбрович, Бруно Шулц, 
Анджей Сташук, Мариус Шчигел, Олга 
Токарчук, Кая Малановска, Игнаци Кар-
пович; култовите фентъзи автори 
Яцек Дукай и Анджей Сапковски… 111 
са полските книги в интернет мага-
зията на „Български книжици“ и пак 
не са достатъчно; на мен специално 
много ми липсва „Дневник“ на Витолд 
Гомбрович…

Що се отнася до поляците, трябва да 
ти кажа, че те ценят хората, които 
са патриоти и обичат собствена-
та си страна. Подмазвачи и чуждо-
поклонници не уважават! С такива 
полякът приятелски отношения не 
създава.

Божко Божков в „За Полша – с любов“, 
с. 51

Камен Рикев отбелязва, че в Полша: 
„За мнозина остава непонятно и бъл-
гарското русофилство, редовно при-
емано за обяснение на обществените 
факти в страната, обсъждани в пол-
ската преса“. Непонятно е понякога и 
българското самоподценяване спрямо 
други народи. В „За Полша – с любов“ 
също го срещаме в думите на проф. 
Правда Спасова: „Поляците спорят, но 
имат върху какво да стъпят, спорей-
ки. А ние просто се мразим, без аргу-
менти. На нас ни липсва едно такова, 
в най-добрия смисъл – философско-ар-
тистично отношение към нещата“. 
Проф. Галя Симеонова-Конах обаче 
мисли иначе: „Чувството за „стихиен 
постмодернизъм“, което има своите 
корени и в южното начало, е свързано 
манталитетно с поведенчески изкази 
като ирония, невяра в авторитети-
те, с културата на ироничния дискурс 
– с всички положителни и отрицател-
ни последици от това. Това се вижда 
в българската литература […]“. В „За 
Полша – с любов“ има много такива 
и сблъскващи се, и съпътстващи се 
гласове, които с цялото свое много-       
образие ни учат на едно: как, обичайки 
Полша, можем да обичаме и България. 

И как? Ами с любов и към двете… 
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На изток вирусът на джаза прескача 
Желязната завеса. През 1957 г. в Мос-
ква се провежда Световен фестивал 
на младежта. Вирусът, наречен джаз, 
предизвиква епидемия сред артис-
тичните среди на комунистическа 
Европа и Владимир Гаджев цитира ду-
мите на Никита Хрушчов, който зая-
вява: „Не бива да се смята за нормално 
проличалото увлечение от джазовата 
музика и джаза… Но има и такава му-
зика, от която ти се повдига, възник-
ват колики в стомаха. Музика, в която 
няма мелодия, не предизвиква нищо 
друго освен раздразнение.“.

Да, Милчо Левиев е главен герой в 
тази книга – в това няма съмнение, а 
и заглавието е достатъчно красно-
речиво, но „Милчо Левиев. Артистът 
не е самотен остров“ може да се чете 
още и като енциклопедия на българ-
ския джаз, и като история на близко-
то минало. Защото Владимир Гаджев 
не пише биографията на големия наш 
джаз музикант по познатия начин 
– рождена дата, влияние, учители, 
обучение и т.н. Гаджев избира друг 
подход, различен от биографичните 
книги – той изследва кога джазът се 
появява в България и как постепенно 
с усилията на хора като Милчо Левиев 
този стил се превръща и тук в символ 
на провокацията и свободата. 

А в биографията на Милчо Левиев има 
много такива знакови моменти – не 
само бягството му в Америка или от-
казът му от поста на ръководител 
на Радио биг бенда, но и онези малки и 
всекидневни жестове на отстояване. 

Владимир Гаджев цитира дори тази 
служебна бележка, с която Милчо 

Левиев си осигурява правото да носи 
брада – в годините след 1968, когато 
„стагнацията на обществения живот 
продължава със серия от репресивни 
мерки“. Разказва дори за онзи случай, 
когато ръководството на Българска-
та телевизия нарежда на Милчо Леви-
ев да си обръсне брадата, за да бъде 
допуснат до замисленото съвместно с 
композитора Петър Ступел предава-
не „Бах и музиката“. И в крайна смет-
ка, за да не пропадне предаването, се 
стига дотам режисьорите да показ-
ват само ръцете му върху клавиату-
рата, гърба му, но не и лицето…

Да, артистът наистина не е, а и не 
може да бъде самотен остров, затова 
и биографията на Милчо Левиев може 
да се чете през перипетиите на дру-
ги музиканти, писатели и художни-
ци – някои успяват да устоят, други 
се поддават на натиска, но така или 
иначе всеки живее потопен в тази 
среда. Така Владимир Гаджев успя-
ва да проследи не само музикалното 

развитие на Милчо Левиев, разказва 
например за Радой Ралин и неговите 
актове на съпротива, за това как 
други музиканти се подписват върху 
произведенията на Милчо Левиев. И 
цитира думите на самия Милчо Леви-
ев, който години по-късно си спомня: 

През 60-те години все още имах на-
деждите за демократизация, но след 
чешките събития ми се скъсаха кри-
лете. Ако човек е със силно чувство 
за справедливост, трябва да мине 
във вътрешна емиграция, да се про-
пие или да стигне до лагер. Заминах! 
Беше въпрос на съществуване… Лип-
сата на свобода в тази страна ме 
беше изнервила до такава степен, до 
такава степен бях решил да напусна, 
че бях готов дори да не работя като 
музикант.

Книгата проследява концертните, 
фестивалните и звукозаписни марш-
рути на Милчо Левиев, значението му 
в музиката, но тя е и енциклопедичен 
труд за България и света от 60-те и 
70-те години, пълен с факти, цитати 
и бележки под линия. В него има място 
дори за ирония: наред с авторитетни 
източници, авторът дава примери и 
с т.нар. тарикатски градски фолклор 
от 60-те години. 

Тошо комуниста
забрани туиста
йе-йе…

Биографията на Милчо Левиев за-
вършва с думите, че съществуват 
хора, които се приспособяват към 
условията на времето, но има и други 
хора, които, за щастие, приспособя-
ват времето към себе си и вървят на-
пред. „Аз отдавна съм разбрал към коя 
от трите категории се числи Милчо 
Левиев и неговата Completely Different 
личност. Остава и ти, любезни чита-
телю, да направиш своя избор“, пише 
Владимир Гаджев.

Оля Стоянова

Милчо Левиев и джазът

 „Милчо Левиев. Артистът 
не е самотен остров“, 
Владимир Гаджев, ИК 
„Колибри“, 2019 г.

джазът
Милчо Левиев и
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Снежина Петрова

„Празникът“ на 
режисьора Явор 
Гърдев

фотография Павел Червенков
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На котурни из гетото 

Със Снежина Петрова, 
която ръководи проекта 
„Медея“ и на 28 юни ще се 
въплъти в героинята на 
Еврипид, разговаря Марта 
Монева

Сдружение „Легал арт център“, съз-
дадено от Десислава Шпатова и Сне-
жина Петрова, печели през 2017 г. фи-
нансиране по направление „Сливане“ 
от програмата на „Пловдив 2019“ с 
концепция за театрален проект „Ме-
дея“. От изключително значение е, че 
проектът се развива паралелно и в 
социалната сфера чрез поредица от 
артистични обучения и включване 
на деца от различни етнически общ-
ности в театралния спектакъл „Ме-
дея“. Също така се изследват възмож-
ностите на съвременния театрален 
продукт да изпълнява социална ин-
теграционна и образователна функ-
ция. Спектакълът под режисурата 
на Десислава Шпатова се намира вече 
в края на репетиционния си период, 
предстои премиерата му на 28 юни 
2019 г. в Античния театър в Пловдив, 
който е Европейска столица на култу-
рата. Сред изпълнителите на ролите 
са Снежина Петрова, Владимир Пенев 
и Станка Калчева, наред със студен-
ти от департамент „Театър“ в НБУ и 
деца, преминали през различни етапи 
на работа в проекта. 

Откъде идва Снежина Петрова?

Хм... идва от репетиция. Иначе е ро-
дена до Дунава, в Силистра. Обаче от-
раснах в София, откъдето е и баща ми.

Кое повлия на професионалния ви 
избор?

Не знам, стана спонтанно. Предста-
вях си, че играя, но не и че ще ме гледа 
публика. Така, както се случваше в къ-
щата на баба ми, играех си.

Трудно ли си проправихте път в 
театъра?

Започна прекалено лесно. Приеха ме 
още с първото кандидатстване, по-
сле ме приеха и в първия експеримен-
тален клас на проф. Младенова и проф. 
Добчев. След завършването стана 
трудно, но аз съм свикнала с труд-
ното, то ме мотивира. Лесният път 
винаги ми се е струвал подозрителен, 
сякаш съм се загубила. Ако е трудно, 
значи е правилно. А може би е време да 
стане лесно.

В такъв смисъл би могъл да се тъл-
кува и изборът на нелесната траге-
дия на Еврипид „Медея“, проекта, с 
който участвате в Пловдив – Евро-
пейска столица на културата 2019“. 
Защо избрахте „Медея“?

Избрахме я, защото Десислава Шпа-
това предложи, а аз вярвам в прецен-
ката ѝ, че това е правилният проект. 
Моментът, възрастта и опитът 
са налични; антични драми почти не 
присъстват в репертоарите на дър-
жавните театри. Кой да ги припомни? 
А те са важни – за театъра, за общ-
ността. Само през подобни големи ми-
тологични сюжети може да се разкрие 
човешката природа до костилката си. 
Пък и театърът е започнал оттам. 
Имаме нужда да потърсим корените 
на изкуството, на което посветихме 
живота си.

Коя е нишката, която ни свързва 
днес с елинистичното време според 
вас?

Може би текстовете – те са нишка-
та. Те са толкова плашещо живи, че 
човек остава озадачен как нищо не се 
е променило, не е еволюирало. Чове-
кът е същият. 

Коя е вашата Медея?

Моята Медея още не е готова. Засе-
га имаме само едно разцепено лице, 

наполовина покрито с мозайка. Но за 
първи път тръгвам толкова отдалеч 
към една роля. И я конструирам камъ-
че по камъче. Например мозайката – 
просто я видях в картината на едно 
дете от обученията в „Столипиново“ 
и си казах, че трябва да се покрия със 
златни хартийки. Хем изглежда нещо 
най-логично, хем човек стига по много 
заобиколен път до това. Този път е 
интересен. Засега Медея е само майка. 
Предстои да я превърна в чудовище. 
Иначе Медея започва да прилепва все 
повече. Дано успея с лекота да я заб- 
равя, когато дойде времето за това.

Очакваме да я видим цялата скоро. 
За единственото є представление 
на 28 юни в Античния театър в 
Пловдив се готвите от няколко 
години. Как се изгражда такъв ма-
щабен проект?

Да, за първи път управлявам толко-
ва голям проект и за първи път ми се 
случва той да се разраства от само 
себе си. Дали пък самата Медея не го 
прави?

Разраства се, защото има потреб-
ност от него. И благодатна почва, 
имам предвид и социалната компо-
нента на проекта.

Започнахме с обучения на деца от 
различните етнически общности в 
Пловдив. Така за първи път се озовах 
и в квартал „Столипиново“, и в Ар-
менското училище, и в еврейската 
организация „Шалом“. Това са толкова 
много нови хора и за всеки трябва да 
имаш отделен подход. А те самите в 
процеса на работата се активизират 
и доразвиват идеите и аз вече не мога 
да контролирам всичко. Например 
античният хор е от наши студенти 
от НБУ, които си правят своя плат-
форма в социалните мрежи и търсят 
собствена комуникация с публиките. 
За това не съм си и мечтала.

из гетото 
На котурни
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Да не говорим за изложбата „Терен 
Медея“ в Софийската градска худо-
жествена галерия през април. За-
мислихме я като на шега, даже не бях-
ме сигурни, че ще излезе нещо от нея, 
а вече я продължихме в Националната 
галерия „Квадрат 500“. Това надмина 
всичките ми очаквания, но знам, че 
стана красива. Да използваш красив 
визуален език за жестокостта – това 
особено въздейства.

Кой ви подкрепи и продължава да 
ви подкрепя по пътя?

Първият екип, с който започнахме 
обученията на деца, изобщо не беше 
описан в проекта – появиха се като 
ангели и казаха: „Искаме да работим! 
Може и без пари“. Това бяха Георги и 
Александра Гочеви, Цветелина Спи-
ридонова и Найо Тицин. Последният 
ентусиаст, който се присъедини, е 
Васил Гарнизов. Дойде да снима обу-
ченията в квартал „Факултета“ в Со-
фия, с които продължаваме проекта 
– с надеждата да го развием след Пло-
вдив и тук. Всичко това е възможно, 
защото все пак съществуват програ-
ми, финансиращи независимото изку-
ство – Пловдив – Европейска столица 
на културата 2019, Столична програ-
ма „Култура“ и Национален фонд „Кул-
тура“. Не ги изброявам само защото 
така е редно. Аз бях убедена, че про-
ектът лесно ще си намери спонсори. 
Тръгнах по фирми и осъзнах, че нищо 
няма да се получи, че се демотивирам 
и ще изгубя време и енергия. Много се 
надявам „Медея“ да стане доказател-
ство за потенциала на независимо-
то изкуство в България – какви каузи 
може да провежда, как може да работи 
с публиките и как да печели от това 
поне толкова, че да не фалира, то-
ест да се самоиздържа за определен 
период.

Работите по „Медея“ вече три го-
дини.

Да, от писането на първия проект са 
изминали три години, а се надявам и 
на повече. Има още много работа по 
проекта и неговото разпростране-
ние. Изобщо това ще се окаже делото 
на живота ми, защото в този проект 
съм включена не само като актриса, 

но и като медиатор, мениджър, кура-
тор, организатор.

Споменахте, че сте куратор?

Куратор съм на изложбата „Терен Ме-
дея“. Винаги когато съм в чужбина, 
отивам в галерия за съвременно из-                            
куство, там се уча много. И даже съм 
си мечтала и аз да се изразя през по-
добна медия, но никога не съм предпо-
лагала, че това ще стане възможно. 
Но в тази изложба аз не представям 
себе си, въпреки че съм на плаката. 
Представям работата на много хора, 
включително и на немските сцено-
графи, които отново срещнахме слу-
чайно. Просто искахме да работим 
с немски сценични дизайнери и те се 
появиха. И Гьоте-институт помогна, 
и театроведи от Мюнхен се появиха. 
На 17 май имахме представяне на про-
екта в Мюнхен по тяхна покана.

Как бяхте поканени в Мюнхен?

Ивет Михелфелдър, която преподава 
актьорско майсторство, ме откри 
преди повече от година, изяви жела-
ние да ни последва и доведе студен-
тите си в Пловдив, нейния роден град. 

Какво е мястото на изложбата 
„Терен Медея“ в СГХГ в общия 
контекст?

Лично аз не съм виждала подобна из-
ложба в България – един театрален 
проект да има какво да генерира като 
съдържание и артефакти още преди 
премиерата. Именно затова решихме 
изложбата да предхожда премиера-
та – за да се разграничат пластове-
те в проекта – изследователската 
част през работа с деца и работата 
на творческия екип от професиона-
листи. Това става най-очевидно във 
фонограмата на изложбата – музика-
та на композитора на проекта Асен 
Аврамов, в която включихме докумен-
тални записи от обученията и обсъж-
данията с децата. И когато човек я 
слуша, той вече е попаднал в трагеди-
ята, просто сме съчетали два елемен-
та – документален и художествен.

А какво е мястото на социодрама-
та в този проект?

Проектът включва социодраматични 
работилници с деца. Още не знам как-
ви ще бъдат резултатите от тази 
работа в крайния продукт, но със си-
гурност всяко създаване на образ в 
театъра преминава през един вид ав-
топреглед, супервизия на личността 
на актьора, за да открие ресурси за 
ролята. Поне с мен е така. И всяка 
игра на драма е възможност да обога-
тиш персонажа – да не го заключваш 
само в авторовия свят, но да го раз-
шириш и с твои интуиции, преживяно 
и забравено и т.н.

Изключително важна част от про-
екта е работата с деца от различ-
ни етнически общности – ромска, 
еврейска и арменска, в Пловдив, а 
и в София. Как се гази из калта на 
ромските гета по котурни?1

Всъщност в гетата се оказа по-лес-
но. Децата и организациите по места 
имат изработен модел за комуника-
ция, имат вече изградени връзки на 
доверие. Ние само трябваше да про-
дължим доверието и да донесем инте-
ресна и интригуваща игра и знание. В 
другите общности децата получават 
по-големи дози знания и внимание и 
беше по-трудно да ги пристрастим. 
При това те самите трябва да прие-
мат, че ще излязат на една сцена с 
деца от ромските квартали. Нали раз-
бирате колко това е… непопулярно?

Не съм учудена, палитрата от 
културни предложения, отправени 
към тези малцинствени деца, не е 
огромна. А защо започнахте тъкмо 
с кампанията clipclaptheatre?

Кампанията се роди именно от пре- 
дизвикателството да срещнем тези 
различни деца и да им организираме 
терен за комуникация с общи знания и 
умения. Така измислих т.нар. пляскане 
с ръце, clipclaptheatre. Работихме дъл-
го време, докато я усвоят всички общ-
ности, и когато ги събрахме, те вече 
имаха общо умение, бяха равни във 
владеенето му и това веднага създаде 

1  Високи дървени обувки, използвани в античния 
театър. Б.а.
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комуникация и равнопоставеност. Та 
реших, че това може да се прилага и в 
училище, че театърът има какво да 
даде на образователната система. 
Вече има работа за години напред.

Колко бързо въведохте децата в 
понятия като ямб и дитирамб?

Вече не помня, но отне поне 15 срещи. 
При това понятията са придружени с 
пляскане, но точно то ги прави лесно 
усвоими – защото вече е станало игра 
на докосване с друго същество.

Как им представихте самата Ме-
дея?

Те играеха Медея – майка, чийто съп-
руг я изоставя заради друга жена и 
тя трябва да намери решение. Ви-
наги имаше отмъщение. Някои групи 
опитаха и мирна раздяла, но се ока-
за скучна... Версията на Еврипид им 

разказвахме след играта – оставаха 
шокирани. Слава богу!

Именно детеубийството е цен-
тралната тема. Как се отнесоха 
децата към жестокостта в ори-
гиналния сюжет? 

Всъщност през подобни игри децата 
си изграждат вътрешен интегритет 
и стават по-способни да търсят и 
намират хуманни решения. Жесто-
костта е присъща на всяка игра, но 
опознавайки я в цялостната ѝ реали-
зация, децата се дистанцират от нея. 
Това са уроците на всички страшни 
сюжети – преживяваме страшното 
наужким, за да го предотвратим в 
действителността.

Вие самата в каква степен бихте 
могли да се синхронизирате с геро-
инята Медея?

Би трябвало да се синхронизирам сто 
процента, но това е дълъг процес, в 
който едновременно навлизаш в кош- 
мара на героя, но си изграждаш и за-
щити, за да оцелееш като личност. 
Дано се получи. Не е лека роля. От 
друга страна, след Сара Кейн, Бекет, 
Чехов, Достоевски, Цветаева, Мюлер, 
Вирипаев... Еврипид стъпва на някак-
ва подготвена почва в мен. Вампилов 
забравих, там в „Лов на диви патици“ 
героинята ми извършва аборт за от-
мъщение на съпруга си и режисьорът 
винаги казваше, че мислим тази сцена 
през Медея.

Любопитна съм как вие ще раз-
кодирате този обобщен човешки 
опит. Как ви помогна в подготов-
ката предходната изпълнителка 
на Медея, Цветана Манева? За нея 
Уилям Сароян споделил пред Мели-
на Меркури, също играла ролята 
и дотогавашна негова фаворитка 

фотография Васил Гарнизов
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сред Медеите, че Цветана Манева 
му харесва повече. Tъкмо с нейната 
Медея преди години е бил преот-
крит Античният театър в Пло-
вдив, където ще видим и вас тази 
година.

Тя е заредила пространството на 
Античния театър с нейната Медея и 

вярвам, че енергията ѝ още е там и ще 
помага. Цветана Манева помага като 
личност. Тя дойде на изложбата и каза 
думи, които много ме развълнуваха. 
Това е същинска подкрепа на голям чо-
век и актьор.

Вие самата преподавате театър 
в НБУ, как се получи преходът от 
работата ви със студенти към ра-
ботата ви с деца?

Заведох студентите да работят с 
деца в Малко Търново преди чети-
ри-пет години. Учехме се заедно и ес-
тествено през самите деца.

Колко тежи короната на Медея?

Короната тежи толкова, колкото те-
жат любовта и предателството.

Непоносимо поносима значи, изис-
ква сила.

Да, но тази е направена с много обич 
от приятел – Цветелина Спиридоно-
ва, и толкова много хора се снимаха с 
нея на изложбата, че вече не знам ко-
рона ли е, или бижу.

Как се отнасят вашите деца към 
работата ви по този така мащабен 
проект? Ревнуват ли?

Гладуват, лудуват, наслаждават се на 
липсата на контрол, станаха жертви 
на проекта, но се надявам да се вклю-
чат и да преживеем заедно това чудо. 
Ревнуват, обвиняват, но и ме подкре-
пят, идват на обученията. Със сигур-
ност успехът им в училище се влоши, 
но може би научиха други неща. Само 
се моля да е така. Иначе целият про-
ект ще загуби смисъла си за мен. Надя-
вам се да видят как упоритата рабо-
та се възнаграждава. Това е простият 
урок.

Накъде виждате да отплават дру-
гите деца, новоизлюпените арго- 
навти от „Филиповци“ и „Факул-
тета“? Къде ги виждате след 10–15 
години?

Към изкуствата, науките, природа-                              
та. Например в театралните са-
лони с купен от тях билет. Без да се 

страхуват, че някой ще ги тормози, 
но десет години едва ли ще стигнат.

Хубав маршрут, и то начертан с 
вашата ценна подкрепа. Бихте ли 
споделили за кампанията ви за об-
разование по театър за деца? Вра-
тите на кои институции се отва-
рят за подкрепа на тази кампания?

Тя в момента е в режим на изчаква-
не. Направихме дискусия с предста-
вители от различни институции, 
артисти и граждани. Много енергия 
има и голямо очакване да се обединим 
около обща платформа – да влезем в 
училище като медиатори между из-
куствата и науките, между децата 
и учителите като конфликтни зони, 
между съвременния ученик и текста/
книгата.

Споменахте веднъж, че Месия ни 
липсва. Откъде да се яви?

За Месията няма да говоря, че се ока-
зах неподготвена. Разбрах, че много 
хора са в близък контакт с него, зна-
ят за пътя на душите и живота след 
смъртта. Аз имам още много да уча.

Коя е любимата ви публика?

Публиката няма лице, тя е това, кое-
то си ти.

Кое е най-голямото ви професио-
нално признание дотук?

Миналата година изпълних Бекет на 
една поляна в Македония пред теат- 
рални експерти от Франция и мест-
но ромско население. Децата казаха, 
че ще научат текста, който не раз-
браха, и ще ме очакват тази година, 
за да ми го кажат. Химера, но дори да 
остане само импулс, аз съм щастлива, 
че Бекет може да вълнува и ромските 
деца, които не знаят български. Какво 
по-голямо доказателство за силата 
на живия театър.

Как ще продължите работата по 
проекта след представлението в 
Пловдив?

Не знам. Искам първо да се осъществи. 
После започвам да го отчитам и после 
ще видя какво е останало от мен.

Снежина Петрова завършва ак-
тьорско майсторство в НАТ-
ФИЗ „Кр. Сарафов“ през 1994 
г., в експерименталния клас 
на М. Младенова, Ив. Добчев 
и Г. Дюлгеров. Започва като 
актриса на свободна прак-
тика; участва в репертоара 
на ТР „Сфумато“, Театър 199, 
Сатирата. През 1996 г. става 
съосновател и изпълнителен 
директор на сдружението за 
независими театрални про-
екти „Легал арт център“. От 
2007 г. е щатен преподавател 
в НБУ, а от 2012 г. ръководи де-
партамент „Театър“ в него. От 
2009 г. е в трупата на Народния 
театър. Ролите є са много и 
запомнящи се: в „Три сестри“ 
на Ст. Камбарев, „Марат/Сад“ 
на Явор Гърдев, „Археология на 
сънуването“ на Г. Стоев, „Слу-
гините“ и „Психоза 4,48“ на Д. 
Шпатова; тя е Марина Цветае-
ва от „Станция Елабуга“, реж. М. 
Младенова, и София Толстая от 
„Станция Астапово“, реж. Иван 
Добчев, ТР „Сфумато“; играе в 
„Малка пиеса за детска стая“ 
и „Приятнострашно“, реж. Г. 
Стоев, в Театър 199, в „Каква-
то ти ме искаш“ по Пиранде-
ло, реж. Ст. Москов, Народен 
театър. Участва във филмите 
„Жалейка“, „Потъването на Со-
зопол“, „Буферна зона“, „Дзифт“, в 
сериала „Четвърта власт“ и др. 
Режисира театрални проекти.

Снежина 
Петрова
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В романа си „На изток от рая“ Стайн-
бек пише (цитирам по памет), че на 
този свят има родители, на които 
им се раждат чудовища. Едни от тия 
чудовища могат да се видят – недъ-
гави, с грамадни глави и хилави тела, 
без ръце, понякога с опашка. И щом 
като има физически уроди, продължа-
ва Стайнбек, не може ли да се допусне, 
че съществуват и умствени, психиче-
ски чудовища. Дори те да са външно 
нормални, душата им е деформирана. 
Както едно дете се ражда понякога 

без крайник, така може да се роди без 
човещина, без никакви наченки на съ-
вест, без морал. А най-опасното е, че 
тези душевни чудовища на външен 
вид по нищо не се отличават от ос-
таналите хора. При тях природата е 
замаскирала вълчата си яма. 

В „Празникът“ (номинация Аскеер 2019 
за най-добро представление) има поне 
две такива душевни чудовища. Те оба-
че не са децата, а родителите. 

В очите на околните Хелгар е преус-
пял хотелиер и ресторантьор с мно-
годетно семейство и образцова съп- 
руга. Фамилията е така сплотена, че 
дори на колегите и служителите се 
гледа по-скоро като на далечни род-
нини. Единственото, което помра-
чава тази идилия, е скорошното са-
моубийство на по-голямата дъщеря 
Линда. Но празненството по случай 

50-годишнината на главата на се- 
мейството (сякаш) променя всичко.

Сред приповдигнатата суматоха от 
поздравления, песни и хвалебствени 
речи идва ред на Кристиан (Бойко Кръ-
станов), брат близнак на мъртвата 
Линда, да произнесе своето привет-
ствие към юбиляря. В него синът об-
винява баща си, че е злоупотребявал 
сексуално и с двамата в тяхното дет-
ство. Превръщайки в перверзен риту-
ал къпането на близнаците преди ля-
гане, Хелгар е осакатил непоправимо 
децата си за цял живот. Както се раз-
бира от случайно откритото по-къс-
но предсмъртно писмо на Линда, тя 
не е успяла да преживее травмата. А 
с мълчанието си майката (Анастасия 
Лютова), свидетелка на този ужас, 
е станала съучастничка на своя съ-
пруг. Вечерята е на път да се превър-
не в една от най-апокалиптичните 

„Празникът“ на 
режисьора Явор Гърдев 
в Малък градски 
театър „Зад канала“ 
представлява съвършено 
организиран хаос

Анелия Янева

ПИРЪТ НА ЧУДОВИЩАТА

„Празникът“, постановка Явор Гърдев, МГТ „Зад канала“, фотограф Стефан Н. Щерев
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катастрофи след появата на Камен-
ния гост у Дон Жуан. Но така ли се 
случва наистина? 

Спектакълът на Явор Гърдев в МГТ 
„Зад канала“ представлява един съ-
вършено организиран хаос. Върху 
разделената на две по хоризонтала 
и на три по вертикала сцена (сцено-
графия и костюми Свила Величкова и 
Елица Рангелова) понякога се разви-
ват едновременно две, три, даже че-
тири сюжетни действия. Те обаче не 
си подлагат крак, а заедно създават 
динамиката на кинематографичния 
монтаж. Зрителят следи успоредно 
протичащите сцени, подреждайки в 
главата си частите на този сложен 
театрален пъзел.

Така е и при персонажите – общо три-
найсет на брой. Въпреки това всеки 
от актьорите последователно и ка-
тегорично изгражда логиката на своя 
образ, като в същото време почти 
непрекъснато е действена част от 
многолюдната картина в напрегна-
тия сценичен ритъм. Тук няма главни 
и поддържащи роли. Всички изпълни-
тели са еднакво важни в създаването 
на полифонията на спектакъла.

Чрез успоредяването на различни 
действия, на привидно и иманентно, 
на текст, подтекст и контекст в 
представлението се постига и една 
особена, зловеща атмосфера. Зло-
вещ е контрастът между патри-
архалното излъчване на дядото в 
семейството (Иван Петрушинов) и 
неговото двусмислено в светлината 
на направените по-късно разкрития 
заявление, че ще разказва шеги, които 
„не са за ушите на млади момичета“. 
Зловеща е с нищо непровокираната 
расистка агресия, с която събралите 
се посрещат цветнокожия приятел 
на втората дъщеря (Катлин Ста-
рейшинска). Зловещата атмосфера е 
породена от контраста между смра-
зяващото обвинение на Кристиан 
и пиянското безгрижие на търже-
ството, което продължава въпреки 
това. (Хванати на „влакче“, актьор-
ите пеят инфантилни песнички и 
шумно преминават през сцената, 

зад кулисите, през помещението 
за чакащи артисти и гримьорните, 
обгръщайки публиката в атмосфе-
рата на този „празник“). Зловещ е 
контрастът между бялата брада и 
благия вид на бащата чудовище (Иван 
Бърнев, номинация Аскеер 2019 за во-
деща мъжка роля), между неговото 
иначе дистанцирано присъствие и 
изплющяването на отговора, когато 
Кристиан го пита защо е постъпвал 
така с тях: „Защото за нищо друго 
не ставате“. А най-зловещи са сту-
деното безразличие, бездействието, 
моралната инерция на гостите след 
разкритието. Те го посрещат с мълча-
ние, отхвърляйки неудобната истина. 
И продължават да празнуват, сякаш 
нищо не се е случило, потвърждавай-
ки констатацията на Едмънд Бърк, 
че „единственото нещо, необходимо 
да триумфира злото, е добрите хора 
да не правят нищо“. Друг е въпросът 
дали те са наистина добри хора.

На финала Явор Гърдев деликатно ни 
предлага едно алтернативно реше-
ние. На сутринта семейството как-
то обикновено се е събрало на закуска. 
Разменят се делнични реплики. Един-
ственият отглас от разтърсващи-
те събития предишната вечер е от-
казът да приемат Хелгар на масата. 
Жена му го извежда. След тях излиза 
и старият приятел на Хелгар – Пол 
(Пенко Господинов). Той взема със себе 
си пушката, с която е скитал из окол-
ностите преди закуска. На зрителите 
остава да решат дали единствената 
съпротива на злото е с равно по сила 
зло.

„Празникът“ е пиеса на британския 
драматург Дейвид Елдридж по фил-
мовия сценарий на Томас Винтерберг, 
Могенс Руков и Бо Хансен. Festen е 
първият от общо 35 филма на зароди-
лото се в Дания движение „Догма 95“, 
основано от Ларс фон Трир и Томас 
Винтерберг. В неговия манифест са 
залегнали принципите на кинемато-
графично „целомъдрие“: връщане към 
правдоподобните, реалистични, поч-
ти документални истории и отказ от 
каквито и да било технически ефекти 
като противовес на холивудското 

кино. Театралната адаптация на Ел-
дридж по сценария на Festen е поста-
вяна с успех в Лондон, Полша, Румъния. 
Александър Морфов също прави спек-
такъл по нея – в театър „Даилес“, 
Рига, със заглавие „Тържеството“ 
(2017).

Явор Гърдев не за първи път до-
казва, че има силно развити сети-
ва за измеренията на трагичното в 
съвременния свят. Представата ни                               
за трагедията не е същата като през 
древногръцката епоха и времето 
на Шекспир, но въпреки това нейно-
то време не е отминало. Дюренмат 
твърди, че през ХХ век трагедията е 
изместена от фарса. Изправени пред 
ужасите на нашето съвремие, много 
драматурзи са склонни да акценти-
рат върху иронията и абсурда в със-
тоянието на човека. Но в „Козата 
или коя е Силвия?“ Едуард Олби показа 
как трагедията – в този случай през 
разпада на личността – може да се 
породи от една обсесия. Постановка-
та на Явор Гърдев по тази пиеса сил-
но и завладяващо защити тезата на 
автора.

В известен смисъл и в „Празникът“ 
могат да се открият немалко пре-
пратки към класически образци: си-
новен бунт срещу родител („Хам-
лет“), кръвосмешение („Едип цар“). 
И също като повечето велики тра-
гедии, това е пиеса за семейството 
– доскоро свещен съюз, разпаднал 
се при излизането наяве на страш-
на тайна. Но в „Празникът“ го има и 
трагичното от днешния ден: соци-
алното лицемерие, невъзможността 
дори едно немислимо престъпление, 
каквото е сексуалното насилие над 
дете, да промени дневния ред на „об-
ществото на затворените очи“. На 
практика истинската тема на „Праз-
никът“ е мълчаливото съучастие на 
злото. Спектакълът на Явор Гърдев 
артикулира със смразяваща безком-
промисност всички тези аспекти на 
трагичното днес. И бележи поредния 
театрален пик на режисьора в послед-
но време след „Чамкория“, „Пияните“ и 
„Наблюдателите“.
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Питър Маниура е директор на Ака-
демия IMZ, серия майсторски класове 
в областта на аудио-визуалната му-
зика и танцовата продукция. Сесия 
на Академията се проведе през април 
т.г. в НАТФИЗ по покана на фестивала 
Master of Art. В Би Би Си Питър Маниу-
ра отговаря за музикалните проекти. 
През последните години слага нача-
лото на две нови онлайн платформи 
за изкуства на британската корпора-
ция. Бил е директор на BBC Art Online 
– онлайн услуга, която дава достъп до 

цялото арт съдържание на телеви-
зията. През 2012 г. е куратор на нова-
та дигитална онлайн платформа The 
Space, която насърчава дигиталните 
иновации и креативността във всич-
ки форми на изкуството. Темата на 
софийската лекция на Питър Маниу-
ра, който сам е продуцент и режисьор, 
беше: „Изкуството да правиш доку-
ментални филми за музика“.

Бихте ли споделили какви са ва-
шите впечатления от срещите в 
София? 

Щастие е за мен да съм в този чуде-
сен град. Познавам българската музи-
кална култура много отдавна – знам, 
че имате чудесни певчески тради-
ции. Моята биография започва като 

музикант, но съм също автор и проду-
цент на документални филми. В Би Би 
Си съм отговорен за телевизионните 
излъчвания на музикални и танцо-
ви спектакли. Заедно с режисьорите 
Джон Бридкът от Великобритания и 
Бруно Монсенжон от Франция гово-
рихме пред аудиторията за това как 
се прави хубав документален музика-
лен филм. Как се съчетават разказът 
и музиката, но и как да покажеш музи-
ката на телевизионния зрител чрез 
камерата, как музиката се съчетава 
с ритъма и структурата на филма. 
Споделихме всичко това със студен-
ти, режисьори, журналисти, защото 
е специфично, но има важно място в 
традициите на документалистика-
та в Би Би Си. Направих презентация 
с примери от някои изключително 

С Питър Маниура 
разговаря Ирена 
Гъделева

Дигиталното
не бива
да ни плаши
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добри филми с музикално съдържание. 

Доколко е важно публиката да има 
досег през киното с музикантите?

Да се правят филми е различно от 
това просто да се излъчват концер-
ти. За широката аудитория е важно 
да се запознае с живота на музикан-
тите и техните биографии. Музикал-
ните документални филми разказват 
истории и поставят класическата 
музика и танца в определен контекст. 
Много хора смятат класиката за не-
достъпна, трудна за възприемане, 
защото пиесите са абстрактни, те 
са дълги – съвсем различни от трими-
нутните поп песни. 

За нас, като професионалисти, е 
ценно да споделяме опита си, как-
то направихме тук, в София – Бруно 
Монсенжон например се е срещал с 
Ростропович, с Глен Гулд, а колегата 
ми Джон Бридкът – с големия тенор 
Йонас Кауфман, и тъкмо филмът за 
него го доведе на фестивала Master of 
Art тази година. Имал съм честта да 
работя с Мстислав Ростропович, но 
и с Ленард Бърнстейн и с още много 
невероятни фигури в музиката. Да 
влезеш в техния натоварен живот, за 
да направиш филм за тях, е истинско 
предизвикателство. Затова е важно 
да споделяме опита си.

През 1997 г. създавате филм за голе-
мия диригент сър Джордж Шолти. 
Какво беше усещането да се докос-
нете до подобен музикален гигант?

Чувството е изключително, доста 
плашещо, защото ние направихме 
филм за една цяла година от неговия 
живот и в крайна сметка се оказа, че 
това е последната му година на този 
свят. Аз му показах филма и пет дни 
по-късно той почина… Оказа се, че 
сме направили нещо като мемориален 
филм. Шолти, както и Ростропович 
и Бърнстейн живяха повече от един 
живот – тяхната енергия е изключи-
телна. Това е едно от нещата, които 
осъзнаваш с времето – тези хора не 
спират да работят, носят мощен за-
ряд в себе си, някаква движеща сила. А 
Шолти беше прословут точно с това 
– толкова енергичен, действен. По 

онова време беше вече на 85 години 
и може би малко по-спокоен. Докато 
го следвахме, всичко ни водеше към 
неговото минало – в началото на ка-
риерата му, когато се е познавал с 
Бела Барток, със Золтан Кодай, ко-
гато е дирижирал всички най-прес-
тижни оркестри по света. Познавал 
е Рихард Щраус, което е невероятно!  
През биографията и разказите на 
подобни личности ти се докосваш 
до историята, а спомените на сър 
Джордж Шолти бяха толкова живи и 
ярки. Представете си как го следваме 
в Гармиш-Партенкирхен, до вилата 
на Рихард Щраус, където се срещаме 
с наследниците му, а Шолти сяда на 
пианото на великия композитор и за-
свирва. И спомените му са от същото 
място, от 1948 г., когато, като нов 
диригент в Баварската опера в Мюн-
хен, е разговарял с Щраус. Както ми 
каза маестрото тогава, това е било 
за него като да се възкачи на Валхала 
и да се срещне с Вотан. Беше забавно, 
но всъщност и аз се чувствах по по-
добен начин – в къщата на Щраус, с 
Шолти, който свири на неговото пиа-
но и пее откъси от „Кавалерът на ро-
зата“. Беше истинска магия! И мисля, 
че публиката усеща, когато успееш да 
уловиш подобни мигове с камерата. 
Това е есенцията на музиката, защо-
то тя се твори в момента. Музиката 
е мъртва, ако не се изпълнява, по това 
се различава от визуалните изкуства 
– трябва постоянно да се пресъздава. 
И всъщност чрез правенето на филми 
ние, документалистите, пресъздава-
ме тези мигове.

Понастоящем работите върху от-
варянето на архивите с класическа 
музика на Би Би Си. Какво точно 
представлява това?

Преглеждам нашите наистина изклю-
чителни архиви с класическа музика 
– първо аудиозаписите, а след това и 
аудио-визуалните сегменти – филми 
и видео. Огромна работа е и нашият 
генерален директор се интересува 
защо е нужно това. На първо мяс-
то, публиката е заплатила за тези 
материали. Би Би Си е обществена 
корпорация и се финансира от лицен-
зионна такса, а съкровищницата ни 

пази богати архиви. Имаме пет ор-
кестъра – все още са доста – и още 
преди 20 години направихме нещо 
важно: договорирахме авторските 
права така, че записаният от съста-
вите материал е наша собственост 
за дигитална употреба. Това е важно, 
защото музикантите работят с до-
говори, а по договор на тях трябва 
да им се плаща, така е справедливо. В 
днешния дигитален свят да имаш ве-
ликолепен музикален архив, за който 
вече си платил правата и можеш да го 
използваш свободно, е фантастично. 
Винаги мислим най-много за настоя-
щето – правим още и още предавания, 
през цялото време. Разбира се, всич-
ко влиза в архив, но рядко приемаме 
архивите като творчески ресурси. И 
става интересно, когато осъзнаеш, 
че щом става въпрос за Шолти или 
Бърнстейн, имаме подръка записи 
отпреди години, запечатани са стра-
хотни моменти от историята. Имен-
но те трябва да излязат отново на 
светло. До момента сме подготвили 
около 1000 музикални произведения, 
записани от оркестрите на Би Би Си, 
които могат да се ползват по най-раз-
лични начини. Първо, могат да се пус-
кат многократно по радиото, като 
се поставят в определен контекст. 
Второ, в дигиталната среда могат 
да се правят плейлисти и различни ко-
лекции онлайн – по определени теми, 
с различни идеи, така че архивите да 
се освежат. Предизвикателството 
е, че вече има толкова много записи – 
ако погледнете в Spotify, в Apple – чо-
век сякаш може да намери всичко. Но 
всъщност невинаги става така – има 
прекалено много неща и някои от тях, 
що се отнася до класическата музика, 
са чудесни, други – не са. Така че сега 
ние подреждаме и направляваме. Съз-
даваме колекции по определени теми. 

Често мислим за архивите като за ми-
нало, но те не са. Ето, този наш раз-
говор се записва и веднага след като 
приключи, той ще влезе в архив, но 
се е случил днес. Затова аз мисля за 
архивите като бъдеще, тъй като ги 
обновяваме през цялото време. И на-
шите оркестри постоянно добавят 
нови изпълнения, но това означава, че 
можем да дадем на хората музиката, 
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където им е удобно да я получат. Вече 
имаме ново приложение, наречено BBC 
Sounds, което позволява да се слушат 
радио на живо, подкаст или музикални 
колекции, обединени по настроение – 
за релаксация, за събуждане сутрин и 
т.н. А както вече знаем, хората между 
20 и 30 години по този начин слушат 
и възприемат музиката. Говорим за 
нови начини, по които качествената 
музика да стане достъпна, за нов кон-
такт с публиката, особено по-мла-
дата, защото не желаем да живеем в 
музей на класическата музика. 

Преди години имаше една песен 
– „Видеото уби радиозвездата“. 
Може ли днес дигиталната среда 
„да убие“ концертните зали? Все 
по-важно става за оркестрите и 
трупите да са онлайн, да имат 
свои дигитални концертни зали. 
Но какво ще стане, ако хората си 
седят вкъщи по пижами и гледат 
концерти на екрана? Дали в бъдеще 
музикантите няма да свирят само 
пред камерите? 

Това е много интересен, но доста 
сложен въпрос. Ще се опитам да от-
говоря кратко: смятам, че сте права 
– наистина има натиск върху инсти-
туциите да пренасят продукта си в 
интернет. Аз прекарвам много вре-
ме да говоря за това как да се ползва 
креативно дигиталното съдържание 

на заобикалящия свят – свят на раз-
казвачи. Не смятам, че е лошо – мисля, 
че има и положителни страни. Не ста-
ва дума само за стрийминг, защото е 
същото като по радиото и телеви-
зията, просто медията е различна. 
Дигиталното не бива да ни плаши, 
припомнете си – радиото не успя да 
убие концертите с публика, телеви-
зията също не го направи. Не смятам, 
че и дигиталното – странна дума, 
която всъщност нищо не означава 
– или по-точно новите приложения, 
използвани в технологиите, могат да 
сринат интереса към музиката. На-
против! Ще направят връзка с публи-
ката, защото музиката има нужда от 
нея. Трябва да открием публиката, да 
я следваме, защото тя се движи и иска 
да получава съдържание по различ-
ни начини. Ала от моя дългогодишен 
опит с Шекспир и с операта знам, че 
влизането в дигиталния свят насър-
чава хората да слушат повече, но и да 
присъстват в залите на концерти-
те. Това е вълшебната връзка и имаме 
статистики, които доказват, че ди-
гитализацията може да доведе повече 
публика, любопитна да чуе изпълнения 
на живо. „На живо“ е много ценна фра-
за. Така е и на рок концертите. Хора-
та искат да отидат някъде, където 
да се наслаждават на музиката за-
едно. Дали концертите имат нужда 
от промяна? Да. И те се променят 

по много начини. Но мисля, че това е 
творчески диалог, че динамиката е 
нещо здравословно. Ето, докато ид-
вахме към студиото на БНР, аз видях 
музиканти да репетират, в коридора 
видях калъфите на контрабасите от 
оркестъра. Едно от нещата, които 
можем да направим с новите техноло-
гии, е да отведем хората зад сцената, 
защото хората обичат да надничат 
в потайни места. Ние можем да пока-
жем този магичен свят на музиката – 
как изпълнителите се вълнуват, как-
ви рискове поемат, какви са емоциите 
зад кулисите. 

Как сложната ситуация около 
Брекзит ще се отрази на мулти-
културните оркестри на Би Би 
Си, в които има много чужденци. 
Например новият резидентен ком-
позитор на Концертния оркестър 
на Би Би Си е българката Добринка 
Табакова. Ще се промени ли нещо?

Надявам се, че няма. Защото, както 
любезно отбелязахте и вие, британ-
ският музикален живот е толкова 
мултикултурен и разнообразен. Това 
е нашият начин да правим музика. 
Времената са предизвикателни и не-
сигурни за всички, което винаги води 
до напрежение и тревожност. Знам 
от моите контакти с много институ-
ции, че всички се надяват и са решени 
това да не се променя. Защото всички 
знаем какво искаме да постигнем. Ние 
сме европейци и това няма да се про-
мени. Да, вероятно ще има техниче-
ски трудности, но чисто човешката 
ми надежда е, че установените връзки 
са толкова дълбоки и важни, че е абсо-
лютно задължително да продължат 
да работят и да се развиват. Дали 
човек работи в Кралската опера „Ко-
вънт Гардън“, или в оркестър на Би Би 
Си, или като резидентен композитор 
– той е важен член на нашето обще-
ство, при това творчески е свързан 
не само с Великобритания, но и прави 
мост между нея и Европа, между нея и 
целия свят. Да бъдем позитивни! Ор-
кестрите и оперните ни театри са 
толкова важна част от културните 
ни връзки със света, че да се промени 
установената традиция в негативен 
смисъл е просто немислимо.  

Филхармоничният оркестър на Би Би Си търси нови подходи към публиката © BBC
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ppIANISSIMO 2019 показа, че днес не 
само са подвижни и неясни границите 
между мултимедия и пиано, електро-
нен звук, лайф електроника, акустич-
но и препарирано пиано, но и всеки 
концерт е своеобразен пърформанс – 
фокусът върху мултимедията (Триша 
Уилиамс), космосът в клавирната му-
зика (Стефка Перифанова, Борислава 
Танева). Всичко това се допълни от 
съпоставянето на различни локални 
портрети: показана бе експеримен-
тална клавирна музика от Гърция, 
Япония, Ирландия, България. 

Пръв бе концертът на Триша Уилиамс, 
който заинтригува с връзката пиано 
– мултимедия. Днес пърформансът 
„пиано“ е разностранен, неговите 
граници са отворени към много видо-
ве звук, към електронното огледало 
на звука, неговото скулптиране, до-
изграждане, визуализиране. Открихме 
това в поредност, започвайки със Сус-
пенсии за пиано от Атау Танака, през 
вписването на визуален пърформанс в 
„Пробиване“ и „Все работа и без игра“ 
за пиано и видео от Рубен Зара. И зву-
ковата, и образната модификация в 

„Пробиване“ правят „обемна“ идеята 
за нараняване/извисяване чрез звук, 
а във втората пиеса пишещата ма-
шина и пианото, сякаш напук на Джон 
Кейдж, са „единен звук и ритъм“. В 
този концерт органично се вписваше 
и „архаиката“ на клавирните стилове 
от ХХ век – „Гласът на Лир“ от Хенри 
Кауъл, така очарователна със своите 
„ореоли от кластъри върху „химнич-
ното“. Не липсваха извънредно вирту-
озна клавирна изява – в минимъл-мю-
зик проекта „Клавирен контрапункт“ 
от Стив Райх, както и въздействаща-
та образност на партитурата в че-
тирите пиеси-фантазии по зодиака 
от Джордж Кръм: „Праисторически 
звуци“ (Скорпион), „Гаргойли“ (Телец), 
„Пророчеството на Нострадамус“ 
(Стрелец), „Утринна музика“ (Рак). 

Друг проект, който търсеше от-
кровено глобален прочит в първия                                
уикенд от ppIANISSIMO 2019, бе 

Ангелина Петрова

Международният фестивал за съвременна клавирна 
музика ppIANISSIMO (22 март–7 април 2019 г.) показа 
премахването на границите между изкуствата и 
откри за публиката нови разкази на пианото: стилен 
фестивал, в който всяка вечер един изпълнител 
пресъздаваше своята история

Разказите напианото 

© ppIANISSIMO / Event Photography 
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„Женски гласове“, рецитал на пиа-
нистката София Меликян, посветен 
на жените композитори – с испанска 
и арменска музика. София Меликян 
с чудесно туше, интригуващ звук 
представи пъстрия свят на Ракел 
Киару, Мерседес Савала, Хилда Па-
редес. Във втората част прозвуча 
станалата „класически опус“ за ру-
ската нова музика Клавирна соната 
на София Губайдулина, а накрая проз-
вуча пъстрият и фолклорно-атрак-
тивен цикъл „Арменски барелефи“ от 
Гегуни Читчян, който бе повод да се 
разкрие великолепният пианизъм на 
изпълнителката.

Вторият уикенд от фестивала (съби-
тието бе разделено в три уикенда) за-
почна с колкото нестандартно, тол-
кова и бляскаво начало: рецитала на 
Котаро Фукума, който изпълни в Со-
фия тихите експерименти EURientale 
на съвременни японски автори. Той 
оформяше клавирния звук до грани-
ците на тишината, в крайни нюанси, 
в лаконичност, подобна на поезията 
хайку. По този начин обгърнаха зри-
теля „видовете скулптирана ти-
шина“ в експериментите на Минако 
Токуяма, в Jo no Mai и „Зимна светлина“ 
на Юка Такечи, също и премиерната 
творба на Албена Врачанска „Реката 
на сънищата“. Всички тези пиеси са 
посветени на Котаро Фукума. Към тях 
той изпълни и две пиеси от известния 
японски композитор Тору Такемицу, 
както и „Блян“ от Дебюси. Концер-
тът ще се запомни и със стилното 
участие на ансамбъла на Северин Ва-
силев, изпълнил песните „Сакура“ от 
Тору Такемицу и „Песен за бялата пти-
ца“ от Сомей Сато. 

Много специален акцент бяха написа-
ните специално за ppIANISSIMO 2019 
нови пиеси. Имаше поне по една, а в 
някои концерти – две или три преми-
ери. Нека изброя някои: „Реката на съ-
нищата“, написана за Котаро Фукума 
от Албена Врачанска, Соната за пиано 
№12 от Васил Казанджиев, Соната за 
пиано №1 от Светлин Христов, „Чер-
вените свитъци“ за флейта и пиано 
от Георги Арнаудов, посветена на 
изпълнителите Кристен Маккол и Ка-
мелия Миладинова, и др. Фестивалът 
вдъхновява нови творби, разцъфтява 

с „букети“ от премиери. Това подсилва 
впечатлението, че неговите „исто-
рии“ се движат в реално време, в уни-
калното „тук и сега“ на софийската 
сцена и конкретно на ppIANISSIMO. 

През втория уикенд се очертаха още 
две интересни постижения: рецита-
лът на Маргарита Илиева, посветен 
на българската клавирна соната, 
и рециталът „Клавирен космос“ на 
Стефка Перифанова и Борислава Тане-
ва с участието на Здравка Атанасова 
и Доротея Димитрова (перкусии). 

Първият рецитал открои мощната 
изпълнителска и виртуозна зареде-
ност на Маргарита Илиева, която от-                                                                                         
беляза два юбилея: на Александър 
Танев с нестандартната за твор-
чеството му Соната от 1964 г., а 
също и 70-годишнината на Пламен 
Джуров със Сонатата, написана в да-
лечната 1975 г. Яркост, срастване с 
мисловността на авторите, комуни-
кативност и наслаждение в езика на 
тези двама автори откри Маргарита 
Илиева.

Втората част на концерта бе пос-
ветена на премиери: Маргарита 
Илиева изпълни Соната №12 на Васил 
Казанджиев: така оцветено-дълбин-
на, мащабна и навлизаща в света на 
философско-откровеното „явяване“ 
на музиката. Разбира се, опус на Ка-
занджиев в това изпълнение няма как 
да не е сред най-големите акценти не 
само на фестивала, но и на годината. 

Трябва да се отбележи оригиналната 
постмодерна премиера на сонатата 
от Светлин Христов. Ярък, вирту-
озен – и като солист, и като компо-
зитор, той се вряза в съзнанието на 
публиката като ново име. Кратката, 
но интригуваща, с навеи от джаз му-
зиката „Соната родионата“ на Милен 
Панайотов привличаше със своенрав-
ния музикален почерк, закачката и ди-
алогичността си. Напрегнат докрай 
рецитал, с много изобилни плодове.

Особено много спечели симпатиите 
ми „Клавирен космос“, рециталът 
на Стефка Перифанова и Борислава 
Танева. „Космичното“ е един от „го-
лемите клавирни разкази“ на ХХ век. 
Започна се с „Микрокосмос“, най-пър-
вия, мистиката на клавирния звук, 

открита от първопроходеца Бела 
Барток: чудесно, много индивидуално 
и ярко изпълнение на Стефка Перифа-
нова. С огромно удоволствие изслу-
шахме „Зодиак“, също „микромузика“, 
в която космичното е „преведено“ от 
Щокхаузен в звукови формули с ясни 
контури, а след това – мощните визии 
на Джордж Кръм в цикъла „Макрокос-
мос“, една класическа вече за изпълни-
телите на ХХ век творба. Премиерно 
прозвучаха посветената на Стефка 
Перифанова творба „Мезокосмос“ от 
Джунхе Лий, както и две „истории“ на 
Вл. Джамбазов: „Тара-та“ и „МиниМи-
кри“. И в този концерт комуникация-
та, пърформансът включваха живото 
съ-участие на изпълнители и публика: 
историята на космоса, представена 
през нетрадиционно разрасналия се 
свят на клавирния звук.

Имаше и интригуваща камерна про-
грама с творби от първоучители на 
новата музика като Пиер Булез, Исан 
Юн, към тях – на Лота Венекоски и 
премиерната творба на Георги Ар-
наудов, посрещната с много апло-
дисменти. Бе осъществен и камерен 
портрет на ирландския автор Стивън 
Гарднър. 

Не мога и не се опитвам да изчерпя 
звуковия сюжет на фестивала. Мога 
обаче да откроя няколко неща. При-
съствието на фигурите на модерниз- 
ма от втората половина на ХХ век 
– Пиер Булез, Карлхайнц Щокхаузен, 
Исан Юн, вече се възприема с наслаж-
дение, с естетската адекватност – 
като „класика“. Експертната и знаеща 
публика е тук: тя възприема и общува 
артистично с тази музика. Друг ак-
цент: емпатията и отвореността. 
Клавирният свят вече е мултимедия, 
разказ, отвореност между изкуства-
та. Трето: клавирният свят и на бъл-
гарските най-силни и неортодоксал-
ни автори бе припомнен и преживян. 
И нещо много важно: ppIANISSIMO е 
фестивал, на който се посвещават 
и от който се поръчват творби. Не-
престанна е играта на премиери, на 
нови личности и нови истории. И на-
края: музиката и случващото се тук 
доставят удоволствие на своите слу-
шатели и фенове, изтръгват от тях 
реакции, съпричастност.
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Със сигурност няма да наруша 
традицията и първият ми въп- 
рос ще бъде откъде идва името на 
квартета?

Негина Стоянова: Този въпрос ни го 
задават вече десет години. За нас 
„Фрош“ има толкова значения и се на-
дяваме всички да ни донесат късмет. 
Това е източен тотем за щастие, за 
благополучие, за късмет. Освен това 
е много любим наш щрих, който се от-
личава със свирене на жабка, с много 
енергия.

Засега името ви носи късмет. Има-
те голям успех. Бях впечатлена от 
участията ви в „Мартенски музи-
кални дни“ пред последните години. 
На последната пресконференция ви 
попитаха как се чувствате като 
музи на българските композитори?

За нас е огромен късмет да творим 
в едно и също време с величия като 
маестро Васил Казанджиев, с нашия 
добър приятел Драгомир Йосифов. Те 
са от различни композиторски поколе-
ния, но намираме много общи черти в 
начина, по който възприемаме музика-
та, и в нещата, в които и ние намира-
ме нашия стимул да творим.

Колко композиции са ви посветени 
или са написани специално за вас?

Не сме ги броили, но те са толкова 
много, че се чувстваме щастливци. 
Доста са авторите, с които по ес-
тествен начин успяваме да завържем 
приятелски отношения. Всеки от нас 
се чувства свързан с тези автори. За 
тях произведенията им са като деца. 
Неслучайно ги поверяват в нашите 
ръце. Доверяват се на нашите души. 

Мария Вълчанова: Поверяват ни ги, 
да ги изградим съвместно и да пре-
раснат в едно общо цяло. Трябва да 
отбележим, че не са само големите 
имена, които познава нашата публика 
в лицето на акад. Казанджиев. За нас 
е радост, че работим с много млади 
хора, сред които са Петър Керкелов 
– една нова изгряваща звезда, Вен-
цеслав Диков, Мартин Георгиев. Тези 
имена тепърва ще се утвърждават 
на нашия подиум. Това, че ние свирим 
техните произведения, освен радост 
е и признание. Това е обогатяване на 
репертоара за нас, а за тях – радост, 
че чуват произведенията си, изпълне-
ни по този начин.

Освен композиторите, които ви 
посвещават творби, имате и други 
сценични партньорства в послед-
ните години.

 Обичаме съвременната

МУЗИКА 

С музикантите от 
квартет „Фрош“ 
разговаря Светлана 
Димитрова
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Атанас Кръстев: Най-скорошното 
беше с Мие Мики и Евгени Божанов. 
Евгени е много добре познат на бъл-
гарската публика, един от най-изя-
вените български музиканти на на-
шето време, със световна кариера. 
Изключително интересно беше да ра-
ботим и с Мие Мики, която е един от 
най-титулуваните преподаватели 
по акордеон в Германия. Тя е създала 
собствена школа, а нейните ученици 
преподават по целия свят. Неверо-
ятен музикант. Беше изключително 
вдъхновяващо да сме с нея на една 
сцена.

Ще повторите този концерт и 
тук, в София.

Да, на 12 юни в зала „България“. Пуб-
ликата ще има възможността да чуе 
тази прекрасна програма на фестива-
ла „Софийски музикални седмици“.

Как съставяте програмата за един 
концерт?

Негина Стоянова: С огромно жела-
ние и нетърпение за следващия се-
зон – това е интересен феномен. 
Размишляваме за следващия сезон, 
обикновено това става към средата 
на настоящия, а когато сме наясно 
и сме решили какво ще бъде, нямаме 
търпение да приключим и да започ-
нем следващия. Така е всеки път. От 
една страна, не е много хубаво, че сме 
независими – не сме под крилото на 
никоя държавна или друга институ-
ция, която да ни подпомага по някакъв 
начин, но пък това ни дава свободата 
да изпълняваме всички произведения, 
което ние желаем и ни импонират 
най-добре.

И все пак, като изключим някоя 
годишнина или гостуващ солист, 
как правите комбинацията между 
епохите?

Имаме вече наш изработен стил на 
правене на програми. Обединили сме 
се в желанието да свирим съвременна 
музика. Това е ясно. Много обичаме му-
зиката на ХХ век. Почти всички ком-
позитори са написали невероятни ше-
дьоври за струнен квартет – Барток, 

Стравински, Шостакович, добавяме 
импресионистите Дебюси, Равел. Ня- 
ма как това да не ни влияе. Обичаме да 
правим комбинации. Обичаме и класи-
ката. Там шедьоврите са безкрайно 
много и от време на време избираме 
да включим и нещо по-старо.

Вече сме в края на този сезон. Да 
разкрием нещо от плановете за но-
вия – поне няколко акцента.

Имаме вече нов план, но той трябва 
да бъде приет от местата, за които 
сме планирали програмите. Имаме же-
лание да почетем юбилея на маестро 
Казанджиев, 85 години от неговото 
рождение. Ще има концерти, посве-
тени на него. Наскоро направихме за-
пис в Националното радио с певицата 
Светлана Донева. Получи се страхот-
на програма! Решили сме да направим 
един концерт заедно, като ще се въз-
ползваме от възможността да изпъл-
ним няколко пиеси от Оторино Респи-
ги, от чието рождение се навършват 
140 години. Имаме планове да свирим 
отново с Евгени Божанов, но трябва 
да получим потвърждение и уточне-
ние на датата.

Какъв брой концерти трябва да 
изнесе в един сезон състав като 
вашия, за да стои добре в публич-
ното пространство?

Петя Димитрова: Тази година имах- 
ме четири концерта към Софийската 
филхармония. Отделно имахме учас-
тия във фестивали. Мисля, че това е 
добра програма. Ако станат повече 
концертите, качеството малко ще 
пострада, защото ние имаме и други 
ангажименти, не е само квартетът. 
Опитваме се всичко да е на ниво и за-
това балансираме между броя на кон-
цертите и нивото, на което държим 
те да бъдат.

Мария Вълчанова: Да се отбелязва 
количеството не е най-уместното 
за хората, които правят изкуство. 
Трябва да кажем, че в България няма 
квартет, който да съществува само 
като такъв. Навън има състави, за 
които това е постоянна работа. Но 

условията, в които сме поставени 
тук, изискват да работим и на дру-
ги места. Затова не гледаме количе-
ството, а качеството на изпълне-
нието и на избора на произведенията, 
които се свирят. Ние сме горди с ети-
кета, който ни е прикачен – че сме 
съставът на България, който свири 
съвременна музика. Това е признание.

Негина Стоянова: Относно бройката 
на концертите има една подробност, 
характерна за България, която не 
трябва да пропускаме. Става въпрос 
за музикалния пазар у нас. Ние правим 
всяка година достатъчно премиери, 
но няма как концертите да се умно-
жат. Ако имаше как да ги направим 
на повече места, щяхме да сме много 
щастливи. Тази година изсвирихме 
Струнен квартет №5 на Бела Барток 
и го изпълнихме за първи път. Това е 
изключително сложно произведение 
и технически, и силово, но нямахме 
възможност да го повторим, което е 
доста тъжно. 

Огромното изключение е възмож-
ността да повторите концерта 
от Русе тук в София.

Петя Димитрова: Да, много сме щаст-     
ливи и благодарни на Софийската фил-
хармония за разбирането. Тя ни дава 
шанс да свирим нашите програми в 
тази зала. Оценяваме го високо.

Всеки от вас има своята лична ка-
риера. Събирате се заради камер-
ната музика.

Негина Стоянова: За мен, като цигу-
лар в Симфоничния оркестър на БНР, 
личната и солистична кариера е квар-
тет „Фрош“. 

Мария Вълчанова: И аз като виолист-
ка в същия оркестър мисля така. В ор-
кестър кариера не се прави. Всеки от 
нас е минал през етапа на личното си 
утвърждаване и развитие. Когато се 
срещнем в състава, всеки има възмож-
ността да изгради индивидуалното 
през общото. Като диригент на хор, 
имам своите мигове на слава, но те не 
са по-различни от славата в камерния 
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състав. Ние не се събираме инцидент-
но, за да търсим личната изява. Ние 
сме обединени и сме квартет „Фрош“.

Петя Димитрова: Аз работя в Со- 
фийската филхармония. Но занимани-
ята не си пречат, обогатяват те и ти 
дават различен поглед за музиката. 
Най-трудно е, когато не ти дости-
га време. Ние сме отделни личности, 
но тук сме „Фрош“. И искаме това да 
стои над всичко.

Атанас Кръстев: За мен един стру-
нен квартет изисква още по-голяма 
отговорност, той е може би най-го-
лямото отдаване в камерната му-
зика. Това е като да сключиш брак 
– нещо много отговорно и сериозно 
и изисква голямо посвещаване, за да 
може да се постигне максимално до-
бър резултат. Свирих на една сцена 
с Негина и Мария, но този път като 
солист на радиооркестъра под дири-
гентството на Марк Кадин. На 17 май 
изпълних първия концерт за виолон-
чело на Дмитрий Шостакович. Това е 
известно произведение за публиката 
и винаги съм мечтал да имам шанса да 
го изсвиря. Освен това преподавам в 
НМА „Панчо Владигеров“.

Било е благоприятно време, когато 
състави като квартетите „Ди-
мов“, „Аврамов“ са се занимавали 
само с това.

Негина Стоянова: Да, това много ни 
липсва. Радиото винаги е имало квар-
тет – до определено време, но поне 
компенсираме, като правим непрекъс-
нато записи.

Мария Вълчанова: Записваме кла-
сиците на ХХ век. Освен това прио-
ритетно записваме и българските 
произведения.

Негина Стоянова: Те са приоритет-
ни за радиото, защото продуцентите 
имат план, който се състои най-вече 
от произведения на български компо-
зитори. Това всъщност е мисията на 
радиото – да съхранява българската 
музика.

Скоро говорих с музиканти, спом-
нящи си с тъга за агенция „Музика“, 
която организираше ангажименти-
те на българските изпълнители в 
страната. Сигурно сами си орга-
низирате всичко.

Да, разчитаме на лични контакти с 
директори на фестивали. Помага ни 
и това, че имаме добър стаж на кон-
цертния подиум, имената вече рабо-
тят за нас. Но това не е достатъчно.

Тези контакти ви отведоха и в 
Москва.

В Москва бяхме благодарение на Дра-
гомир Йосифов, който беше поканен да 

представи българската музика в кул-
турния център. Изсвирихме неговия 
нов квартет, който е написан за нас, 
седмия квартет на Васил Казанджи-
ев, осмия квартет на Дмитрий Шос-
такович и пет пиеси на Игор Стра-
вински. Беше концерт с пълна зала и 
публика, която ни изненада приятно. 
Очаквахме руска студенина, но полу-
чихме много добри отзиви и сме много 
щастливи.

Мария Вълчанова: Получихме и висока 
оценка за изпълнението на тяхната 
музика – че отговаря на руския стил 
и стандарт и с нищо не отстъпва на 
техните изпълнители. Това е при-
знание за нас. Тази година имахме 
възможност да свирим и творба на 
Ян Гросман – „Музика по картини на 
Карел Харуда“, който ни предложи да 
направим концерти и в Чехия, но тук 
отново опираме до организацията. 
Постепенно се обръщаме и към чуж-
дестранни съвременни композито-
ри. Това ще ни даде и нови хоризонти. 
Както всеки човек има своето разви-
тие, така и за нас може би не беше на-
стъпил мигът за тези покани. Тази го-
дина покрай „Мартенските музикални 
дни“ и новите ни запознанства полу-
чихме вдъхновение за бъдещи планове 
и се надяваме догодина да има с какво 
да се похвалим.

Струнният квартет „Фрош“ е създаден през 2007 г. В настоящия състав са: Негина Стоянова и Петя Димитрова 
– цигулка, Мария Вълчанова – виола, и Атанас Кръстев – виолончело. Преди това виолончелист е бил Виктор Трай-
ков. Съставът има много награди: от Международния конкурс за австрийска музика в София (2008), Академичния 
конкурс за камерна музика, посветен на Марин Големинов (2008), Кристална лира (2015), Златен квартет на името 
на Марин Големинов в Кюстендил (2018). Концертът им в Москва беше на 1 ноември 2017 г., като част от проекта 
„Нова българска музика“ на Българския културен институт. През миналата година квартет „Фрош“ се включи в 
поредицата концерти „Музиката на Европа“, посветена на българското председателство на ЕС, като представи 
музиката на Чехия и Великобритания. На 28 май 2019 г. квартет „Фрош“ осъществи софийската премиера на новия 
квартет на Васил Казанджиев. На 12 юни в зала „България“ квартет „Фрош“, Мие Мики –  акордеон, и Евгени Божанов 
– пиано, ще изпълнят Хенри Пърсел, „Фантазии“ за четири гласа; Астор Пиацола, Пиеси за соло акордеон и Концерт 
за пиано, акордеон и струнен квартет Aconcagua; Дмитрий Шостакович, Клавирен квинтет в сол минор, опус 57. 
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Трима режисьори – братята Дарден и 
Кен Лоуч, вече бяха получавали по две 
Златни палми и още трима – Куентин 
Тарантино, Терънс  Малик и Абдела-
тиф Кешиш – по една! В същото време 
творци като Педро Алмодовар, Джим 
Джармуш и Ксавие Долан, доказали се 
като световни автори, но все още без 
Палма, имаха своите основания да се 
намесят в битката. И Елия Сюлейман, 
и Марко Белокио, та дори и Корнелиу 
Порумбою… 

За първи път международното жури, 
водено от култовия мексиканец Але-
хандро Гонсалес Иняриту, щеше да 
включва още четирима режисьори от 
най-висок ранг: поляка Павел Павли-
ковски, италианката Аличе Рорвахер, 
гърка Йоргос Лантимос, французина 
Робен Кампийо и американката Кели 
Райкарт.

Как едни страхотни майстори в ки-
ното щяха да разпределят престиж-
ните награди на Кан на други свои ко-
леги, чиито творчески кариери не им 
отстъпват (чак толкова)? Щеше ли 
това жури да намери сили да окуражи 
дебютантите в официалния конкурс? 
И най-важното – щеше ли да има ис-
тинско кино? 

С предчувствието за небивал съспенс 
фестивалната публика бе въвлечена в 
„играта“ на Кан по възможно най-кра-
сивия за самата нея начин.   

Пъстротата на 
жанровете
Още от самия си старт фестивалът 
даде път на жанровото кино. „Мърт-
вите не умират“ на Джим Джармуш 
се оказа очакваният пародиен „зомби“ 
трилър на Джим Джармуш. В него жи-
вотните в градчето Сентървил вне-
запно изчезват, часовниците спират, 
а мъртъвците напускат гробовете 
си, за да се нахвърлят върху живата 
човешка плът. Джармуш обаче използ-
ва трилъра, за да отправи критика 
към политическата класа. В резултат 
на безотговорната енергийна поли-
тика на управляващите (подиграва-
телният тон към администрацията 
на Тръмп е пределно осезаем) Земята 
излиза от орбитата си и нормалният 
живот на хората отива към своя край. 

„Жалко, че се разминахме“ на все-
признатия доайен Кен Лоуч е типична 
социална драма. Заглавието цитира 
надписа върху известието, което ку-
риерите в Англия оставят на врата-
та на отсъстващия получател. Иначе 
филмът разказва за провалените на-
дежди на безработен мъж на средна 
възраст, който вярва, че като пред-
плати парите за транспортен ван и 
започне да работи като доставчик в 
куриерска фирма за своя сметка, ще 
извади семейството си от финансо-
вото дъно. 

Острата критика на корпоратив-
ния капитализъм, оставящ сто-
тици хиляди хора извън борда на 

елементарната социална защита, 
отдавна се е превърнала във второ 
„аз“ на Лоуч, според когото „богати-
те в Кан никога няма да отидат да 
гледат този филм“. 

„Клетниците“ (Награда на журито, 
споделена с „Бакурау“) на младия Ладж 
Ли (френски гражданин, роден в Мали) 
се превърна в социалния хит на фес-
тивала. Игралният дебют следва ли-    
нията на парещата драма от 1995 г.                        
„Омразата“ на Матийо Касовиц, фил- 
ма, който първи извади на светло 
проблемите на младите хора от пред-
градията и се превърна в еталон за 
ангажирано кино във Франция.    

Смисълът на посланието е, че от 
времето на Виктор Юго нищо не се е 
променило за най-бедните. Мизери-
ята в „чувствителните квартали“ е 
огромна, а изолацията от социалния 
живот – нетърпима. Емигрантите, 
част от които е и самият Ладж Ли, са 
капсулирани в собствените си общ-
ности. По различни културулогични, а 
напоследък и религиозни причини, те 
не се понасят и крехкото им „мирно 
съжителство“ се поддържа от мест-
ните им тартори. Често, за да има 
мир, те сътрудничат на полицията, 
която пък, за да „владее положение-
то“, си служи с груба сила. Парижкото 
предградие Монфермей вече е символ 
на ожесточеното, но справедливо не-
доволство на днешните бедни. А Ладж 
Ли – на киното, в което любезността 
отстъпва на истината.

„Атлантик“ (Голямата награда на 
журито) на младата Мати Диоп (жи-
вееща в Париж, но със сенегалски ко-
рени) започва като документален 
разказ за група бедни хора, работещи 
на строеж, но от месеци оставени без 

Павлина Желева

Тази година 72-ият                 
Международен 
кинофестивал в Кан 
(14–25 май) се очакваше 
с особено нетърпение, 
тъй като още след 
обявяването на двайсетте 
и един игрални филма от 
основния конкурс всички 
предусетиха изданието 
отличник

Гняв и скандали вКан
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заплати. Те нямат много варианти за 
съпротива срещу нечестните местни 
„капиталисти“ освен един – с лодките 
си да се впуснат в океана и да се опи-
тат да стигнат до Испания. Това не се 
случва и хората изчезват завинаги. На 
този фон върви искрената любов меж-
ду младите Ада и Сюлейман, който не 
успява да предупреди любимата си, че 
ще я напусне. 

От този момент нататък филмът се 
преобразява в мистерия. От водата 
започват да излизат хора с бели очи. 
Духове, които не виждат къде са, но 
знаят какво да правят. Постепен-
но филмът се превръща в алегория, в 
която, макар и мъртви, ограбените 
хора се завръщат и отмъщават на 
богатите, палейки къщите им. 

„Бакурау“ (Награда на журито, спо-
делена с „Клетниците“) на Клебер 
Мендонса Фильо и Хулиано Дорнелес е 
футуристична трагикомедия, носе-
ща името на забутано селце някъде 
в Северозападна Бразилия. Хората, 
които си препредават информацията, 
от векове знаят, че името му означа-
ва „хищна нощна птица“. И за да не 

разбутват пластовете на миналото, 
на входа на селото са написали : „Ид-
ваш ли тук, идвай с мир“. 

Подобно на „Мъртвите не умират“, 
тук странни неща също започват да 
се случват. След смъртта на най-въз-
растната жена в селото изведнъж то 
изчезва от картата на света. Появя-
ват се необичайни чужденци, които 
оставят трупове след себе си. Прео-
долявайки първоначалния си шок, хо-
рата се досещат, че някой целенасо-
чено желае да ги избие. Оказва се, че 
бели и озлобени индивиди са ги взели 
на мушка, за да се освобождават от 
комплексите си.   Великолепната воля 
за защита на живота събира хората в 
колективна съпротива срещу корум-
пираните политици. 

„Скрит живот“ на американеца Те-
рънс Малик се оказа трагедия по вре-
ме на война. Филмът възпява изклю-
чителния стоицизъм на неизвестния 
герой от времето на нацизма Франц 
Йегерщетер (Аугуст Дийл), проти-
вопоставил се на Хитлер и запла-
тил с живота си за това. Разделен 
на два големи дяла, филмът показва 

щастливата и нещастната част от 
живота на Йегерщетер и семейство-
то му. В началото ги виждаме сред 
високите склонове на австрийските 
планини, където селският живот е 
труден, но любовта между Франц и 
жена му Франциска (Валери Пахнер) е 
безкрайна. По-късно той вече е в за-
твор, където всички искат от него 
да подпише декларация, че поддържа 
Хитлер. Не го прави и съзнателно се 
самообрича на вярата си в Бог. 

„Паразити“ (Златна палма) на южно-
корееца Бонг Джун-хо е трагикомедия 
с елементи на трилър. Историята е 
за различните таланти на членове-
те на едно изнемогващо в бедност   
семейство. Благодарение на изобре-
тателността си, а също и на поква-
реността си, то успява да завладее 
луксозния дом на богат капиталист 
и тотално да разбие живота му. Фил-
мът е перфектно изигран и заснет, 
умело редува минимализма (на инте-
риорите) с максимализма (на страс-
тите). А финалната дума е на режи-
сьора – прошка няма нито за бедните, 
нито за богатите – всички са окъпани 
в кръв.  

Така, благодарение на смазващата си 
сатира, сюжетът „бедните въста-
ват срещу богатите“ става напълно 
разбираем и достъпен за публиката. 
Тази, която с еднакво удоволствие се 
ползва от услугите на „Нетфликс“, 
но и тази, продължаваща да изпитва 
удоволствие от гледането на кино 
в салони. Сбърка ли Иняриту, като 
даде Палмата на този филм, а не на 
„Болка и слава“? Еднозначният от-
говор е сложен, но все пак „не“-то 
надделява.

Трагикомедия с елементи на трилър 
е и „Имало едно време в …Холивуд “ 
на Куентин Тарантино. Главните ге-
рои са телевизионната звезда Рик 
Далтън (Леонардо ди Каприо) и него-
вият дубльор Клиф Буут (Брад Пит). 
Те са партньори в работата си, но и 
приятели. Двамата търсят начини 
да оцеляват в променящата се фил-
мова индустрия в края на шейсетте 
години на миналия век. А тя почти ги 
е изхвърлила извън борда. Независи-
мо от демонстрацията на привидно 

Кадър от филма „Паразити“, отличен със Златна палма в Кан
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безгрижие напрежението в живота 
им е огромно, а психогическият на-
тиск – постоянен. Част от филма е 
фокусирана и върху версията на Та-
рантино за начина, по който членове 
на окултната група на Чарлс Менсън 
убиват бременната в осмия месец Ша-
рън Тейт (Марго Роби), тогава съпру-
га на Роман Полански. В този си филм 
Тарантино е по-смирен, по-обичлив 
и по-малко арогантен. Но това не му 
стигна, за да грабне Палмата или ка-
квато и да е друга награда. 

Автопортретът
„Болка и слава“ на Педро Алмодовар 
е уникален автопортрет, в който 
режисьор на име Салвадор Майо (Ан-
тонио Бандерас, Награда за най-до-
бър актьор) търси начин да излезе 
от дълбоката си творческа криза. 
Както в своите предишни произве-
дения, Алмодовар разказва най-вече 
за себе си, като смесва реалност и 
фикция. Тук говори и за времето, кога-
то е бил на 9 години и когато поради 
бедност родителите му наистина се 
преместили да живеят в провинци-
ята. Но си измисля мястото – малко 
селце във Валенсия. Тогава младата 
му майка (Пенелопе Крус) прави невъз-
можното, за да облагороди каменната 
къща, която им предлагат. Малкият 
Салвадор/Педро разглежда книжки с 
комикси и помага на красив, талант-
лив, но неграмотен работник да научи 
азбуката.    

Изкусно избягвайки хронологическия 
ред, Алмодовар разказва и за 80-те 
години на миналия век, когато, вече 
в Мадрид, успешен и забогатял, пре-
живява първата си дълбока интимна 
връзка, озарила, но и наранила душата 
му с внезапния си край.

И най-сетне или по-скоро едновре-
менно с всичко това, Майо/Алмодовар 
присъства и в днешни дни – самотен, 
болнав и почти отчаян, мечтаещ да 
преодолее болката по загубеното в 
киното, без което, оказва се, за него 
няма живот. Голямата дилема в Кан 
беше: ще даде ли Иняриту Палмата 
на Алмодовар ? Е, не му я даде. Затова 
пък Бандерас му посвети наградата 

си: „Нали аз го играя, значи тази на-
града му принадлежи“ – каза той в Кан.     

Скандалът
Той дойде в последната минута с фил-
ма на тунизийския французин Абде-
латиф Кешиш и силно провокативния 
му „Мектуб, моя любов: интермецо“, 
продължение на по-ранния „Мектуб, 
моя любов: песен първа“. През 2013 г. 
в комплект с актрисите си Адел Ек-
заркопулос и Леа Сейду режисьорът 
получи престижната Златна палма 
за „Животът на Адел“ филма, в който 
една жена обича друга жена, награда, 
връчена му лично от Стивън Спил-
бърг. Навремето филмът предизвика 
скандал в Кан, който обаче се оказа 
нищо в сравнение с бурята, разразила 
се тази година. Независимо че си слу-
жиха с възклицания от типа на „ода 
на чувствеността, изразявана чрез 
естетизирано натрупване на крупни 
планове на различни части от телата 
на група младежи, прекарващи лятото 
си край градчето Сет“, защитниците 
на филма се оказаха в доста по-слаба 
позиция. 

Липсата на каквато и да е драматур-
гия и разделянето на филма на две час-
ти, от които едната на плажа (близо 
час) и втората – в дискотека на мод-
ния френски курорт Ла Гранд Мот (два 
часа и половина), в които първо се го-
вори, а по-късно – само се танцува, не 
бяха толкова зле приети. Но когато се 
стигна  до близо 13-минутния епизод с 
орален секс, при това в тоалетната 
на дискотеката, и коментатори, и 
публика обвиниха Кешиш в брутално 
воайорство. Международни наблю-
датели се добраха до свидетели, спо-
ред които главната актриса Офели 
Бау (тя не се появи в Кан) в нощта на 
снимките е била принудена от Кешиш 
да изпие 389 питиета, докато не се 
огъне пред натрапчивите му насто-
явания да „получи“ исканото от него 
„на живо“.

Приеман или отричан, след това си 
участие в Кан Кешиш окончателно се  
„самопакетира“ в образа на обожаващ 
жените режисьор, който задължител-
но се довежда до състояние на остро-
конфликтни отношения именно с тях. 

Кадър от филма „Жалко, че се разминахме“, режисьор Кен Лоуч
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Скоро се завърнахте от фестива-
ла East-West Golden Arch в Москва, 
където спечелихте операторския 
приз за работата в „Ђга“, поделен с 
Лукаш Зал, заснел „Студена война“ 
на режисьора Павел Павликовски. 
Как се почувствахте до толкова 
изтъкнати професионалисти?

Вълнението да съм номиниран за опе-
раторската ми работа по филма „Аг̀а“ 
на Милко Лазаров бе неописуемо го-
лямо още щом получих поканата. За-
минах за Москва без очаквания за на-
града. Бях в компанията на световни 
имена в операторското майсторство, 
с филми зад гърба си, номинирани и пе-
челили Оскар. Когато чух да обявяват 
името ми, се развълнувах много. Не 
съм си и мечтал да застана рамо до 
рамо с големия Лукаш Зал.

Лукаш Зал спечели с „Ида“ приз 
за най-добра кинематография на 
Европейските филмови награди 
преди няколко години. В негова-
та биография са още „Довлатов“ 
и „Да обичаш Винсент“. Какво ви 
допада в неговия киноезик, има ли 
специфична техника, която ви впе-
чатлява във филмите му, особено в 
работата му с Павликовски?

Лукаш Зал обогатява киноезика на 
филмите си с една добре премерена 
чистота, отличава се с класически 
киноезик. Кадрите му са винаги пре-
цизно композирани, без неоправдани 
движения на камерата. Борави със 
светлината конкретно и умишлено, 
няма случайности. При работата му 
с Павликовски си личи перфектната 
хармония между оператор и режисьор.

„Ђга“ е решен в минималистична 
естетика с дълги кадри, напомняща 

за киното на Тарковски. Това тър-
сен ефект ли е, или якутската бе-
лота и монотонноста на бита на 
героите предполагат този визуален 
ключ?

Киното на Тарковски е цяла друга все-
лена. Той е вдъхновител на поколения. 
Възхищавам се на естетиката на фил- 
мите му, но не това е било водещото 
при решенията ни в „Áга“. С Милко ра-
ботихме върху нашия стил на разказ 
още при първия ни филм „Отчужде-
ние“. Винаги сме се водели от есте-
тиката и не сме си позволявали да 
заснемем кадър, без да ни е харесал и 
на двамата. „Áга“ разказва истори-
ята на едно обикновено семейство, 
живеещо на много пусто място. Де-
ликатната камера помага на зрителя 
да се потопи във вселената на Нанук 
и Седна и така да се превърне в част 
от живота им.

В предварителния ни разговор ка-
захте, че сте снимали с анамор-
фотна оптика, отличаваща се с 
яйцевидни лещи, която вкарва два 
пъти повече резолюция по хоризон-
тала. Това, преведено на обикновен 
език, как може да бъде разбрано и 
демонстрирано?

Кадърът, заснет с анаморфотна оп-
тика, има мащаб. Изображението е 

по-широко от обичайното, с което 
сме свикнали. 

Каква е спецификата на компози-
цията, когато в картината има 
толкова много бяло? Търси ли се 
цветови контраст, или обратно-
то, набляга се на близките цветове 
в гамата?

В Якутия местните казват, че снегът 
има 99 нюанса. В течение на снимач-
ния процес успях да доловя разликата 
в белотата на снега. Предизвикател-
ство беше да създадем хармония дори 
в бялото, усещането за средата да 
е плътно. Белият цвят подчертава 
още по-силно и символичния черен 
цвят във филма. Харесва ми просто-
тата в използването на цветовете. 
Тази история е имала нужда от точно 
тези кадри и от точно това безкрай-
но бяло, за да се разкаже.

Как заснехте последния епичен ка-
дър с диамантената мина и колко 
време отне подготовката му?

Заснемането на диамантената мина 
се оказа трудна задача. Имахме два 
опита, за да направим този кадър. 
Първия път ползвахме хеликоптер, 
което се оказа опасно начинание. По-
ради големината и дълбочината на 
дупката е изключително опасно да се 

С оператора 
Калоян Божилов 
разговаря 
Димитър Радев

Удовлетворението„АГА“
„Ђга“, 2017 г., режисьор Милко Лазаров, оператор Калоян Божилов



75

юни 2019 

лети в близост до нея. Образуват се 
завихряния, които могат да засмучат 
хеликоптер. Пилотите бяха изключи-
телни и успяхме да заснемем кадър с 
цялата дупка, но за съжаление мете-
орологичните условия не ни позволи-
ха да видим града до нея. Затова се 
наложи да пътувам до Мирни втори 
път, с дрон. Времето беше много не-
благоприятно за апаратурата, минус 
35 градуса, силен вятър и снеговалеж. 
Наложи се да правя опити за полет 
над дупката дни наред до постигане 
на желания резултат. Общо заснема-
нето на последния кадър на „Áга“ ни 
отне 13 дни. Мразовито, ветровито и 
в някаква степен зловещо място.

Кои са операторите, от които 
сте се учили, и кои ви вдъхновя-
ват днес?

Още преди да започна образование-
то си в НАТФИЗ, се впечатлявах от 
начина, по който изглеждат филми 
като „Апокалипсис сега“ и „Последни-
ят император“ на Виторио Стораро, 
„Седем“ на Дариус Конджи, „Изкупле-
нието Шоушенк“ на Роджър Дийкинс, 
„Списъкът на Шиндлер“ на Януш Ка-
мински. Впоследствие започнах да се 
вдъхновявам и от филмите на Хой-
те ван Хойтема, Беноа Дебие, Матю 
Либатик, Емануел Любецки, Михаил 
Кричман и др.

Кои оператори в България харесва-
те? Има ли филм на колега, който 
бихте отличили?

В България има много добри операто-
ри. Аз лично съм се учил и вдъхновявал 
от Емил Христов, Стефан Куцаров, 
Рали Ралчев, Крум Родригез. Средата 
ни е малка и е естествено да се разви-
ваме заедно и да си импонираме чрез 
работата. От най-новите български 
филми препоръчвам „Снимка с Юки“ на 
режисьора Лъчезар Аврамов.

Неотдавна участвахте в журито 
на София Филм Фест за късоме-
тражно кино. Има ли подем сред 
младите творци?

Усеща се желание. Отличаваха се опи-
ти за жанрово кино, любопитни експе-
рименти, разнообразие от идеи. Има-
ме нужда от интелигентни творци, 

които се интересуват и вълнуват от 
световното изкуство и не само от 
него, от света изобщо. Със сигурност 
ще проследя развитието на няколко 
души, които забелязах в конкурсната 
програма за късометражно кино. Ин-
тересно ми е да видя в каква посока ще 
поемат от тук нататък.

Андрей Тарковски казва в книга-
та „Уловеното време“: „Искам да 
подчертая, че съм привърженик на 
изкуството, в което я има тъгата 
по идеала, което изразява стремеж 
към него“. Имаше ли естетически 
идеал, към който се стремяхте, 
докато снимахте „Ђга“ в белоснеж-
ната тундра?

Често си спомням за хората в Якутия. 
Заради суровите условия, в които жи-
веят, те са много по-уединени. Жи-
веят като общност, в която всеки е 
добър с всеки, и си помагат при нуж-
да. Нещо толкова просто, но за съжа-
ление загубващо се в модерния свят. 
Местните хора ми се превърнаха в 
идеал с това усещане за доброта, чис-
тота и любов.

Докато снимате, позволявате ли си 
да мислите как ще изглежда фил-
мът в неговия завършен, сглобен 
вид, или мислите само за конкрет-
ния кадър от пъзела?

Разбира се, това е мисъл, която се 
надявам да не напуска никой колега, 
докато снима. В случая обаче не само 
аз мислех по въпроса. Както при „От-
чуждение“, така и при снимките на 
„Áга“, нашият режисьор на монтажа и 
в случая продуцент Веселка Кирякова 
бе винаги с нас. Нейните очи не се от-
лепят от монитора, дори да има куп 
работа като продуцент за деня. Това 
е нещо, на което Милко държи и аз 
подкрепям. Винаги съм имал огромен 
респект към монтажа и като опера-
тор смятам, че ако се концентрираш 
само в конкретен кадър, има огромна 
опасност да не забележиш случващо-
то се около теб и работата ти да се 
превърне в самоцелна. А за добър филм 
е нужен пълният потенциал на всяко 
звено. 

След толкова много награди за 
„Ђга“ – над 30 от международни 

филмови фестивали, чувствате 
ли все пак, че пропускате нещо в 
своята работа? Например бихте ли 
променили перспективата в някой 
от кадрите? 

Не бих променил абсолютно нищо. 
Удовлетворен съм от взетите ре-
шения. Въпреки трудностите и ли-
шенията, на които се подложихме за 
осъществяването на филма, „Áга“ ни 
се отблагодари. 

„АГА“ Калоян Божилов (род. 1984 г.) е 
завършил филмово и телевизи-
онно операторство в НАТФИЗ 
„Кръстьо Сарафов“ през 2010 г. 
Оператор е на пълнометраж-
ните игрални филми „Ђга“, 2017, 
и „Отчуждение“, 2013, на режи-
сьора Милко Лазаров и на Holly 
Light, реж. Георги Тенев, както 
и на редица късометражни 
филми. Той е оператор и на 
част от епизодите в новия 
детски телевизионен сериал 
на БНТ „Островът на сините 
птици“, реж. Петър Вълчанов 
и Кристина Грозева. Сред до-
кументалните филми, които е 
заснел, са „Писма от бъдеще-
то“, реж. Десислава Томбуше-
ва, „Хубен рисува пари“, реж. 
Георги Тенев, „Спайч“ на Адела 
Пеева, „Кота 42“ и „Досието 
на ДС“ на Ема Константинова, 
„На изток от рая“, реж. Сте-
фан Командарев, и др. За опе-
раторската работа в „Ђга“ има 
награди от East-West Golden 
Arch, International Film Festival & 
Awards Macao, Златна роза 2018, 
RAVAC International Film Festival. 

Калоян 
Божилов
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За всеки, който някога се е питал защо 
талантът често се оказва недоста-
тъчен, за да предизвика световен 
интерес, случаят „Вивиан Майер“ 
вероятно би бил особено интересен. 
Той е своеобразен „учебник“, пред-
лагащ ред поуки за това какво освен 
добри изображения трябва да съдър-
жа една история, за да се превърне в 
сензация. Фотографията привлича 
зрителите с видимото, но не по-мал-
ко важното – онова, което се крие във 
вътрешността ѝ, остава скрито за 
тях. Увлечени по повърхността, коя-
то разглеждаме и анализираме, ние 
рядко се замисляме за същността на 
медията, а именно в нея, по думите на 
Хърбърт Маршал Маклуан, се крие ис-
тинското послание. Кадрите на Виви-
ан Майер имат безспорни качества, но 
би било твърде наивно да вярваме, че 
единствено те са причината случаят 
с ненадейно появилите се нейни нега-
тиви да добие такава популярност. 
На пръв поглед в този „сценарий“ ге-
роите са двама – мистериозната де-
тегледачка, страстна любителка на 
снимането и киното, и младият ѝ „от-
кривател“. Главната роля обаче се из-
пълнява от друг. Самата фотография 
е тази, която всъщност разкрива себе 
си, провокира, очарова и предизвиква. 

Тайна за една друга 
тайна
Разказът за възникването и раз-
витието на фотографията би бил 

твърде неточен, ако не невъзможен, 
без споменаването на случайност-
та като първопричина за появата на 
най-важните открития и творби. 
Образите в черната кутия се раждат 
сякаш „от нищото“, а сътворението 
„от нищото“ може да бъде разбрано и 

Катерина Гаджева

Вивиан Майер –                 
„В нейните ръце“,             
24 април–16 юни 2019 г., 
11-о издание на „Майстори 
на фотографията“ на 
Фондация МУСИЗ, СГХГ 

Случаят „Вивиан Майер“

обяснено само във връзка с Провиде-
нието, с чудото. И тъй като чудеса-
та не се нуждаят от доказателства, 
а само от вяра, те често се прив-
насят допълнително в историите, 

сякаш за да ги направят още „по-фо-
тографски“. Легендата разказва, че 
Дагер случайно открил забравената 
от дни плака в работния си шкаф, 
където тя „сама“ се проявила, благо-
дарение на изпаренията от живака 
на счупен термометър. Известната 

фотография на Ниепс от 1826 г., на-
правена през прозореца на имението 
му, била открита ненадейно чак през 
1950 г. в сандък, очакващ своя купу-
вач повече от три десетилетия. Пол 

Ню Йорк © Наследство на Вивиан Майер, Колекция Малуф и галерия Хауърд Грийнбърг
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Странд твърди, че кадърът със за-
бързаните минувачи по Уол Стрийт 
не е направен от него, а се е случил „по 
чудо“ – рязък и контрастен, въпреки 
слабочувствителната плака, което 
фотографът приел като знак свише. 
Дори и Анри Картие-Бресон споделя, 
че по необяснима за него причина ре-
шил да погледне през малката дупка в 
оградата зад гара „Сен Лазар“ и след 
като забелязал мъжа, готвещ се за 
скок, бързо поставил в процепа обек-
тива на своята „Лайка“, а после сни-
мал „на сляпо“, само по интуиция. Слу-
чайността, както много пъти преди 
това, отново се оказала решаваща за 
крайния резултат. Разбира се, при-
мерите не свършват дотук. Всички 
тези свидетелства за важната роля 
на Провидението ни подсказват едно 
– фотографиите не се създават, а 
се откриват. Нужно е само да бъдат 

отстранени препятствията, кои-
то ги отдалечават от нашите очи. 
В този контекст появата на кашона 

Случаят 
„Вивиан Майер“ 
е своеобразен 
учебник с ред поуки 
как една история 
се превръща в 
сензация. 
с негативите на Вивиан Майер, от-
крит през 2007 г. от Джон Малуф, е     
най-доброто начало на една истин-
ска фотографска история. Основите 
ѝ са здрави и стабилни дотолкова, 

доколкото са съобразени със същ-
ностно важното за медията условие 
– наличието на чудо. Такава история, 
в която видимото изплува от неиз-
вестното, невероятното и неочак-
ваното, няма как да не се превърне в 
сензация. Още повече че в случая мис-
териозността присъства във всички 
пластове на разказа – загадъчен е жи-
вотът на Вивиан Майер, загадъчни са 
обектите на нейния фотографски ин-
терес, загадъчен, в крайна сметка, е и 
самият Джон Малуф, който, случайно 
или не, има отношение към литерату-
рата, така че освен с образите, които 
вече притежава, той е добре подгот-
вен да работи и с думите. 

Животът на другите
Сюзан Зонтаг отбелязва, че „индус-
триалните общества превръщат сво-       
ите граждани в налудничави събирачи 
на образи“, и определя този процес 
като „най-неудържимата форма на 
душевно замърсяване“. Днес фото-
графските изображения са се превър-
нали в спасително бягство от скука-
та, от самотата, от ограниченията, 
от трудния живот или неудовлетво-
ряващата външност и най-вече – от 
опасността да останеш насаме със 
себе си. В тишината – без действия 
и без образи, гласовете на всички не-
радости, копнежи, страхове и призна-
ния стават осезаеми и настойчиви. 
За всеки, който няма смелостта да 
ги чуе, фотографията предлага лесно 
решение – взиране в живота на други-
те. Киноактьори, елегантни и краси-
ви жени, влюбени двойки, семейства, 
деца... Вивиан Майер също се фокусира 
върху сюжети, които така и не успява 
да постигне за себе си. Много от не-
гативите ѝ остават само снимани, но 
не и проявени, съхранявайки не толко-
ва образи, колкото преживени момен-
ти. Ние, от своя страна, наблюдава-
ме нейния живот (дали е случайност, 
че Майер винаги е заключвала стаята 
си и е държала ключалките да бъдат 
подменяни, когато се нанасяла в дома 
на ново семейство?), ровим се във ве-
щите ѝ и фантазираме... Попадаме в 
една от „клопките“ на фотографията, 

25 юни, 1961 © Наследство на Вивиан Майер, Колекция Малуф и галерия 
Хауърд Грийнбърг
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превръщаме се във воайори, вторач-
ваме се „навън“ вместо „навътре“.

Моралният въпрос
С увеличаването на проблемите в 
съвременното общество расте и 
популярността на фотографията. 
И колкото повече се задълбочават 
те, толкова по-задръстен от обра-
зи става този свят. „Може ли да се 
предполага – пише Бодлер преди 160 
години по повод фотографията, – че 
народ, чиито очи свикват да гледат 
на резултатите на материалното 
развитие като на художествени про-
изведения, няма да загуби след из-
вестно време своята способност да 
преценява и долавя неосезаемото и 
безплътното?“ Снимките неминуе-
мо ни приканват да направим равно-
сметка на собствения си живот – те 
нашепват memento mori и целят не 
да ни потопят в спокойствие, а тък-
мо напротив, да ни изтръгнат от 
рутината, да ни развълнуват, да ни 
притеснят. На фотографията дра-
мите, страданията и конфликтите ѝ 
прилягат, тя „обича“ контрастите, 
противоречията, моралните казуси. 
И тук случаят „Вивиан Майер“ има 
какво да предложи. Но не по стан-
дартния начин – в самите изображе-
ния, а чрез историята около тяхното 
откриване и представяне на общест-
веността. Какво по-фотографско от 

това да нахлуеш в нечий личен свят, 
да тършуваш из старателно пазени 
тайни, да откраднеш, проникнеш или 
изкривиш под претекст, че целта ти 

е създаването на нещо естетически 
значимо? В реалния свят всичко това 
би било престъпление, но не и в света 
на фотографията. Дали това не е и 
една от причините да се чувстваме 
толкова привлечени от него? Фото-
графията „оневинява“ много от на-
шите пороци, прави ги „легитимни“, 
превръща ги в обект на възхищение. 

Ако след тези (а и още много възмож-
ни подобни) интерпретации се вър-
нем отново на въпроса „какво прави 
определени автори, произведения и 
явления във фотографията значи-
ми, провокативни и успешни?“, то би 
трябвало вече да сме си изяснили едно 
– развитието на медията в голяма 
степен се захранва от увеличаването 
на нашите собствени недостатъци. 
Случаят „Вивиан Майер“ е доказател-
ство за това, че днес фотографията е 
и „прозорец“, и „огледало“. 

© Наследство Вивиан Майер, Колекция Малуф и галерия Хауърд Грийнбърг
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В случай че бихте могли да полети-
те, ще видите през прозореца на 
една редакция на вестник, на послед-
ния етаж, високо над шума на коли-
те, рошавата глава на момче, което 
гледа облаците и се почесва с молив 
зад ушите. Момчето има да напише 
текст за състоянието на нещата, 
възложен му от ръководителя на ста-
жантската програма, но момчето е 
някъде другаде. Оставя молива на ма-
сата, опъва се и се прозява. Топъл про-
летен следобед в София, която днес 
му мирише като нормален европейски 
град – спокойно място, където хора-
та се ръкуват и носят широкополи 
сламени шапки. Никога не е ходил в Ев-
ропа, безинтересно му е, всичко там 
навън му е безинтересно. Достатъч-
но е да гледа това хубаво синьо небе и 
да си мисли как в училище е чел „Ние, 
врабчетата“ и как пак така се е раз-
тварял в простора. 

Но трябва да пише, наложително е да 
предаде текста си до час, иначе може 
да изгуби стажантската програма, а 
после какво – да ходи пак да прави ме-
бели ли? Момчето взима молива отно-
во и облизва устни. Трябва да напише 
текст за състоянието на нещата, 
но не защото ще изгуби мястото във 
вестника, а защото ще изгуби хубавия 
прозорец, който само е виждал някога 
долу от улицата. Момчето се захваща 
да пише, сега ще опатка най-хубавия 
текст за състоянието на нещата, 
ще опише с трагизъм колко тежък е 

животът, как страдат хората по се-
лата и какво ли още не. Какво ли още 
не. Но небето го разсейва. 

Това е сантиментално – казва си мом-
чето, – небето не може да спасява. 
Вижда, че си е окапал тениската. Раз-
търква петното и си спомня, докато 
топлият въздух гали рехавия му мус-
так, за бяло мляко и мирис на дърво, за 
пръст и неудобни обувки, за краищата 
на омотана прежда и френски приказ-
ки с големи, тъжни илюстрации. Вра-
тата се отваря и влиза редакторът, 
носи някакви листове. 

– Върви ли? – пита го той и някак се 
подсмихва, сякаш знае, че това не-
връстно дете нито разбира какво е 
състоянието, нито какви са нещата, 
за които трябва да пише. 

– Направо лети – отвръща момчето и 
прикрива празния лист с ръка. 

Редакторът му казва, че другите 
стажанти вече са предали работите 
си, но него ще изчака още малко. Мом-
чето поглежда часовника си и вижда, 
че има още половин час. Защо е нужно 
редакторът да важничи така, когато 
по регламент има още половин час – 
достатъчно, за да се напише всичко. 
Може би това е състоянието на не-
щата – казва си момчето, – нетърпе-
нието. А може би не е. Въздъхва и по-
чуква с гумата на молива по масата. А 
може би гумата на молива е състоя-
нието на нещата, или пък празният 

лист… За всичко това би писал, дори 
за сантименталния прозорец и сан-
тименталното небе. За всичко малко 
и голямо, което очите му виждат и 
приемат за беззащитно. 

Но едно му е ясно – не би писал за ка-
зарми, цехове, ракия, белот, болници, 
системи, вътрешно разузнаване, чен-
гета и министри. Как може хубавият 
оранжев молив, подарен от леля му за 
един рожден ден преди седем години, 
който прави такива приказни завър-
тулки, да бъде занимаван с проблеми 
от счетоводството, субсидиите и 
корумпираната правна система. Ос-
тават му петнадесет минути, но 
момчето се отказва. Вдига крака на 
масата, полага ръце зад врата си. 
Поема дълбоко въздух и си спомня как 
някой някъде е изказал баналното на-
блюдение, че никой никога не може, 
дори в най-тъмния затвор, да отне-
ме свободата на човека. Още повече 
тук – казва си момчето. И точно в тоя 
момент на спокойствие и самоуверена 
вглъбеност пред прозореца прелита 
гъсто множество птици, за които ду-
мата „ято“ би била подигравателна. 
Момчето скача от стола, опира ръце 
в рамката на прозореца и докато зяпа 
това хармонично величие, което раз-
рошва косите му още повече, го при-
ема за чудо. Когато след петнадесет 
минути редакторът се връща, намира 
на масата бял лист с изписано с молив 
и красив почерк едно изречение:

Състоянието на нещата няма знач...

Мартин Касабов

Мартин Касабов е роден и живее в Пловдив. Пише рецензии за 
кино и литература в периодични издания и сайтове с културна 
насоченост. Работи като книжар и е автор на кратки разкази, 
публикувани в списание „Страница“. Дебютната му книга „Когато 
великани ходеха по земята“ е сборник с кратки истории, който 
предстои да излезе в издателство „Жанет 45“.

на нещата
Състоянието


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk8401051
	_GoBack

