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М

оже ли една книга –
подобно на удар с чук
по релса – да постигне почти немислимото: чрез отзвука
си да обезсили „идеологическото
робство“, насаждано с цената на
колосални страдания, тоест да
промени историята? Повестта
„Един ден на Иван Денисович“, излязла като по чудо в СССР през
ноември 1962 г., започва тъкмо с
такъв конкретен образ – ставането в пет часа на лагерниците
по звука на релсата. По този звук
авторът ѝ – Александър Солженицин – композира „бавната история“ на ГУЛаг, съдържаща се в 24
часа от живота на Иван Денисович
Шухов. И постепенно показва как
в тази „бавна история“ се побира
страшната истина за едно страшно време. Ефектът от появата
на „Един ден на Иван Денисович“ е
оглушителен и зашеметяващ, съпоставим с взрива на атомна бомба в лоното на комунистическата
система. Първо, поради обстоятелството, че книгата излиза зад
Желязната завеса, което е и своего
рода официално признание за престъпленията на комунизма, дошло
като потвърждение на разкритията от „тайния доклад“ на Никита
Хрушчов от закритото заседание
на ХХ конгрес на КПСС през 1956 г.

И второ, защото Солженицин съумява да постигне силен художествен ефект през призмата на една
отделно взета човешка съдба – на
мужика Иван Денисович, натикан
в лагерната преизподня в името
на „светлото бъдеще“. Похват,
към който авторът се връща и в
„Архипелаг ГУЛаг“ (1973 г.) – „опит
за художествено изследване“ на
концлагерната система на комунизма, където той детайлно разкрива всички механизми на терора:
съдебната промишленост (следствие, затвор, присъда), вечното
движение (керваните с роби, пътуващи с влакове или кораби до „архипелага на злото“), формирането
на лагерниците ( зековете) като
нация, каторгата и заточението.
Без художественото майсторство
и таланта на Солженицин – и това
няма как да му се отрече – подобно
„колективно свидетелство“ за милиони смазани човешки съдби би си
останало само на хартия, един „документ в повече“. Документалните
свидетелства в много от случаите
(и до ден днешен) са безсилни пред
омаята на идеологията. Силата
на Солженицин е в това, че съумява да заговори от името на всички
жертви и се превръща в „пълномощник на словото“. И по думите
на неговия биограф Жорж Нива той

успява и в нещо още по-важно – „да
развори очите, плътно зашити от
идеологията, включително и на Запад“. Към което ни отпраща статията на Реймон Арон „Сартр и
Солженицин“, както и българското
измерение на „случая Солженицин“
– между писането с тялото и гузната съвест – в дискусията между
Деян Кюранов и Пламен Дойнов в
този брой.
И накрая, един своеобразен експеримент. Решихме да публикуваме
наново прочутото есе на Солженицин „Да не живеем в лъжа“, пуснато
в самиздат ден преди експулсирането му от тогавашния Съветски
съюз, за да видим как посланията му
звучат в днешното „постистинно
време“. В този текст Солженицин
с присъщата си фанатична безкомпромисност настоява: да не
се гласува за недостойни и съмнителни лица; да не се поддаваме на
безскрупулна пропаганда; да не си
купуваме вестници или списания, в
които информацията се изопачава,
а първостепенните факти се скриват. Правим ли го? Ако отговорът
е „не“, изглежда, че продължаваме
да живеем в лъжа. В този смисъл
препрочитането на Солженицин –
с правото ни на изрично несъгласие
с редица негови идеи – наистина
помага. За да не се размие всичко в
духа на неистината.
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Солженицин: 100 години
от рождението му
Писател или гражданин, творец или пророк? Предопределен от времето или
от своя Бог да разкрие механизма на изтезанията и да разкаже за страданието, при това не от свое име, а от името на огромен брой хора. Ефектът „Солженицин“ има своите измерения на Изток и на Запад. Сто години след неговото
раждане фанатичната му преданост към истината продължава да вдъхновява
и обърква, предизвиквайки едновременно „положителни и отрицателни изригвания“ (Георги Марков).
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Александър Солженицин

влъжа!
Да не живеем

Есето „Да не живеем в лъжа“, публикувано в самиздат
на 13 февруари 1974 г. и излязло пет дни по-късно в
Daily Express, е нравствен призив към съветската интелигенция. Солженицин възнамерява да го публикува
по-рано, но научава за конфискуването на „Архипелаг
ГУЛаг“ и с риск за живота си отпечатва книгата на
Запад, а есето отлага като „резервен изстрел“ в случай на арест или смърт. Поставя го в тайници с уговорката при арест да бъде „пуснато“ след денонощие,
без да се чака потвърждението на автора. В здрача на
днешното „постистинно“ време, превърнало истината
просто в конвенция, този апел на Солженицин за лично
неучастие в лъжата звучи едновременно актуално и
ненавременно.

средата, социалните условия, от тях
няма как да избягаш, битието определя съзнанието, а ние що да сторим, от
нас нищо не зависи.

Някога не смеехме и звук да отроним.
Сега вече пишем и четем самиздат,
а засечем ли се в пушалните на научните институти, почваме да се оплакваме от все сърце: какви ли безобразия не сътвориха те и докъде ли
ще ни докарат. И ненужното космическо самохвалство при цялото разорение и бедност у дома; и поддържането
на далечни дивашки режими; и разпалването на граждански войни; и безразсъдното отглеждане на Мао Дзедун (с
наши средства) – макар че сега ще ни
подкарат срещу него, и ще трябва да
вървим, къде ще ходим? И съдят когото си поискат, и здравите довеждат
до лудост. И всичко това – „те“, а ние
сме безсилни.

На Запад хората познават стачките,
демонстрациите, протестите, а ние
сме тъй наплашени, това ни се струва
страшно: как така ще спрем да работим, как ще излезем на улицата?

Вече сме стигнали дъното, грози ни
всеобща духовна гибел, а и физическата – аха да пламне и да изгори и
нас, и децата ни, а ние постарому все
се усмихваме страхливо и мънкаме
полугласно:
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– Ами как да ги спрем? Не ни е по
силите.
Тъй безнадеждно сме се разчовечили,
че за дневната дажба сме готови да
захвърлим всичките си принципи, душата си, усилията на нашите предци
и възможностите за нашите потомци
– само да не разстроим жалкото си
съществуване. Не ни останаха ни
твърдост, ни гордост, нито сърдечен
плам. Не се страхуваме дори от всеобщата атомна смърт, нито от трета
световна война (може пък да успеем да
се скрием в някоя цепнатина) – боим се
единствено от стъпките на гражданското мъжество! Само да не се откъснем от стадото, да не направим крачка встрани – и да се окажем изведнъж
без бял хляб, без бутилка газ и московско жителство.
Набиваното в главите ни на политкръжоците се вкорени у нас, за да живеем удобно и навеки да добруваме:

А можем всичко! Ала сами себе си лъжем, за да се успокоим. Никакви „те“
не са виновни за всичко, а само и единствено ние.
Но ще ми възразят: нима не е видно, че
нищо не може да се измисли! Запушиха ни устите и нито ни слушат, нито
ни питат. Как да ги заставим да ни
послушат?
Невъзможно е да ги разубедим.
Естествено би било да ги избираме! –
Но в нашата страна няма избори.

Всички други съдбовни пътища, пробвани през последния век в горчивата
руска история, са още по-малко за нас
и съвсем не ни трябват! Сега, когато
брадвите свършиха своето, а всичко посято избуя, разбираме как са се
заблуждавали самонадеяните младежи, дето смятаха, че с терор, кърваво въстание и гражданска война ще
направят страната справедлива и
щастлива. Не, благодарим, бащи на
просвещението! Вече знаем, че мерзостта на методите поражда единствено мерзост на резултатите.
Нека ръцете ни останат чисти!
Нима кръгът се затваря? Наистина
ли няма изход? Нима ни остава само да
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чакаме безучастно: дали пък няма да
се случи нещо от само себе си?
Ала то никога няма да се откъсне от
нас самї, ако ние всички продължаваме непрекъснато да го признаваме,
прославяме и утвърждаваме, ако не се
оттласнем поне от най-чувствителната му точка.
От лъжата.
Щом насилието се втурне в мирния
живот на хората, лицето му пламти
от самоувереност, то развява флага
си и крещи: „Аз съм Насилие! Разпръснете се, отстъпете – ще ви смачкам!“. Но насилието старее бързо,
минават няколко години и то вече не
е тъй уверено в себе си. И за да успее
да се задържи и да изглежда благоприлично, непременно вика за свой съюзник Лъжата. Тъй като насилието не
може да се прикрие по друг начин освен с лъжа, а лъжата може да се закрепи само с насилие. При това не всеки
ден и не на всяко рамо насилието стоварва тежката си лапа: то изисква от
нас само покорство пред лъжата, всекидневно участие в лъжата – в това е
цялото му верноподаничество.

страхливост, много по-лек (страшно
е дори да се изрече) от гражданското
неподчинение на Ганди.

– по никакъв начин не пише, подписва
или отпечатва ни една фраза, която
според него изкривява истината;

Нашият път е с нищо да не подкрепяме лъжата съзнателно! Щом осъзнаем
къде е границата на лъжата (за всекиго тя е различна), нека се отдръпнем
от този гангренясал синор! Нека не
подлепяме мъртвите костици и люспи
на Идеологията, да не кърпим гнилите ѝ дрипи – и ще бъдем поразени как
бързо и безпомощно ще се свлече лъжата, а онова, което трябва да бъде
голо, ще се яви голо пред света.

– не изказва подобна фраза нито в частен разговор, нито публично, нито
в бележка, ни в ролята си на агитатор, учител или възпитател, нито в
театрална роля;

И тъй, независимо от присъщата ни
плахост нека всеки избере: дали да
остане съзнателен роб на лъжата
(разбира се, не поради склонност, а за
да изхранва семейството си и да възпитава децата си в духа на лъжата!),
или е дошло времето да се отърси от
лъжата и да бъде честен човек, достоен за уважението на своите деца и
на съвременниците си. И нека от този
ден той:

– не изобразява, съпровожда или разпространява нито живописно, ни
скулптурно, ни фотографски, технически или музикално нито една лъжлива мисъл, нито едно изопачаване на
истината, което съзира;
– не привежда нито устно, ни писмено
нито един „ръководен“ цитат, за да
угоди, да се застрахова, да постигне
успех в работата си, ако не споделя
изцяло цитираната мисъл или тя не е
подходяща за съответния случай;
– не позволява да бъде принуден да
отиде на демонстрация или митинг,
ако това е против неговото желание

фотография Светослав Чулин

И тъкмо тук се крие пренебрегваният от нас най-прост и достъпен
ключ за освобождението ни: личното
неучастие в лъжата! Дори лъжата да
е покрила всичко, дори да е овладяла
всичко, нека ѝ се противопоставим в
най-малкото: нека тя не владее чрез
мен!
И това – този процеп в мнимия пръстен на нашето бездействие! – е
най-лекият път за нас и най-разрушителен за лъжата. Защото отвърнат
ли се хората от лъжата, тя просто
престава да съществува. Подобно
на заразата, тя може да съществува
само сред хората.
Не се зовем, не сме съзрели да излезем на площада и да извикаме гръмко
истината, да изречем на глас това,
което мислим – не бива, опасно е. Нека
поне откажем да говорим туй, което
не мислим!
Това е нашият път, най-лекият и
най-достъпният за органичната ни
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Александър
Солженицин

Александър Сол женицин е
роден на 11 декември 1918 г.
Участник във Втората световна война, осъден за критика на Сталин в писма до приятел, излекуван по чудо от рак,
лагерник, писател с невероятна съдба, той се превръща в
символ на опозицията срещу
съветския режим. Първата му
творба – повестта „Един ден
на Иван Денисович“, е публикувана през 1962 г., по време
на краткото размразяване,
когато начело на СССР е Никита Хрушчов, и се превръща
в сензация, тъй като заговаря
за пръв път открито за лагерите. Следват книгите „Ракова болница“ и „В първия кръг“,
които са забранени в СССР, но
излизат на Запад и му носят
Нобеловата награда за литература през 1970 г. Три години
по-късно, отново на Запад, излиза и първият том на „Архипелаг ГУЛаг“, който буквално
разтърсва света. И тъй като
е твърде прочут, за да бъде
заточен или ликвидиран, през
февруари 1974 г. писателят е
изгонен от СССР. Завръща се
в Русия през 1994 г., посрещнат е като месия, пише манифеста си „Как да си подредим
Русия“ и проповядва веруюто
си, че родината му трябва да
върви по изконно руски път,
различен от нравствения упадък на Запада. Но си остава
докрай неудобен, макар идеите му за месианската роля на
Русия да са в голяма степен в
унисон с официалната идеология на новата власт. Умира на
89 години на 3 август 2008 г.

или воля; не издига транспарант или
лозунг, който не споделя изцяло;
– не вдига ръка да гласува за предложение, на което не симпатизира
искрено; не гласува нито явно, нито
тайно за лице, което счита за недостойно или съмнително;
– не позволява да бъде принуден да
присъства на събрание, на което се
очаква принудително и изкривено обсъждане на въпроса;
– да напусне незабавно заседание, събрание, лекция, спектакъл, кинопрожекция, ако чуе от оратора лъжа, идеологическа глупост или безскрупулна
пропаганда;
– да не се абонира или да си купува
вестник или списание, в които информацията се изопачава, а първостепенните факти се скриват.
Разбира се, няма как да изброим всички
възможни и необходими начини да се
отклоним от лъжата. Но този, който
започне да се очиства, лесно ще различи с погледа си на очистен и други
възможни случаи.
Да, отначало няма да е лесно. Някои
временно ще изгубят работата си.
Животът на младите, които искат
да изберат истината, ще се усложни
още в самото начало: та нали първите им уроци ще са натъпкани с лъжи,
а трябва да се избира. А и за никого,
който би искал да е честен, няма да
има пролука: няма да има и ден – дори
в най-безопасните технически науки – в който да могат да се избегнат
стъпките в едната или в другата посока – към истината или към лъжата;
към духовната независимост или към
духовното лакейство. И нека онзи, на
когото не достига смелост да защити дори собствената си душа, не се
гордее с напредничавите си възгледи,
нека не се перчи, че е академик или народен артист, заслужил деец или генерал, а просто да си признае: аз съм
говедо и страхливец, искам само да
съм сит и на топло.
Но дори този път – най-умереният
от всички пътища на съпротива, ще
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бъде нелек за нас, обръгналите. Но
пък колко по-лек е той от самоизгаряне или гладна стачка: няма пламък
да обхване туловището ти, очите ти
няма да се пукнат от горещина, а черен хляб и чиста вода все ще се намерят за семейството ти.
Нима не видяхме как предаденият и
излъган от нас велик европейски народ
– чехословашкият – успя да се изправи
дори срещу танковете с незащитена гръд, щом в нея тупти достойно
сърце?
Този път ще е нелек? – Но заедно с
това и най-лекият от всички възможни. Нелек избор за тялото, но единствен за душата. Нелек път, само че и
у нас вече има хора, дори десетки, които от години се придържат към всички тези принципи и живеят в истина.
И тъй: не се налага първи да встъпим
на този път, а просто да се присъединим! Толкова по-лек и по-краткотраен ще е за всички ни той, колкото
по-дружно и по-плътно застанем на
него! Ще бъдем хиляди – и няма да могат нищо да ни сторят. Ще станем
десетки хиляди – и няма да познаем
страната си!
Ако пък се изплашим, няма защо да
се оплакваме, че някой не ни дава да
дишаме – сами сме си виновни! Да се
снишим още и да почакаме, докато нашите братя биолози се доближат до
четенето на нашите мисли и променят гените ни.
Ако и в туй се изплашим, значи сме нищожни и безнадеждни и заслужаваме
пушкинското презрение:

Стадата свобода не дирят,
[нож с ножица ги чака пак]
от род във род наследство мирно:
звънец с ярем, и бич, и мрак!1
12 февруари 1974 г.
Превод от руски Димитрина Чернева

Александър Пушкин, „На свободата син пустинен…“, превод Николай Хрелков. Б. пр.
1
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Писане
тялото.
Разговор с
Деян Кюранов
и Пламен
Дойнов

Солженицин
и България

На 18 ноември 1962 г. целият тираж на 11-и брой на сп. „Новый мир“
– 96 000 екземпляра – се разпродава
мълниеносно в СССР заради повестта „Един ден на Иван Денисович“.
Авторът – Александър Солженицин, е до този момент неизвестен,
а книгата му изрича страшната
истина за едно страшно време. На
Запад пишат, че тя зачерква целия
фалш на социалистическия реализъм, а Лидия Чуковска настоява,
че е редно всички да я прочетат
и дори да я научат наизуст. Може
ли една книга да промени едно историческо време?

бе стъписваща, питахме се какво е
нататък. Останалото, до известна
степен, той го разказва в „Архипелаг
ГУЛаг“. Е, това беше за мен Солженицин през 1962 г., въпреки че бях едва
11-годишен. Израснал съм в политизирано семейство, в което, откакто
се помня, се говореше критично за
властта, при това от комунистически позиции, от каквито е тръгнал и
самият Солженицин. Целият кръг около нашето семейство беше потресен
тогава, че най-после това се казва,
признава го властта – значи то вече
не е слух под сурдинка, а обществен
факт, то е.

Деян Кюранов: Тази книга разкрива
не просто фалша на соцреализма, тя
показва фалша на соцобществото, показва фалша на реалния комунизъм. За
мен това е главното. Мисля, че „Иван
Денисович“ е добра литература, макар иначе да не съм убеден, че Солженицин е велик писател. Главният
смисъл за мен е все пак политически,
той надхвърля всяка литература. И
преди, и сега аз възприемам Солженицин от българска гледна точка.
Става дума за това как реалният комунизъм, налаган от СССР, се отразяваше на България, как я формираше. С „Иван Денисович“ Солженицин
проби отвор в една реалност, дотогава закована с шперплати, скрита и от нас. Този шперплатов щит,
накован с ръждиви социалистически
пирончета, закриваше цялото пространство. Солженицин изби прозорче, през което започнахме да гледаме,
дотогава не знаехме за там. Гледката

Пламен Дойнов: Реакцията от появата на „Иван Денисович“ е шокова.
Искам да отбележа, че Солженицин
неслучайно се фокусира само върху
„един ден“ на един човек, на един лагерник. Да си припомним, че Хрушчов
е дал разрешението за издаването на
тази книга. Не знам мислено ли е било
това от Солженицин като стратегия
на опубличностяването на лагерната
реалност, но забележете, книгата
му започва с едно „прозорче“, с изолиран случай, с описанието на една
съдба, за да разшири перспективата
в „Архипелаг ГУЛаг“ с описание на хиляди такива съдби. Нещо, което дава
шанс да се заговори за лагерите през
1962 г., но още не се говори за системата. А и почеркът на Солженицин е
предразположен към минималистично
писане – стегнат стил, който допълнително увеличава шока. Знаем, че
соцреализмът е по-скоро „бароково
писане“, което би искало да доизмисля,

да добавя още и още към реалността
в нейното революционно развитие,
докато в случая имаме истински реализъм. Искате реализъм – ето го реализма: отразяване на реалността,
но не в нейното революционно развитие (за голямо съжаление на Тодор
Павлов и останалите марксисти-ленинци). В България бързо се използва
„картбланшът“ на десталинизацията, даден от СССР. Тогава в „Правда“
се появява стихотворението на Евтушенко „Наследниците на Сталин“
и то светкавично е преведено от
Божидар Божилов, който само няколко години преди това издава стихосбирката „Венец пред саркофага на
Сталин“. От 6 декември 1962 г. „Иван
Денисович“ започва да излиза във в.
„Литературен фронт“ в подлистник.
Провинциални вестници също препечатват повестта... Хрушчов е дал
сигнал, нека бъдем „десталинизатори“. През 1963 г. повестта на Солженицин излиза в отделно издание. Нещо
важно за отключване на смелостта и
на неколцина български писатели. Но
не и по същата тема, защото темата
за българските лагери остава табу.
Не се заклеймява и „българският Сталин“ – Вълко Червенков. Само Йордан
Русков, който тогава е в зат- вора, го
споменава с присмех в някои от басните си, но името Червенков е табуирано, нищо че през ноември 1962 г. той
е изключен от партията. За българския сталинизъм у нас се говори само
през Сталин, през неговата персона.
Няма български персони, поне в литературата. Така е и в политическите документи, само намекващи за
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„извращения на социалистическата
законност“. Оттогава ескалира и смелостта на някои автори – Георги Марков или Васил Попов, без и те да прекрачват определени табута. Случаят
с ръкописа на „Спомен за страха“ на
Константин Павлов е тъкмо от това
време, текстът е антисталински, антикултовски. Тоест озонира се литературната атмосфера, вече може да
се говори срещу „култа“, макар и не с
български имена.

Деян Кюранов: Това имах предвид: от
момента, в който започва да действа
против системата, той е праволинеeн и не се отклонява ни на йота. Вариантите на романите му са част от
тази борба, а не колебания.
Пламен Дойнов: С падането на Хрушчов отпадат и последните му морални
скрупули към системата – досега все
пак са го публикували. И битката става радикална. Поведението на Солженицин рязко контрастира с друг идол
на по-младите – Евгений Евтушенко.
Той също се среща със Запада, често
пътува, изглежда като западно денди, а е тъкмо обратното – едното е
маскарад, а другото е черна истина.

Деян Кюранов: Не бих казал, че тези
автори са се осмелили именно след
„Иван Денисович“, че преди са се страхували, а повестта ги е охрабрила.
Просто са усетили, че вече може да
бъде публикувано и нещо от онова,
дето ги стяга чепикът.
Пламен Дойнов: Още един пример.
„Иван Денисович“ излиза през ноември 1962 г. в „Новый мир“, а през януари 1963 г. излиза стихотворението на
Александър Геров, посветено на Трайчо Костов (датирано 1957 г.), в което
той си прави самокритика пред него.
Очевидно е отварянето в литературния печат, чак до прословутата реч
на Хрушчов от март 1963 г.

Говорите за отвор към истинската реалност, Солженицин сам ли
успява в това, или вече има пробив в системата? Георги Марков
например се пита дали неговото
себеотрицание щеше да бъде така
непреклонно, ако световната общественост не бе застанала плътно зад писателя гражданин. Няколко години по-рано Солженицин също
прави компромиси, като променя
романа си „В първия кръг“ с надеждата да го публикува.
Деян Кюранов: Именно от българско
гледище първите работи на Солженицин бяха „най-голямата работа“.
Нямаше друг, който да може да се мери
с него. Абсолютно цялостен щеше да
бъде независимо от Запада, убеден
съм, защото това е цялостност, която се диктува от действията, от
поведението, от делото. Не от това
какви компромиси се правят на равнище текст, за да ти публикуват нещо.
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Така стигаме до 1970 г. – Солженицин получава Нобеловата награда
за литература, не го пускат да
я получи, оказват силен натиск
върху него. Събитието обаче има
и българска следистория?
Струва ми се, че Георги Марков не е
прав в това си съмнение.
Пламен Дойнов: И все пак не трябва
да забравяме, че в този контекст (до
1964 г.) Солженицин разчита на една
височайша подкрепа. Много особени
са отношенията между вожда и писателя, който обаче си дава сметка, че
вождът Хрушчов е представител на
системата, която самият той разобличава. И тези ходове, които прави
Солженицин, са в определени граници. Има граници на отстъпление пред
цензурата. Самият Георги Марков го е
изживявал. Писателят отстъпва, отстъпва, отстъпва, но в един момент
вижда, че ако не си цялостен и твърд,
ти губиш всичко. Точно в това е значимостта на Солженицин. Той може да си
дава вид, че отстъпва, но знае, че има
една граница, отвъд която настъпва
дезинтеграцията на творческата
личност. И той никога не я преминава.

Солженицин е категоричен, че не е
дисидент, доколкото за него дисидентите са отстъпници от комунизма, а той е враг на системата.

Пламен Дойнов: Ясно е, че в СССР
са възмутени от присъждането на
тази Нобелова награда. Има силен
натиск върху Солженицин да я откаже, той не го прави. Не го пускат
да замине за Стокхолм. Пише си Нобеловата реч. В България между 16 и
24 ноември тече Втората конференция на българските писатели, свикана от тогавашния председател
на СБП Георги Джагаров (първата е
през далечната 1945 г.). В последния
ден на конференцията е подготвен
текст на телеграма до Нобеловия
комитет, в която се протестира
срещу удостояването на Солженицин с отличието. За това написа
специална книга историчката Наталия Христова... Първо Леда Милева чете текста на телеграмата.
Идеята е конференцията да изрази
възмущението си: „Трудно можем
да приемем, че този акт е продиктуван от литературния характер
на произведенията на Солженицин.
Това говори за решаващата роля на
недостойни политически съображения. Кандидатурата на Солженицин
беше афиширана шумно много преди
окончателното решение на комитета. Това е провокационна кампания
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срещу съветската литература, която е дала на света толкова крупни
имена“ и т.н. Джагаров иска да ангажира писателската конференция, за
да му даде тя картбланш, от който
той всъщност не се нуждае. Идеята е
писателите да бъдат проверени. Спокойно би могло това да се реши на УС
на СБП, както е през 1974 г. при изгонването на Солженицин. Тук Джагаров
иска да ангажира всички, за да извърши „вечерна проверка на съвестите“.
В същия този момент неговият високопоставен личен враг и партиен
функционер – Димитър Методиев,
възразява. Не че той е в защита на
Солженицин, а се пита защо трябва
да се ангажира конференцията. Председателстващият Дико Фучеджиев
успокоява: телеграмата ще се редактира. Само че тези думи постигат
неподозиран ефект. Димитър Методиев казва, че не е чел книгите на
Солженицин, и в един момент доста
други хора се сещат, че и те не са ги
чели. Най-последователен в позицията си е безпартийният Благой Димитров. Той пита преди гласуването
има ли СБП в историята си подобен
документ. Защо сега, при награждаването на писател от социалистическа
страна, трябва да се приема подобна
позиция. Следва гласуване. При гласуването има един против – Благой
Димитров, и четирима въздържали се
– Христо Ганев, Валери Петров, Гочо
Гочев, Марко Ганчев. По-късно те публикуват свои спомени. Твърдят, че не
са се уговаряли, седели са на различни
места. Един зад друг са били Валери
Петров и Христо Ганев. Валери Петров му казал: „Внимавай“, за да не се
изкаже, познавайки го. При дебата
сякаш се приема, че е нормално да има
въздържали се. После се оказва, че те
имат проблеми, и то големи. Четиримата членове на БКП – Валери Петров,
Христо Ганев, Гочо Гочев и Марко Ганчев, са изключени от партията, а безпартийният Благой Димитров – от
СБП, за него буферът с партийното
членство не съществува.

говореше с възхита пред смелостта на тези хора. Трудно е да се усети
днес що за смелост е това, но Пламен
Дойнов спомена – изключват те от
БКП и СБП, започваш да носиш клеймо на челото... Не знам за другите,
но знам, че Валери Петров тогава се

захвана да превежда Шекспир, защото
нямаше шанс да прокара сценарии или
стихове.
Пламен Дойнов: Властта бързо го
опакова, ако не като заговор, то като
някакъв вид сговаряне, представя го

Деян Кюранов: За това се говореше. Тръгнаха слухове. Сред групите,
които наричам общо „фрондираща
комунистическа интелигенция“, се
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като логично продължение от досегашните действия на тези хора. Веднага се намира обяснението защо има
неиздържани стихотворения в книгата „Бягащо дърво“ (1969 г.) на Марко
Ганчев. Защо е такава ситуацията
сред кинодейците, където говорители на „лошите“ са Христо Ганев и Валери Петров. Посочени са греховете
на Гочо Гочев, привърженик на „формалистичния театър“.

Говорим обаче за жест на смелост,
а не за случайно объркване?

фотография Светослав Чулин

Пламен Дойнов: Редица дребни фактори водят до този вид съпротива.

Това не е въоръжена съпротива, дори
не е съпротива на протеста. Това е
съпротива на личност, която, подобно на Солженицин, би искала да е все
по-автономна. Когато имаш пример
като Солженицин, а някой те кара да
гласуваш срещу него, ти, дори да не
си го чел, знаеш за каква фигура става дума и тези хора просто не искат
да се оцапат с това. Четирима души
плюс един, който е против – петима
души не искат да се оцапат. Факторите са много. Писателите са раздразнени, че Георги Джагаров непрекъснато ги кара да се ангажират
с някакви партийни повели, да посрещат Живков по няколко пъти в

СБП. Година по-рано Христо Ганев директно атакува Джагаров, казва, че
се е самозабравил. Малко преди това
пък Марко Ганчев е подгонен заради
книгата си, уволнени са хора заради
нея, редакторът ѝ Андрей Германов
има допълнителни усложнения със
сърцето... В един момент тези хора
си казват: искам да бъда автономен
творец.
Деян Кюранов: За мен това е преди
всичко политическо решение за противопоставяне на системата. Лично
познавам трима от въздържалите
се. Напълно са си давали сметка какво правят в този момент. Но това не
е част от последователна борба, за
разлика от онова, което прави Солженицин. При него има борба, защото
има ясна цел. И целта е системата да
я няма. При петимата това е откъслечна морална реакция, със съзнанието за нейната политическа цена.

Ефектът „Солженицин“ има и
следващи български измерения.
През 1973 г. заради неговите и други
книги е изселена Климентина Иванова. Отец Петър Василковски е
арестуван през септември 1973 и
умира от разрив на сърцето, защото превежда неговото „Великопостно послание до патриарх Пимен“
в самиздат. През февруари 1974 г. в
България има съдебен процес срещу
хора, чели и обсъждали книгите на
Солженицин – Катрин Лвов, Владимир Макаров, Теодосий Беляковски.
Деян Кюранов: Говореше се под сурдинка за тези арести, но тези разговори нямаха кумулативен ефект.
Говореше се по метода на т.нар. „компартментилизилано общество“ –
общество, насечено на купета. Онова,
което се говори в едното купе, не се
чува в другото. Много важни политически събития оставаха неизвестни
за определен кръг и определена група.
Срам ме е да кажа, но в групата около
нашето семейство нищо не се знаеше
за преименуването на помаците през
1971 г. Научихме го покрай побългаряването на турците.
Пламен Дойнов: Няма как да се разчуе за четенето на Солженицин,
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повечето хора са го чели тайно. Четящите Солженицин остават самотни
в своето инкриминирано занимание.
Каналите на българския самиздат винаги са били малобройни и са често запушвани – чрез арести и пресичания.
А самиздатът трябва непрекъснато
да се самовъзпроизвежда. В България
дори четящите Солженицин едва ли
са били много активни в преписването или допълнителното размножаване на книгите му.

е породило. Силата ни вече отиваше
в опити да разберем „как“. За нас „Архипелаг ГУЛаг“ дойде малко късно. Ние
вече нямахме нужда от исторически
доказателства, че това е античовешка система. Казвам „ние“, но говоря за
много малко хора.

Появата на „Архипелаг ГУЛаг“ е
взрив на Запад – например френските „нови философи“ като Андре
Глюксман наричат себе си „децата
на Солженицин“. Каква е българската история на тази книга – четене,
доверие, недоверие?

Пламен Дойнов: „Архипелаг ГУЛаг“
идва навреме, малко преди Солженицин да бъде екстрадиран. Интересното е, че с книгата разполагат
най-вече хора, свързани с партийната
номенклатура. ДС, следейки коментарите по изгонването на Солженицин,
регистрира и това, че „Архипелаг ГУЛаг“ се намира у съпруга на генерал
от МНО, която иска да я даде на своя
приятелка. Пантелей Зарев показва

срещу Солженицин заради „Архипелаг
ГУЛаг“, знаем това от прочутото отворено писмо на Георги Марков. Левчев
обаче пише този текст във в. „Народна култура“ не за да разгромява Солженицин. Той трябва да изпълни едно
поръчение, което е приел да направи
– такъв е ритуалът. „Верую на новия
човек“ се казва статията, публикувана е през февруари 1974 г. Истината
е, че текстът не е за Солженицин, на
него е посветен абзац от пет изречения. С тях Левчев набързо се отчита,
наричайки го „белогвардейска отрепка“, „агент на контрареволюцията“
и т.н. Целта е да възпее Пленума по
идеологическите въпроси, проведен
в ЦК на БКП. Пленумът е много важен,
той иска да даде тласък на външната

Деян Кюранов: За мен и моето поколение, дето като гимназисти „пеехме
буйни песни и се зъбехме на тирана”, а
после нищо, вече не беше чак толкова
важно какво се бе случвало в СССР. Бяхме попораснали и беше ясно, че „Архипелагът” описва една мръсотия и че
трябва да се премахва онова, което я

„Архипелаг ГУЛаг“ на заседание на УС
на СБП. Някои се обаждат: „Ама ние не
сме я чели! Как да пишем срещу Солженицин, без да разполагаме с материали?“. Пантелей Зарев казва: „Срещу
подпис може да я вземете и да я четете“. Любомир Левчев е най-особеният
случай. Всеизвестно е, че той пише

културна политика на България в контекста на Хелзинкския процес. Левчев
описва какви нови хоризонти се откриват, как едно по-добро общество
ще покаже, без призрака на войната,
че сме по-добри от Запада. Предимството ни е в хората, които са верни, не „белогвардейските отрепки“.
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Деян
Кюранов

Деян Кюранов е доктор по философия, завършил Софийския
университет „Св. Климент
Охридски“. Съосновател на
неформалното сдру жение
„Екогласност“ и на СДС, напуснал политиката през 1990 г.
Оттогава работи в неправителствени организации; в Центъра за либерални стратегии
е от създаването му. Активен
преводач от руски език. В момента работи над превода
на романа „В първия кръг“ на
Александър Солженицин, който предстои да бъде издаден
от Фондация „Комунитас“.

Възхитен е как в училище дъщеря му
конспектира Комунистическия манифест. Ала в писмото си Георги Марков
изцяло се фокусира върху абзаца срещу Солженицин и превръща нападката на Левчев в централна тема. И
вече – от литературноисторическа
гледна точка – излиза, че Левчев е написал статията си само заради този
абзац, което не е така. Но тогава
Солженицин се превръща в маркер за
това що за личност си. И Марков се
възползва от този факт, за да посочи
къде е Левчев.
Деян Кюранов: Замислих се кои автори ни бяха важни след Солженицин – Александър Зиновиев, да кажем.
Но и той не обясняваше в книгите
си „какво да се прави“ (например в
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„Комунизмът като реалност“ или
„Зейналите висоти“). Но нека кажем
нещо за идеологията на Солженицин.
Едва когато се озова в емиграция, се
замислихме над идеологията му, защото дотогава тя беше „нашата“ – против системата. Замислихме се за нея
едва когато се оказа, че той не е от
„нас“. Това е можело да разберем още
от „Писмото до вождовете“ (1974 г.),
но ние го прочетохме късно. Тези дни
препрочетох това открито писмо,
надявайки се вътре да пише…
Пламен Дойнов: … нещо друго.
Деян Кюранов: … нещо, което не съм
забелязал, нещо, което го оправдава
в моите очи и го прави по-близък. Не
стана. За мен това писмо е практически повторено в „Как да си подредим
Русия“ (1990). Казах си: „Господи, този
човек, излязъл без да има никакъв
опит от Запада, за двайсет години
изобщо не е мръднал в разбирането си
за Русия“. Тази идеология не ставаше
за борба против системата. Солженицин се връща назад през славянофилите към „самодържавието, православието и народността“ на Уваров.
Една доста реакционна програма за
реформа на СССР. Добре че не се осъществи тя, макар че и това, което се
осъществи, също не е добро. За България даже е по-лошо. Солженицин например е против Русия като империя.

Прави впечатление, че неговият
национализъм не бива припознат
от днешния национализъм в Путинова Русия. Това ли е обяснението?
Деян Кюранов: Солженицин е против империята, а днешна Русия е за
нея и иска да си я възстанови. А какво според новоруската идеология е
най-хубавото и на Романовата империя, и на съветската – че със сила
искат да покажат на целия свят къде
му е мястото: в миша дупка. Самият
Солженицин много набляга на силата.
Възхвалява пред „вождовете“ ред постижения на съветския режим, но не
от страх, а за да ги подхване, да ги обвърже и насочи в „правилната” посока.

И руският национализъм е налице още
от първия ред – той заявява, че пише
на вождовете на СССР като руснак на
руснаци. Днешната схема на Путин е
малко по-сложна, но пак е за империя,
доминирана от руснаците. Съчетание
на руския национализъм с имперското,
въпреки че по традиция в империята
националностите би трябвало да са
равнопоставени. Равнопоставеност
на националностите Солженицин не
иска. Той е за „самозатваряне“ на руското, за изолационизъм. Русия да изчезне не само от географията на света, зад нова желязна свръхзавеса, а
да изчезне и от историята, да избяга
от световното време. Да пребивава в
собственото си време, примерно, времето, което за света е XVI век.
Пламен Дойнов: Естествено, че имаме
право да се разочароваме от Солженицин, поне от един момент нататък.
Струва ми се, че цялата ретро утопия, която той проповядва – за Русия
от миналото, за чистотата на руското – в генезиса си е реакция срещу съветизацията на руското. Защото ние
често погрешно си мислим, че народите около Русия – украинци, беларуси,
балтийци, са единствените жертви,
докато той показва, че най-голямата
жертва може би са самите руснаци. А
иначе той влиза в ролята на пророк, в
която го поставят. Солженицин е достатъчно човек, за да попадне в този
капан.
Деян Кюранов: Руснаците искат да го
чуят и той им говори. Моят проблем е
обаче какво им казва. Това, което той
може да каже, не е на равнището на
хуманитарната мисъл на ХХ в., камо
ли на ХХI в. Силата на Солженицин не е
в мисълта, а в работната целеустременост. Докато е в СССР, тогава всичко е подчинено на борбата, а това го
отдалечава от тяхната „фрондираща
интелигенция“, която по традиция
много умно и хубаво говори, но не прави нищо. Може да са гениални писатели, ама не написаха „Иван Денисович“.
Дори да не са били в концлагер, можеше някой да им разкаже и написаното
да е достатъчно реалистично. Не го
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направиха. Солженицин се чувства
сам. И със стила си воюва със заобикалящото го съветско наследство на
руското класическо писане. Няма да
пишем красиво, няма да пишем по Толстоевата формула и да описваме екзекуцията като цветенца. Не. Като
ще е екзекуция, ще я описваме като
екзекуция, като нещо гадно, което
боли. Този селски син е работник, но
работник, който си е набавил култура. Прочел е интелигентските книги
и ги е запомнил, умът му е изключителен. От неговото „работничество“
иде и огромната съсредоточеност
в детайла и точността, което прави „Архипелаг ГУЛаг“ ръководство
по правилно поведение в съветската
система. Например: ако искаш да си
правилен, сиреч морален, щом дойдат
да те арестуват, почни да се дърпаш
и да викаш. Първото, което трябва
да си кажеш, е, че си мъртъв. От този
миг ти си мъртъв. Иначе надеждата
ще те направи слаб.
Пламен Дойнов: Срещу него непрекъснато се отправят обвинения, че той
пише, но не е никакъв писател. Че е
просто свидетел. Периодично го нападат, както се случи и със Светлана
Алексиевич: „Дадоха Нобеловата награда на една журналистка, как е възможно такова принизяване на литературата…“. Но именно Солженицин
въвежда в руската литература такова директно писане, което е приносно.
Писане през факта. Ала това е факт,
който той, чисто стилистически,
изгражда от изречения, които биха
искали да бъдат самата реалност.
Имаме проговаряне на реалността,
която би искала да набави не просто
достоверност, а достоверност на изживяването. Да покажеш мотивацията на героя, как този герой би искал
действително да живее и как живее,
какво трябва да направи, за да живее.
Тук имаме един огромен разказ за оцеляването. Книгите му, от тази гледна
точка, са ръководство за оцеляване.
Деян Кюранов: Не съм съгласен. Поскоро – за оцеляване в борба. Това е
друго.
Пламен Дойнов: Не всичките му герои
са борбени.

Деян Кюранов: Аз говоря за него самия.
Пламен Дойнов: Героите му са найразлични. В което е голямото му качество. Солженицин успява да покаже
писане, което може да прекъсне или да
зададе други възможности за разказване. Ако почеркът е наистина избор,
този избор е определящ. Това е изборът на големия свидетел. Не съм сигурен дали това непременно говори за
борба. В крайна сметка я осъществява, но той не проповядва борба.
Деян Кюранов: За мен свидетелството на тази истина, табуираната истина – това е борбата. И си
мисля, че е изнамерил такъв стил на
свидетелстване чрез думите, за който добре казахте, че предметите се
получават по-реални. Те получават
според мен друга реалност. Не на социалистическия реализъм, защото ги
вижда човек, който иска не да възхвалява, а да се бори. Тогава самите предмети стават по-други.

Къде го нареждате тогава в литературата на свидетелствата
на ХХ в. – до Примо Леви или Ели
Визел?
Деян Кюранов: За мен той е в собствена категория. Нека не забравяме, че
преди него нямаше другопис. Че всяка дума, казана напряко на властта,
беше нова дума. Тя беше политическо
завоевание.

Как обаче четем Солженицин днес,
половин век по-късно?
Пламен Дойнов: Четем го по различен начин. Много хора не го четат, но
онези, които го четат, вероятно би
трябвало да осъзнаят, че има и такова писане, което защитаваш с тялото си. Което за мен е най-важното,
имам предвид като екзистенциален
избор в литературата. Има писане,
зад което стои тяло. Тяло, което казва: това съм аз; не искам да има части от мене, искам да бъда в цялост. А
иначе мога да завърша с клише – това
е един от най-големите писатели на
ХХ в., автор на художествена литература, а не на „нонфикшън“, не само на

Пламен
Дойнов

Пламен Дойнов е поет, дра матург, историк на литера турата. Завършва история и
културология в СУ „Св. Кл. Охридски“. Автор на книги с пое зия, на двутомното изследване
„Българската поезия в края на
ХХ век“, на „Българският соцреализъм: 1956, 1968, 1989“, на
множество статии, студии
и есета върху проблемите на
българската литература от
ХХ и ХХІ век. Съставител на
сборници в областта на ли тературната и културната
история на комунизма. Доцент
в Нов български университет
и директор на научната про грама „Литературата на НРБ“,
реализирана от департамент
„Нова българистика“. Редактор
в „Литературен вестник“.

журналистически или публицистични
текстове. И като такъв трябва да го
четем.
Деян Кюранов: Много ми хареса казаното: заставаш с тялото зад думите
си. Става дума за такова именно писане и такава художествена литература. Тя е рядкост. Затова Солженицин
има особено място. Онова, което той
направи в емиграция, всички тези русконационалистически повели – тях
мнозина можеха да изрекат. И те са
изречени отдавна. Но онова, което
направи преди емиграцията си, никой
друг не направи. За мен тъкмо това е
Солженицин.
Разговора водиха Димитрина Чернева и
Тони Николов
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Реймон Арон

Солженицин
Сартр
Как Солженицин е
възприеман от лявата
интелигенция на Запад,
и то в съпоставка с ЖанПол Сартр?

Есето на изтъкнатия френски политически философ Реймон Арон, което
предлагаме със съкращения, дава част
от отговорите. Повод за осмисляне
на известната фраза дали е „по-добре
да грешиш със Сартр, отколкото да
си прав с Арон“.

Дисидентите и
европейската левица
Преди няколко дни прочетох трите статии, излезли в „Нувел Обсерватьор“, в които Жан-Пол Сартр,
отговаряйки на въпросите на своя
приятел Конта, сякаш рисува собствения си автопортрет. По същото
време изчетох и „Рекло телето дъба
да мушка“. В тази своя книга Солженицин говори за несъстоялата се среща
между най-големия съвременен руски
писател и този, когото нарича западния „повелител на мисълта“. Нека
читателят ми прости, че цитирам
дословно разказаната от Солженицин
случка.

Половин година по-късно човекът,
който издейства тази награда за Шолохов и не можеше да нанесе по-голяма обида на руската литература,
Жан-Пол Сартр, беше в Москва и изрази чрез преводачката си желание
да се види с мен. С преводачката се
срещнахме на площад „Маяковски“,
но „Сартрови ни чакаха за вечеря“
в хотел „Пекин“. На пръв поглед за
мен беше много изгодно да се срещна
с него: той „господства над умовете“ във Франция и Европа, независим
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писател е със световно име, нищо не
ми пречи само след десет минути да
седя на една маса с него, да му се оплача как се отнасят към мен, и този
трубадур на хуманността ще разбунтува цяла Европа.
Но само да не беше Сартр! На Сартр
аз му трябвах донякъде от любопитство, донякъде – за да има правото да
разказва за срещата си с мен, може би
– да ме осъди, а аз после има да търся
къде да се оправдая. Казах на преводачката: „Каква среща на писатели
ще е това, ако на единия от събеседниците му е запушена устата и са му
вързани ръцете зад гърба?“ – „Безинтересна ли ви е тази среща?“ – „Тя е
горчива, непоносима. На мен само
ушенцата ми стърчат над водата.
Нека първо помогне да ни печатат.“
Дадох ѝ за пример изкривеното момче от „Раковата болница“. Така едностранчиво-изметната изглежда
руската литература, ако се гледа откъм Европа. Неразкритите възможности на нашата велика литература
си остават там напълно неизвестни.
Прочел ли е Сартр в отказа ми
да се срещнем колко дълбоко го
отхвърляме?1

Достатъчно е да отгърнем последната книга на Симон дьо Бовоар, за
да намерим отговора на този въпрос.
Лена информира „Сартрови“, че Солженицин не желае да се срещне с тях.
Защо, пита Симон дьо Бовоар. Солженицин не го бил обяснил достатъчно
ясно. И добавя: „Неговата реакция ни
учуди. Без съмнение Сартр го познаваше по-добре, отколкото той познаваше Сартр“.

Кой от двамата не е познавал другия?
Дали Сартр, който живее в Париж и
въпреки възрастта си продължава да
води живот на вечен студент, от кафене в кафене, като пътува по целия
свят свободен и почитан? Или Солженицин, преследван от службите за
сигурност, след години, прекарани по
лагери и заточение? Първият е имал
досег до цялата информация, която
пресата и радиото са предоставяли
на западняците. Вторият с мъка е успявал да чуе емисиите на Би Би Си или
„Гласът на Америка“. В Москва Солженицин е провидял в Сартр, посрещнат
от Съюза на писателите, съучастник
на преследвачите си. А когато се озовава в Швейцария, Солженицин започва да изглежда в очите на Сартр като
съюзник на онези, които пък той ненавижда. Така, отвъд взаимното им
неразбиране, се разкриват два чужди
един на друг свята – на руските дисиденти и „европейската левица“.

Парижкото лекомислие
Преди да стигнем до най-важното, а
именно – до диалога между тези два
свята, за да ги разграничим – нека
споменем няколко психологически и биографични щриха за „Сартрови“, които лишават този диалог от неговата
трагична автентичност и неволно
придават на разказа на Симон дьо Бовоар комичен елемент.
Един западен писател, посрещнат от
властта на авторитарен и тоталитарен режим, се оказва в лъжлива
ситуация, за която, с минимум интелигентност и самокритичност, той
би трябвало веднага да си даде сметка. Лично аз никога не съм изпадал
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в подобни затруднения. В Москва
участвах в конгрес, организиран от
ЮНЕСКО, като по време на работните срещи на няколко пъти се скарах
със стар сталинист, вицепрезидент
на Академията на науките, за огромна
радост на младите граждани на СССР.
В Испания никога не съм приемал участие в конференция, ако организаторите искаха от мен предварително
да им предоставя резюме на речта
си. Впрочем в разговорите си с испанци, било то интелектуалци или дори
банкери, неведнъж съм се сблъсквал
с марксистката „вулгата“. Колкото
по-висок пост заемаха в системата,
толкова по-радикално бе мнението
на тези дисиденти. В Мексико общувах предимно с интелектуалци, симпатизанти на Фидел Кастро, които
се приспособяваха към режима в страната си. Когато отидох в Бразилия,
президентът Гуларт все още не беше
свален от военните. В Куба, в качеството си на журналист, не бях приет
от Фидел Кастро; проведох обаче дълъг разговор с Рафаел Карлос Родригес, председател на Кубинската комунистическа партия, относно това
защо една пролетарска революция е
дело на дребната буржоазия.
Сартр и Симон дьо Бовоар се ползват
със съвсем други облаги. Благодарение на известността си, те биват
приети дори в страни, където властват десни военни режими. В Куба те се
сближиха с един исторически герой, с
когото Сартр остана приятел, докато възхваляваше кастризма и пренебрегваше съдбата на „дисидентите”
(той другаруваше с Фидел, а в затворите лежаха хиляди хора). В деня, в
който Сартр написа текст в защита
на кубински писател, вкаран в затвора, който – ако не ме лъже паметта –
бе освободен, след като призна грешките си, върховният вожд изригна
срещу тези дребни буржоа и тяхната
дребнава съвест. Сартрови загубиха
интерес към Куба и кубинците.
У Сартрови има много от парижкото лекомислие: те са преди всичко
хора на книгите, по-загрижени за

творчеството си, отколкото за човешките същества. Затова той, въпреки гениалността си, и тя, въпреки
своята начетеност и интелигентност, понякога изглеждат глупаво. Как
Симон дьо Бовоар не съумя да проумее
отказа на Солженицин? Как можа да не
си даде сметка за гнева или насмешката, които предизвиква у съветските
дисиденти следната формулировка от
„Критика на диалектическия разум”:
марксизмът е ненадминатата философия на нашата епоха? Формулировка, която би трябвало да наречем
чисто и просто глупава, ако беше излязла изпод перото на някой друг, а не
на Сартр. Това, което някой западняк,

милиони обикновени граждани. В очите на Солженицин марксизмът като
идеология е в основата на злото, първоизточник на лъжата, принцип на
злодеянието.
„За да прави зло, човек преди това
трябва да го е осъзнал като добро или като осмислено закономерно действие. За щастие природата
на човека е такава, че той трябва
да търси оправдание за своите
действия.
Макбет е имал слаби оправдания и
затова го е загризала съвестта. Пък
и Яго си е едно агънце. Фантазията
и душевните сили на Шекспировите
злодеи приключват с десетина трупа. Защото те не са имали идеология.

Идеологията! Тя е тази, която дава
търсеното оправдание за злодейството и нужната на злодея дълготрайна твърдост. Това е тази обществена теория, която му помага
пред себе си и пред другите да избелва
своите постъпки и да слуша не укор,
не проклятия, а похвала и почести.
Така инквизиторите са се утвърждавали чрез християнството, завоевателите – чрез възвеличаване на
Сартр и Симон дьо Бовоар в Москва, 1955 г.
родината, колонизаторите – чрез цине толкова краен, колкото Сартр, би вилизацията, нацистите – чрез расамогъл да каже, е, че марксизмът си ос- та, якобинците и болшевиките – чрез
тава в центъра на философския раз- равенството, братството и щастимисъл, докато Солженицин спокойно ето на бъдещите поколения.“2
пише: „Марксизмът падна толкова
ниско, че се превърна в обект на пре- Давам за пример този откъс от „Арзрение. Днес никой сериозен човек в хипелаг ГУЛаг” поради две причини:
нашата страна, даже студентите в първо, защото той се прицелва в
университетите, не говори за марк- сърцевината на проблема, а именно
че само идеологията може да осигусизма без насмешка”.
ри чиста съвест на злодея, и второ,
защото споменава и други доктрини
освен марксизма – тази на Хитлер, на
Марксизмът (а Солженицин не се при- колонизаторите, на националиститеснява да разграничи марксизма от те. Бидейки християнин, Солженицин
марксизма-ленинизма, както и вулгар- не забравя, че дори християнството
ния от по-изтънчения марксизъм) е може да послужи за оправдание на инчисто и просто доктрината, в името квизиторите. Често той отрежда,
на която болшевиките взеха власт- ако не на марксизма, то поне на маркта, унищожиха политическите пар- систите, едно по-специално място
тии, след това и селяните, създадоха – сякаш разликата в количеството
концентрационни лагери и избиваха води до промяна в качеството (нека

Идеологията
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ми бъде простено това позоваване на
един от законите на диалектиката
на Хегел и на Енгелс). В осемдесетте
години, предхождащи Революцията
от 1917 г., са били екзекутирани по 17
души годишно. В епохата на Испанската инквизиция – по 10 на месец, а
през първите две години на болшевишката власт по 1000 души месечно.
В най-връхната точка на сталинския
терор месечният брой на екзекуциите достига до 40 000 души. Злодеянието, извършено над милиони, изисква идеология. И за да бъде терорът
пренебрегнат или възторжено приветстван, той още повече се нуждае
от идеология. Ето защо семейство
Сартр повече от други западни писатели оправдават злодеянието, тъй
като оправдават оправданието. Те
не са марксисти – не искат да жертват нищо от своята свобода – но философски оправдават жертването на
свободата на другите чрез тоталитаризма и терора. Сартр е философът на идеологическата мисъл. Той
подканва другите да се подчинят на
правилата на идеологията, на които
самият той не се подчинява.

Синистризъм3
Няма да проследявам политико-философския път на Сартр от „Погнусата”, в която осмива персонажа
на хуманиста, чак до диалозите му с
един левичар. Благосклонен към Мюнхенското съглашение заради пацифистките си възгледи преди 1938 г.,
след 1945 г. той заема трудно съвместими позиции. Ето някои от основните: антикомунистите са кучета;
единствените, които имат право да
критикуват комунизма, са тези, които са вътре в движението; няма как
човек да не бъде марксист, тъй като
марксизмът оставя своята неизличима следа върху нашето време. Постулатите носят със себе си последици,
които Сартр стриктно спазва: по
времето, когато хората на Запад водеха дискусии за съветските концентрационни лагери, неговият гняв бе
насочен не срещу съветската власт,
която ги бе построила, или срещу комунистите, които отричаха тяхното
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съществуване, а срещу антикомунистите или така наречените хора от
десницата.
Никога философът на свободата не е
бил по-близък с комунистите, колкото по времето на Движението за мир,
или, казано другояче, по времето на
сталинската епоха… С други думи, той
предлагаше тъкмо идеалния модел на
западния „синистризъм”, който Солженицин изобличава на много места
в книгата си. „Синистризмът“ е приложение на правилото (ако може да се
формулира по този начин): две мерки,
две теглилки. Няма значение какво
казва някой от десницата, неговите
думи предварително са отхвърлени.
Ако спомене съветските концентрационни лагери, то не е защото цени
свободата и ненавижда потисничеството на човек над човека, а защото е
избрал, поради осъдителни причини,
лагера на „десните”; търсят се осъдителни причини за един осъдителен
избор. Въпреки че един десен авторитарен режим, дори умерен и без
официална идеология, е не по-малко
осъдителен от съветския режим, отговорен в продължение на половин век
за няколко десетки милиона трупа.

Защо да се колебаем
между анархизма и
болшевизма?
Да не се спираме и на текстовете, в
които Сартр най-накрая заклейми
сталинизма. След потъпкването на
Унгарската революция той написа
„Призракът на Сталин”, без обаче
да изрази ни най-малко съжаление за
предишните си съждения и действия.
Не постави под въпрос основите на
„синистризма”, тъй като това кърваво чудовище все още бе олицетворение на социализма. С други думи, не
се отрече от своя „синистризъм”, от
това, че е „спътник“ на комунистите.
В „Социализмът, който дойде от студа” той отново не го отрича: между
редовете приписва отговорността
за „нечовешкия социализъм” на руското влияние, на случайни обстоятелства. Социализмът с човешко лице на

чехите принадлежеше на левицата и
марксизма. Идеологията бе спасена.
През 1968 г. Сартр откри, че мисленето му клони по-скоро към анархизма,
отколкото към съветския комунизъм.
Ала защо да се колебаем между едното и другото? Защо поради ужас от
всяка власт трябва да оправдаваш
най-тоталната власт, най-жестоката власт на нашия век? Самият марксизъм не дава обяснение.
В творчеството на Сартр почти не
намираме следи да е чел текстове на
Маркс. Той споменава първия том на
„Капиталът” и теорията за принадената стойност, тъй като тя му
изнася, доколкото показва, че работодателят експлоатира подчинения,
а притежателят на капитала – наемния работник. Нищо обаче не подсказва, че Сартр се интересува, макар
и бегло, от отношенията между Рикардо и Маркс, от мястото на Маркс в
историята на икономическата мисъл.
Колкото до ненадминатата философия на нашето време, която повече
от половин век е напълно безплодна,
Сартр я резюмира с неясни, почти лишени от смисъл формулировки като:
хората правят историята си въз
основа на материалните условия. С
други думи, не марксизмът е накарал
този анархист по темперамент да
прегърне сталинския терор, а тъкмо обратното – неговото влечение
към анархията го е накарало да приеме марксизма, който обаче му остава
чужд или от който той запазва само
отрицанията и утопията.

Превърнатият в култ
морализъм
Онова, което провокира залитането
в двете крайности – анархия и тоталитаризъм – което превърна Сартр
по-скоро в идеолог, отколкото във
философ на идеологията, е морализмът, превърнал се в култ към насилието, суровостта на протестантския
морализъм, преминал в отхвърляне
на обществения ред. Поразителното
в дългия път на Сартр е моралното
осъждане на всички онези, които не
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И как да го узнае, след като над историята не е надвиснало разграничението между добро и зло, между добротата и злината, след като трябва да
чакаме да се появи общество без експлоатация и без потисничество, за
да напишем нова етика? Достатъчно
е да прибегнем до категоричния императив на бунта (който е почти категоричният императив на насилието)
и нещата ще се получат. Работата
е в кърпа вързана. Няколко хиляди

студенти плячкосват Сорбоната, играят си на революция, изграждат наново университета и света, правят
любов, говорят, говорят...
Тъй като нито марксизмът, нито
екзистенциализмът на Сартр имат
точно дефинирано политическо съдържание, той може безпроблемно
да премине от „Революционното демократично обединение”4 към другаруване със сталинизма, да признае съществуването на милиони

С

фотография Светослав Чулин

мислят като него. В младостта си
той се смяташе за безсмъртен и продължава да смята себе си за съдник на
доброто и злото, като отрича морала
и го подчинява на политиката. Кой му
дава правото да се възкачва на трона на Йехова или Юпитер, да дълбае
в сърцата и душите? Щом човек се
отъждествява с действията си и
приема, че намеренията не са от значение, как тогава знае кои действия са
престъпни и кои не?
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Реймон
Арон

Реймон Арон (1905–1983) е известен френски политически
философ, социолог и публицист.
Съученик на Жан-Пол Сартр, с
когото го свързва дългогодишно приятелство. По време на
Втората световна война е в
Лондон, където е говорител
на „Франс Либр“ и застава на
страната на генерал Дьо Гол.
След войната преподава социология и философия в Сорбоната, чете лекции в Колеж дьо
Франс. От 1947 г. е един от
най-влиятелните колумнисти
на френската преса – първо
на консервативния в. „Фигаро“,
а по-късно на сп. „Л’Експрес“.
На български език са преведени книгите му: „Демокрация и
тоталитаризъм“, „18 лекции за
индустриалното общество“,
„История и диалектика на насилието“, „История и политика“, „Социология и политика“.
Предложеното тук есе е от
1976 г. Писано е за сборник в
чест на неговия приятел, австрийския писател и мислител
Манес Шпербер, и е публикувано в оригинал едва през 1994 г.
в брой 64 на сп. Commentaire.

затворници в съветските концентрационни лагери, но въпреки това да
не скъса връзките си с комунистите,
да осъжда репресията срещу Унгарската революция, сякаш тя е някакво
изключение от целостта, която той
одобрява или с която се примирява, да
пише, че диктатурата на пролетариата е противоречиво схващане, ала
все пак да заявява себе си за марксист,
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и накрая, без никакво угризение на съвестта да се отцепи от комунистите, защото няколко хиляди студенти
и работници са слели съзнанията си и
мечтаят за неговата анархия. Дори
„левичарите” от бандата на Баадер5
му вдъхват симпатия и той, който спи спокойно въпреки милионите
хора в концентрационните лагери,
дава пресконференции, за да изобличи
страданието на самотата, наложено
на Баадер и неговите сподвижници.
(Може би не знае, че в началото Улрике
Майнхоф е получавала пари от тайните служби на Източна Германия?)
Фактът, че последователно и равнодушно е отишъл на поклонение в
Белград, Хавана, Москва или Пекин,
изобщо не го притеснява; отговорен
е за всички хора, но не и за миналите си
действия. Че се е чувствал по-добре с
„Виктор”6 , отколкото със Сталин (с
когото най-вероятно никога не се е
срещал), и дори по-добре, отколкото
с Фидел (в чието лице е вярвал, че е
намерил приятел), е напълно възможно. Ала при все това той не се отрича
предишните си позиции. Има десница
и левица. Има концентрационни лагери, за които не можем да простим,
и други, които толерираме. Има лоши
убийци и добри. Марксизмът е ненадминатата философия на нашето време и тези, които се застъпват за нея,
са винаги от добрата страна на барикадата. А онези, които защитават
свободата от привържениците на
тази философия, са винаги от лошата
страна.
В известен смисъл Симон дьо Бовоар
е права да каже, че Александър Солженицин познава зле Сартр (въпреки
че го познава по-добре, отколкото
Сартр него). Тя не греши в най-важното: ако „Зекът“ познаваше по-добре
„повелителя на западната мисъл”, той
щеше да го презре още повече. Сартр
като личност въплъщава всичко, от
което Солженицин се отвращава:
отрицанието на моралните правила,
отказа от прастарото разграничаване между добро и зло, жертването
на хора и оправдаването на престъпления в името на едно неопределено

бъдеще, накратко, злодеянието чрез
идеологията – злодеяние, което в
случая на Сартр приема чиста форма,
делегирано злодеяние, тъй като той
не убива никого, не би сторил зло и
на муха и взима участие в историята
единствено чрез перото си. Ту одобрява наполовина Сталин, ту безрезервно, но за сметка на това само
временно възхвалява Кастро. Никога
не осъжда действието, което Солженицин смята за отвратително: престъплението в името на идеологията.
Въпреки че Сартр още приживе принадлежи на миналото, той си остава,
ако не повелителят на мисълта, поне
най-видният представител (дори и
чисто карикатурно) на европейската
интелигенция или, ако предпочитате,
на левите интелектуалци...
А посланието на Солженицин, струва ми се, се свежда до два основополагащи принципа: съществува нещо
по-лошо от бедността и потисничеството – това е лъжата; и ако този
век ни учи на нещо, то е за смъртоносния капан на идеологията, за илюзията да промениш с един замах съдбата
на хората и организацията на обществото чрез насилие.
Превод от френски Мина Петрова

1
Александър Солженицин, „Рекло телето дъба
да мушка“, София, Факел експрес, 1998, превод
Борис Мисирков, с. 156.
2
Александър Солженицин, „Архипелаг ГУЛаг“,
том 1, София, Фондация „Комунитас“, 2015, превод Татяна Ваксберг, с.204.
3
От sinister (лат.) – ляв. Неологизъм, измислен
от Албер Тибоде в книгата му „Политически
идеи на Франция” (1932 г.). Тенденция на политическите партии през XX в. да се определят като
много по-леви, отколкото са в действителност.
Б.пр.
4
Движение, основано от Сартр, Давид Русе и
Жерар Розентал. Б.пр.
5
Става дума за Фракция „Червена армия“, оглавявана от Андреас Баадер и Улрике Майнхоф
– крайнолява немска групировка, отнела живота
на 34 души в акциите си и ранила над 230. Б. р.
6
Бени Леви (1945–2003) – френски философ и
писател, деятел на „пролетарската левица“, известен с псевдонима си Пиер Виктор. Б. пр.
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Даниел Келман

?

Какво означава

традиция
Писателят Даниел Келман произнася това слово
на 9 септември 2018 г. при
откриването на Брукнеровия фестивал в Линц. Помолен от организаторите
да говори на тема „Традицията“, той използва
повода да разкаже за своя
баща, попаднал в концентрационния лагер „Мария Ланцендорф“, недалеч
от Линц, и за разлика от
мнозина в семейството,
оцелял.

От кариерата на Маутхаузен

Какво означава традиция? Ужасният
ХХ век, „векът вълкодав“, както го
нарича Осип Манделщам, преди сам да
падне негова жертва, ни е научил, мислейки за културата, почти рефлексивно да мислим и за варварството.
Понякога от този сблъсък възниква
своеобразен фолклор. Беше преди 18
години. Един мой приятел бе получил
като подарък билети, бяхме любопитни и се отправихме към „Маутхаузен“. Някои от присъстващите
може би все още си спомнят: една група доброжелателни люде – употребявам думата без иронична отсянка,
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защото те наистина желаеха добро
и това не е малко – една група доброжелателни люде бе решила да направи възпоменателен концерт. Щяха
да свирят Виенските филхармоници,
и то там, където кошмарът е бил
най-голям, а за да се поддържа равновесието, трябваше да посегнат към
най-висшето културно достояние –
Деветата симфония на Бетовен.
Пристигнахме от Виена с кола,
спряхме на един от предвидените
паркинги и разпоредителите, които
предупреждаваха публиката да внимава при изкачването на стъпалата,

ни поведоха през каменната кариера.
Именно там седяхме. Доста далеч от
сцената, на която след няколко речи
Виенските филхармоници засвириха.
Те свиреха така добре, както само
Виенските филхармоници могат да
свирят, а именно много, много добре,
и музиката на Бетовен беше толкова
разкошна, колкото всъщност е музиката на Бетовен; а междувременно се
стъмни – безоблачен пролетен залез,
възможно най-театрален.
Необичайно ефективни високоговорители осигуряваха първокласния звук,
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а понеже фирмата, доставила електрическото оборудване, вероятно е
искала да покаже пълния си асортимент от услуги, имаше и цветомузика
на стената на кариерата: от тъмночервено до виолетово, синьо и тюркоазено. Така е прието при концертите
под открито небе и очевидно никой не
беше дал указание, че в този случай е
по-добре да бъде другояче.
Ала най-очарователни бяха птиците.
Не бях слушал дотогава изпълнение
на класическа симфония под открито небе и съвсем не бях подготвен
за това – в тишината между частите пойните птици повтаряха мотивите, които току-що бяхме чули
– пролетта, природата, кипящият
живот откликваха на изкуството на
Бетовен.
Беше пленително. Ала, разбира се, човек не беше сигурен дали изобщо има
право да го възприема така – дали
като цяло трябва да е очарован. Имаше и още нещо. Там, където се събират толкова много хора, естествено
има нужда от охрана. Вече не си спомням дали охранителите бяха служители в частна фирма, или бяха полицаи, но ясно помня, че за да могат да
изпълнят по-добре задачата си, те
максимално използваха наличната
инфраструктура.
Разбирате ли какво имам предвид?
Това, че стояха на вишките. Докато се здрачаваше, докато хоровете
на Бетовен ликуващо се въздигаха в
нощта и докато стената на каменоломната сияеше в сменящи се цветове, горе, във вишките, можеха да се
видят смътните силуети на неподвижни мъже… е, да, именно в позата
на надзиратели.
На финала на симфонията вече беше
нощ. Надзирателите там, горе, вече
не се виждаха. Чувствах се възвисен и
щастлив. Деветата симфония на Бетовен, при това в изпълнение на един
от най-добрите оркестри, предизвиква такъв ефект. Същевременно
знаех, че това не беше предвидено;
не би трябвало да се чувствам възвисен, нито щастлив, а… как всъщност?

Видях, че и околните се чувстваха по
подобен начин. Бяха объркани. Но повече въодушевени и щастливи, отколкото объркани. Не можеше нищо да се
направи, защото беше Деветата
симфония на Бетовен, друго не бе възможно. И така прозвучаха последните
акорди, настъпи тишина – вече не си
спомням, може би в началото изрично
сме били помолени да не аплодираме. И
тъкмо в този миг на тишина, колкото
еуфоричен, толкова и смущаващ, проточил се вече твърде дълго, на сцената излезе една от най-известните актриси в страната и с рязък глас каза
по микрофона: „Никога да не забравяме!“. След това по някаква причина го
повтори на английски: Never forget! И
отново си излезе.

„Това, което е
било, не е мъртво,
то не е завинаги
отминало, то
е с нас дори ако
решим да го
игнорираме.“
Всички ние се нуждаехме от известно
време, за да осъзнаем, че това е краят. Нищо друго нямаше да има. Възпоменателната вечер бе приключила.
Ако човек се повдигнеше на пръсти,
можеше да види, че филхармониците
вече са напуснали мястото. Ние също
си тръгнахме.
Поне се опитахме. Но не беше никак
лесно. Всеки, който е бил сред хиляди зрители на концерт под открито
небе, познава ситуацията: не можеш
веднага да си излезеш. Трябва да мине
време, докато множеството се разпръсне. В този случай обаче продължи
по-дълго от обичайното. Значително
по-дълго. Минаха петнайсет минути,
двайсет, трийсет. И вече 45 минути,
а ние все още стояхме на същото място и тълпата около нас съвсем не се
беше разредила.

Постепенно започнах да се ядосвам.
Възпоминание или не, но всички се раздразнихме. И е трудно да се потисне,
това е реакция, която те връхлита
също тъй безотказно, както и възвишеността при „Радост – ти, дете
на Рая“ – когато става късно и искаш
да си тръгнеш, а всичко се проточва
дълго, те хваща яд. „Защо е организирано толкова глупаво?“, мислех си и
с укорителен тон дори казах на глас:
„Защо не можем да си тръгнем?“.
И тогава осъзнах защо не можем да си
тръгнем.

„Трябва да е умрял“
Когато го разказвам, поантата е
слаба, зная, но тогава, през нощта,
наистина имаше миг на прозрение, в
който дъхът ми секна: не можем да
си тръгнем, тъй като това беше каменната кариера на „Маутхаузен“1 . Не
можеш да излезеш, защото каменната
кариера на „Маутхаузен“ е разчетена
най-коварно така, че да е непосилно трудно да я напуснеш. Внезапно
ми стана ясно, че част от мен беше
приела тази кариера като метафора,
като някакво абстрактно понятие,
олицетворяващо много неща и означаващо нещо. Ала сега това място не
беше нищо повече от самото себе си.
Отвесно издигащи се каменни стени,
между които нямаше авариен изход,
никаква задна врата, от която публиката би могла да се измъкне, и само
една стълба, на която толкова много
хора са намерили смъртта си само от
един ритник – тази стълба, която не
е като всички обезопасени стълби,
използвани от нас всеки ден, а чийто
единствен смисъл е да се подхлъзнеш.
Естествено че няма да излезеш! Това
не беше място за концерти. А концентрационен лагер.
Беше ужасен момент. Беше също тъй
момент на осъзнаване. И беше моментът, в който за мен възпоминателното събитие неочаквано изпълни
своето предназначение. Доколкото
си спомням, минаха два часа, преди да
изкачим стълбата към паркинга и да
можем да си тръгнем.
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Истината е, че не бях по случайност
там тогава, преди 18 години. Случайност беше, че се добрах до билет, но
не беше случайна мисълта, че моето
присъствие там ще ми помогне да
разбера нещо. Преди 18 години баща
ми бе още жив. А преди още 55 години
сам той е бил затворник в един съседен на „Маутхаузен“ лагер.

той все пак е бил, защото моят дядо
и неговата съпруга чрез умело фалшифициране на документи и успешно
пласиран подкуп са се превърнали от
цели в полуевреи. Като полуевреи,
моите баба и дядо и техните деца
са оцелели, докато другата част от
семейството – всички братовчеди
и братовчедки, и чичовци, и лели, за

шансове да оцелеят; било е експеримент от страна на дядо ми – в
онзи мрак, в който всички са търсели пипнешком – да открие път към
оцеляването. Днес, връщайки се към
миналото, си изясняваме обстоятелствата, но докато настоящето е все
още настояще, можем само да гадаем и търсим и да се стараем с всички

които баща ми разказваше по-късно,
когато описваше своето детство,
са били евакуирани и никога не са се
върнали. Така че семейството за мен
винаги се е дефинирало чрез отсъствие – само имена, само истории, които моят баща живо и със заразително
настроение умееше да разказва, ала
всички те вече не бяха тук.

сили; и тогава късметът на някои
проработва, а на други – именно на
повечето, не. Разбира се, моят дядо
полуевреин само загубил работата си,
къщата му била предадена в собственост на арийци, взета от съседа, от
онзи съсед, който внезапно започнал да наднича през оградата и да се
провиква с дълбок глас: „Евреииин“. А
баща ми вече нямал право да посещава
гимназията, трябвало да работи във

Концентрационният лагер Маутхаузен

Лагерът „Мария Ланцендорф“ – име,
което не се е наредило в топографията на ужаса като „Дахау“ или „Маутхаузен“, или „Сорибор“, или даже
„Аушвиц“, защото те са повече, отколкото нашата колективна памет е
в състояние да съхрани. Баща ми е бил
арестуван 17-годишен, в последната
година на войната, по много причини, на първо място, както тогава се
е казвало – като полуевреин, какъвто
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фабрика, за което той се оказал толкова несръчен, че работниците (преди
години използвах този анекдот в един
роман) го смятали за внедрен комунистически саботьор и го уверявали,
че ще запазят тайната му и няма да
го предадат. В онази фатална вечер
баща ми бил арестуван по чиста случайност: отишъл на парти, където
били много членове на съпротивителното движение – някой направил донесение, друг взел решението да бъдат арестувани всички заподозрени,
по дефиниция това включвало т.нар.
jüdisch Versippte (арийци в смесен брак
с евреи). През целия си живот баща
ми придаваше значение на обстоятелството, че е бил арестуван като
участник в съпротивата, но всъщност не е бил такъв.
Така той попаднал в „Мария Ланцендорф“, съседен на „Маутхаузен“ лагер.
Едва днес, като се обръщам назад,
осъзнавам колко малко баща ми е говорил за месеците на затворничеството си и че – нека използваме една
модерна дума, която тогава не е била
позната – трябва да е бил травмиран.
Ала той разказваше за коменданта,
който с две големи кучета обхождал
редиците на новите затворници и
минавайки покрай баща ми – изплашен
до дън душа и една глава по-висок от
стоящите до него, казал: „Няма да излезеш жив оттук!“. Той разказваше,
че е виждал да убиват хора с метални палки. И разказваше, че не пускали
затворниците в бомбоубежището,
когато британските самолети бомбардирали индустриалното предприятие в съседство. Изплашени до
смърт, те стояли до прозорците на
килиите, слушали експлозиите, очаквали смъртоносното попадение и пеели „Интернационала“, което в обичайния случай би означавало смъртна
присъда, но в онзи момент нямало кой
да чуе, защото животът не бил омръзнал на надзирателите и те киснели в бункерите си.
Баща ми случайно бил арестуван, случайно и оцелял. Бил набелязан за изпращане в лагер на смъртта, но без
собствена намеса попаднал в списък
с имена, които някакъв функционер

от Националсоциалистическата партия бил предвидил за освобождаване.
Като мнозина други той вече виждал,
че войната е изгубена и че няма да е
зле да има подръка хора, които да потвърдят, че са били освободени.
Така една сутрин без много шум съобщили на баща ми, че може да си тръгне. Той напуснал лагера и взел трамвая
за вкъщи, за жилището на родителите си на „Швиндгасе“ във Виена.
Едно твърде театрално стечение на
обстоятелствата, което не може да
се измисли, пожелало точно в същия
ден моята баба да отиде в лагера с
пакет храна за сина си. Такива пакети
се приемали винаги добре, макар че
рядко стигали до затворниците. Този
път обаче отговорникът погледнал в
своя списък, разлистил, потърсил, пак
разлистил, спрял и казал: „Вече нямаме
Михаел Келман. Трябва да е умрял“.

Каменната кариера не е
символ
Случаят без малко да приеме трагичен обрат. Баба ми започнала да крещи, щяла на място да получи инфаркт
или, още по-зле, можело да обиди присъстващите палачи, за което, естествено, щели да я арестуват. Други посетители я издърпали настрана
и ѝ затворили устата, и после баба ми
направила същото дълго пътуване с
трамвая от „Мария Ланцендорф“ до
„Швиндгасе“, както преди това баща
ми, с многократни прикачвания, като
през цялото време вярвала, че синът
ѝ е мъртъв.
Този син я очаквал вкъщи – тя отново без малко да получи инфаркт, ала
за щастие не получила. Баща ми се
укривал през последните седмици на
войната в мазето с въглища, не знаел
дали пак няма да го арестуват. Където властва чист произвол и след освобождението не се чувстваш свободен.
Там долу, сред купчините въглища,
можел да подслушва под прозорците
разговорите на минувачите. Той често разказваше как една сутрин чул
думата „Австрия“ и от облекчение и
радост едва не изгубил съзнание – не
от патриотизъм, за такъв наистина

Даниел
Келман

Даниел Келман е роден през
1975 г. в Мюнхен, в семейството на режисьора Михаел
Келман и актрисата Дагмар
Метлер. Израснал е във Виена, там е следвал философия и
германистика. Международна
известност му носи книгата
„Аз и Камински“ (2003), две години по-късно издава романа
„Измерването на света“. Фиктивната двойна биография
на математика Карл Гаус и
естественика пътешественик Александър фон Хумболд
се превръща в едно от най-популярните немски заглавия от
1945 г. насам, от нея са продадени 2,3 милиона екземпляра.
Последният му публикуван роман е „Тил“, притча за Трийсетгодишната война, в която главен герой е Тил Ойленшпигел.
Келман е и автор на пиеси. За
своето творчество получава
многобройни отличия, сред
тях – наградите „Кандид“, „Пер
Улув Енквист“, „Клайст“, „Томас
Ман“, през 2018 г. е отличен
с наградите „Франк Ширмахер“ и „Фридрих Хьолдерлин“.
Живее в Ню Йорк и Берлин.

нямало никакъв повод, а просто защото обстоятелството, че някой си
е позволил да произнесе на улицата
тази забранена дума, означавало, че с
властта на извергите било свършено.
„Маутхаузен“ не е далеч. Нито в пространството, нито във времето.
Наистина не е отдавна. Онова Never
forget!, което прочутата актриса
извика с широк жест над главите на
леко засрамената от музикалното
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си въодушевление публика, не е само
фраза. Всички тези роднини, за които
баща ми разказваше, когато говореше
за детството си, всички тези по-късно убити хора в моето семейство са
щели да напуснат тази страна. И са
опитвали Бог знае колко. И не са получили визи. Единствената виза, която
дядо ми би могъл да получи, била за
Сърбия, но един неясен инстинкт го
удържал и по всяка вероятност спасил
живота им, защото пътят натам щял
да ги отведе в най-големия кошмар на
партизанската война по онези земи,
които Тимъти Снайдър нарече „кървави поля“. Това също е известно днес,
но тогава не са го знаели и са се осланяли на своя инстинкт и преди всичко
на късмета си.

горд най-много с това, че се е съюзил
със самопровъзгласилия се диктатор
на Унгария, за да удържи далеч от нашата богата Европа отчаяни хора
без родина, паспорт и права, които с
мъка се опитваха да спасят голия си
живот.2
И така стигам до темата. Съжалявам,
че трябва да се върна към това, но
може би отново ще дойде време, когато в Австрия ще може да се говори за

Простият извод, който ме връхлетя
тогава в кариерата, беше, че тази
кариера е реална. Тя беше каменна. Не
беше символ. Беше толкова реална,
толкова солидна. И всичко, случило се
там, наистина се е случило, и то точно сега.
Какво означава традиция? В крайна
сметка тази дума означава: „точно
сега“. Означава, че това, за което първоначално си мислим, че сме изтласкали далеч от нас и сякаш в абстракцията, всъщност е твърде близо до
нас и продължава да има значение в
нашия живот, и то по най-прост и
практически начин. Това се отнася
за миналото на музиката и изкуството, но също така и за решенията на
политиците. Цитираната почти до
втръсване мисъл на Уилям Фокнър:
The past is never dead. It’s not even past –
не е само въздействащо красноречие
заради добре формулирания парадокс,
а съвсем проста истина. Това, което
е било, не е мъртво, то не е завинаги
отминало, то е с нас дори ако решим
да го игнорираме. Спомним ли си, че
„Третият райх“ не е скроено от фантазията предупреждение и че съвсем
неотдавна от тази наша страна в Европа се изляха най-реални потоци от
отчаяни, изтръгнати от земята си и
обезправени хора, които бяха прокудени оттук и после никой не искаше
да ги приеме, тогава може би ще отсъдим другояче за един млад канцлер,
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вестниците: корабът е препълнен,
капацитетът за прием е изчерпан,
културата на тези хора е чужда. Разбира се, днес изглежда абсурдно, че
Съединените американски щати са
неспособни да приемат хиляда души.
Ала тогава това не звучи като виц, а
като „реалполитик“.
Моят баща можеше да е на този кораб. Не е бил, за щастие. Това, че
той, за разлика от повечето членове
на семейството, е оцелял, се дължи
в най-голяма степен на невероятни случайности. Ако не бяха те – а за
повечето хора е нямало такива спасителни случайности – аз нямаше да
стоя пред вас. И това не е метафора.
Това е чистата истина. А традиция
означава наистина тъкмо това, което прочутата актриса извика тогава твърде театрално по микрофона,
докато птиците повтаряха фрагменти от мелодиите на Бетовен: „Никога да не забравяме!“. Да не забравяме
какво се е случило означава не само
на годишнините да слушаме музика
в концентрационните лагери. Това
означава също така да помагаме на
хората, които се нуждаят от помощ,
въпреки че са от друга религия, имат
друга култура, друг език, друг цвят на
кожата – именно в памет на прокудените и убити не толкова отдавна
наши съграждани.

Текстът е публикуван в Zeit 38/2018,
заглавието е на редакцията.
183 стъпала от каменоломните до концентрационния лагер в Маутхаузен, недалеч
от Линц, 1945; фотография United States
Holocaust Memorial Museum, courtesy of
Benjamin Lefkowitz

музика, за изкуство, за красиви неща,
без да се говори за бежанци и за австрийското правителство, внушаващо тревога. Аз горещо се надявам, че
това време ще дойде. Ала то все още
не дошло.
Току-що написах пиеса за това как
през 1939 г. един кораб с почти хиляда
бежанци, сред тях много австрийци,
получава отказ да акостира първо в
Куба, после в САЩ – с аргументи, досущ като тези, които днес четем във

Превод от немски Людмила Димова

1
„Маутхаузен“ е създаден скоро след присъединяването на Австрия към Германия през
1938 г. като подразделение на „Дахау“. През
март 1939 г. получава статут на самостоятелен лагер, а през 1941 г. там е изградена газова
камера за унищожение на големи групи хора.
Лагерът е единственият в Европа, категоризиран в най-ниската класа – с най-лоши условия
и минимални шансове за оцеляване. За 7 години
половината от 200 000 затворници от над 40
националности загиват вследствие на непосилния труд в каменоломните и гладa. Б. пр.
2
В Homo Sacer (1995) Джорджо Агамбен говори
за „гол живот“, тоест живот, оголен от права и
достойнство. Понятието е метафора за хора,
изгубили политически, правен или морален статус. Б. пр.
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С Ришард Капушчински
разговаря Марек Милер
Когато подготвя този сборник, съдържащ разговори с Ришард Капушчински за писането, Марек Милер
(репортер и основател на „Репортажната лаборатория“) си дава сметка,
че по много от засегнатите професионални теми известният полски
журналист вече е разговарял с други
хора. Силното му желание е книгата
да се превърне в своеобразна рекапитулация по темата за метода на Капушчински и за неговата творческа
лаборатория. Милер записва разговорите с Капушчински през пролетта на
1987 г., а сборникът излиза през 2012 г.
във Варшава. Предлагаме ви откъс
от подготвяната от издателство
„Сонм“ книга в превод на Благовеста
Лингорска.

Разговаряне и писане
През пролетта на 1987 г. Капушчински се съгласи да дойде в Лодз за три
дни и да разговаря за писането. След
„Императорът“ и „Шахиншахът“ той
бе на върха на славата и обществения интерес. А в същото време в средите на интелектуалците и хората
на културата продължаваше бойкотът на телевизията, предизвикан
от последиците от военното положение. Не беше възможно по нормален начин да се берат плодовете от
международния успех. Вместо пред
камерите на държавната телевизия
Капушчински се изяви в студентското студио. Смятам, че тази ситуация
повлия на климата на нашия разговор,
който съдържаше в себе си нещо от
„конспирацията“ и нещо от заместителя. Никой още не знаеше в каква
посока в последна сметка ще тръгнат събитията в Полша. Осъзнавайки

предизвикателството и знаейки колко взискателен е Капушчински, аз
се стараех солидно да се подготвя.
Не спадам към тези, които черпят
вдъхновение от това, че държат
плановете си в тайна. Обратно. Разказвам на всички наоколо върху какво
работя. Говорейки, наблюдавам как
реагират и сам за себе си осъзнавам
някои неща, доопределям, дефинирам.
Понякога използвам нечия идея. Така
беше и този път. От всичките разговори възникна нещо като сценарий на
бъдещото интервю – набор от тези,
планове и добри пожелания. Минаха
години, но никога не изхвърлих този
сценарий. В него се е записало онова
време – две години преди прелома в
1989 г. Мога да кажа с думите на пророка: „Такваз едничка пролет имах във
живота“1 .
***
През април 1987 г. се събра група приятели и студенти, организирана около „Репортажната лаборатория“2 .
За нуждите на интервюто с Ришард
Капушчински нашият приятел Владислав Вашилевски (по това време
заместник-декан на Режисьорския
факултет в Държавното висше филмово, телевизионно и театрално
училище в Лодз) „уреди“ възможността да използваме телевизионното
студио в квартала „Маришин“. Преди
записа отидох във Варшава, за да уговоря с Капушчински подробностите,
свързани с очакващата ни задача. Разговора записах на магнетофон.

Марек Милер: На какво място те
заварих? В какъв момент от твоя
живот те срещам? За това ще искам да те питам в Лодз. Смятам за
важно читателят да знае в какъв

контекст разговаряме.
Ришард Капушчински: Откъсваш човека от работа, измъкваш го от кабинета му. Аз съм на такова място, на
каквото е съвременната проза – тя
няма нито начало, нито край. Влизаш
в един момент в реката, която си
тече. Колелото се върти, а ти питаш
грънчаря какво ще излезе от това. А
работата продължава. Нещо става. Имаш си работа с някого, който е
в действие. Това не е някой, който се
сбогува със света и прави равносметка на живота си, а някой, който има
планове за няколко години. И ти ме
хващаш в хода на нещо такова. Аз съм
затрупан с работа и се опитвам да си
поема дъх. Уви, безуспешно, защото
постоянно нещо ме отклонява. Ако ме
бе попитал как понасям успеха си, щях
да ти кажа, че нямам време да размишлявам… Ако бяхме започнали нашето интервю по този начин, тогава
веднага можеше да преминеш в настъпление. Трябва да вървиш по тази
професионална нишка, защото това е
почвата, върху която аз се чувствам
добре. Тук съм много професионален.
Това, което правя, поглъща деветдесет и девет процента от моето мислене, от моето време. Целият съм
потънал в работата си. Когато някой
иска да ме въвлече в големи размишления (извън това, което аз правя),
тогава трябва дълбоко да се замисля.
Защото на главата ми е цяло учреждение, което ръководя: трябва да
знам къде и какво издавам, къде и какво излиза, закъде да напиша някакъв
увод, къде да утвърдя сценарий, къде
да отговоря на предложение, къде
да подпиша договор… Писането си е
цяло предприятие. Моята секретарка е луднала. Изпраща десетки писма

декември 2018

26
месечно, годишно петстотин-шестстотин писма. Подкупил съм една
раздавачка, защото не мога да намеря
толкова голяма пощенска кутия. Периодика, писма, стихове не се побират
в нея. Сега поетите се обадиха – мафията на поетите, най-голямата, защото всеки в Полша пише стихове.

Тогава защо – въпреки всичко – се
съгласяваш да дойдеш в Лодз и три
дни да разговаряш за писането.
Правя това, за да остане нещо записано, ако загина, затрупан от всичко това. Вярвам, че това ще ми даде

само да обслужвам това, което вече
съм написал, а аз не искам да се съглася
на това. Искам да се измъкна, да избягам. И това е моята вечна бъркотия,
за сметка на спокойното размишление, на което бих могъл да се отдам в
някое уединено място, в някой манастир. Но аз не бих могъл да функционирам в някоя вила в околностите на
Варшава, откъснат от хората, защото трябва да имам среда, трябва
да бъда в действие, трябва да чувам
човешки гласове, трябва да виждам
хора, движение, трябва да бъда вътре
в нещо, което става. Това за мен е невероятно важно. Никога не съм имал
дори време да вкуся от уединението.
Затова ти казвам: най-големият шанс
за нашия разговор е да вървим по професионалната нишка, тоест да разговаряме за писането.

Бих искал обаче, когато се видим в
Лодз, да ми кажеш къде и кога си
роден, какви са били твоите родители. Разчитам на картини, на
това, което е на различни снимки,
разчитам на това, че ще ми кажеш
какви са багрите на онова време,
каква е първоосновата на твоето
писане.
Моят баща беше много добър, много
трудолюбив, много добросъвестен
човек, но няма да говоря за това. А
мама беше ужасно чувствителна и
строга, за което също няма да разказвам. Затова предлагам като начало
професионалната нишка: какво правя
сега. От това влизаш в Третия свят и
едва тогава в детството, защото в
този Трети свят аз намирам отново
своето детство.

шанса да отдъхна и размисля къде
съм, какво става с мен. Защото през
цялото време се чувствам атакуван
от всички страни. Не аз измислям
това, не аз го искам – така се случи.
Нали бих могъл сега непрекъснато да
си пътувам по света. Само че нищо
повече не бих написал в живота си.
Никой вече не иска да напиша нещо, а
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Влязъл си в Третия свят, но иззад
Желязната завеса, от младежката
организация. Как се отвори към
Запада? Това е принципен въпрос.
Бих искал да се сдобием с твоята
биография, но тя да произтича
по-скоро от „нощните разговори на поляците“3 , отколкото от
личното ти досие. Всичко да бъде
съвършено непринудено.
С какво време ще разполагаме?

Пристигаш с влака, ще те чака
кола, отиваме в студиото в „Маришин“, там си правим кафе… и
действаме.
С какво време ще разполагаме?

Докато се умориш и кажеш:
„Стига“.
Връщам се към твоя въпрос за Желязната завеса, за отварянето към Запада. Не искам да отговарям на него.
Не обичам съвършено свободните
разговори, защото за мен това е чуждо понятие. Какво значи: съвършено
свободно? Искам това да бъде убедително, тоест нормално.

Иска ми се да има сблъсък между
нас, да възникне напрежение. Иска
ми се да имам материал от кискането до сериозността.
А пък аз бих искал да осъзнаваме колко говорим, за да не продължава това
безкрайно.

Работим докрай. Ако си отегчен,
уморен и нямаш вече желание да
разговаряш, прекъсваме.
Разбери, по време на кризите мен ме
нямаше в Полша. Аз съм човек на два
свята. Помни, че половината от професионалния си живот съм прекарал
не само извън Полша, но извън Европа
и че това са били най-формиращите
години в моя професионален живот.
С пъпната си връв през цялото време
съм свързан с Полша по различни причини, но моето време не се затваря
в Полша. Моите вълнения не са само
вълнения заради Полша. Когато пиша
„Футболната война“ или „Шахиншахът“, аз се вълнувам извънредно много
от това, което пиша. Тези мои вълнения са автентични, защото иначе не
бих могъл да пиша.

Какво искаш да ми кажеш с това?
Че партията за мен е доста далечен
проблем. Много трудно ми е да кажа
какво е ставало през 1970 г. Това беше
голяма национална драма, но аз имах за
нея много смътна представа. Намирах
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се тогава в Чили и бях погълнат от
съвършено различни проблеми. Някъде
там от малките бележки във вестниците научавах нещичко за Полша. Казвам това, за да знаеш, че разговаряш
с човек, чийто светоглед е формиран
различно от нормалния полски светоглед, който се формира така: тук
е лошо, но като се отиде в Париж или
в Лондон – там е добре. И върху този
контрапункт се гради светогледът.
Приемането на такава следа, на такава полска нишка страшно ме ограничава, защото моите действителни репортерски приключения бяха не тук, а
там. Моят опит беше формиран там,
в света. Моят светоглед е наистина
с в е т о - г л е д. Помни! Защото тук,
когато някой казва, че има светоглед,
не става дума за светоглед – а само
за „полско-глед“. Разбираш ли? „Католико-глед“. „Опозиционно-глед“.
Тук никой няма светоглед, защото
светогледът е с в е т о - г л е д, а това
означава глобален поглед върху света. Това, което аз правя, към което се
стремя, което ме очарова, е опит да
си изградя (служейки си с полския език)
именно поглед върху света. Защото у
нас под поглед върху света се разбира
поглед върху Варшава или Шемятиче,
или поглед върху енорията. Обаче голяма слабост на полското мислене е
именно невъзможността да изгради
и притежава светоглед. Започнах да
работя като професионален спец по
Третия свят, когато бях едва на двадесет и четири години. А тук в Полша
започваш да се занимаваш с чужбината на петдесет и четири години. Аз
от самото начало поех по този избран
път. А сега се създава нов съвременен
свят, който изисква цяло ново племе
– кадри, които ще се опитат да обхванат света, да разберат неговите
цивилизационни връзки и конфликти.
Ще се опитат да разберат как тази
огромна структура на човечеството
действа, възможно ли е да се „преведе“ една култура на друга, да се обясни
всичко това на хората, да се подготвят те, да се отговори на въпроса в
каква посока върви тази еволюция.
Именно на това посветих живота си

Ришард Капушчински

и това ме увлича. Това е темата, на
която съм готов да разговарям. Журналистическата школа на Ришард
Капушчински е именно тази школа.
Въпросите би трябвало да се задават
под този ъгъл. Човекът, за когото аз
говоря, е различен от този, когото ти
внушаваш чрез своите въпроси.

Нищо не внушавам, опитвам се
само да започна разговор за човека, който е на път, който обаче по
някакъв начин се е озовал на този
път, а не се е спуснал отникъде с
парашут.
Пътешестването е изкуство – трябва да умееш да пътешестваш. Макар
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Ришард
Капушчински

Ришард Капушчински (1932–
20 07) е най - изтъкнатият
писател измежду полските
репортери, публицист, поет
и фотограф, наричан „цар на
репортажа“. Автор на 26 книги, основно в областта на репортажа. Най-често превежданият полски автор (заедно
със Станислав Лем). От 1962 г.
е постоянен кореспондент на
Полската агенция по печата
в Африка, Латинска Америка
и Азия. Документира рухването на императорската власт
в Етиопия и Иран. Посетил е
Индия, Афганистан и Пакистан,
Китай и Япония. Периодът,
прекаран в Африка, е начало на
разцвета на репортерската
му работа. Бил е в Кавказ, пет
години прекарва в Чили, Бразилия, Мексико и Боливия, по-късно пътува в Ангола. Лауреат
е на 40 награди и отличия. Избран от журналистическата
гилдия за Журналист на века
в допитването на месечното
списание Press. В България са
публикувани книгите му „Шахиншахът“, „Империята“, „Футболната война“, „Още един ден
живот“, „Абанос“, „Пътешествие с Херодот“, „Лапидарии“,
„Автопортрет на репортера.
Записки за ХХ и XXI в. Другият“.

и поради финансови причини – такъв
екземпляр като мене не е имало и няма
да има през следващите двадесет
години, защото аз струвах на държавата повече от един милион долара.
Следващият път, когато тя ще бъде
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в състояние да инвестира един милион долара, ще се случи кой знае кога. Аз
не се страхувам за конкурентите – за
това, че някой ще ме следва по петите – защото поне от финансова гледна точка това е път, който не може
да бъде повторен. Вземи днешния
полски печат и ми спомени за някой
журналист кореспондент, специалист
по Третия свят. Някой, който е бил в
Куба, а сега е в Индия. А аз съм обиколил целия свят. Бил съм навсякъде и
това формира моето мислене.
Трябва да имаш ясна ос на нашия разговор, ясна тема. Не можеш да я караш
на автопилот. Трябва да владееш положението, трябва да имаш дисциплина. Не можеш да оставиш аз да говоря
хиляда неща наведнъж. Трябва ясно
да си отговориш на въпроса: „Защо
аз правя интервю с този конкретен
човек. Защо от цялата полска литература най-често се превеждат в
света неговите книги, макар и той да
не пише романи? Какво се е случило?“.
В Полша в „Императорът“ откриваха
алюзии за Герек. Обаче е трудно да се
каже, че в Швейцария в тази книга са
видели алюзии за премиера, но и там
„Императорът“ стана бестселър.
Защо? Това са съществени теми. Ще
получиш друго интервю, ако го построиш по определена ос, а съвсем
различни отговори ще получиш на
същите въпроси, когато тръгнеш по
една накъсана нишка. Интервюто е
такова, какъвто е репортерът, който го провежда, а не този, който отговаря на въпросите, защото този,
който отговаря, е на такова равнище,
каквото му се наложи. Такъв е моят
опит. Случвало се е един ден да дам
седем интервюта и едното е било добро, а другите ужасни – това не зависеше от мен. Проблемът е в това какво ти ще искаш да измъкнеш от мен.
Не е възможно да измъкнеш всичко, защото разговорът ще се разпадне. От
дреболиите никога не можеш да сглобиш ясно определена цялост. Трябва
да се съсредоточа, а ще се съсредоточа тогава, когато чувствам, че трябва да си поблъскам главата. А когато
усетя, че нещо не е наред, че говорим

за глупости, няма да се мобилизирам,
няма да внимавам. Това е невероятно
съществен проблем – това е въпрос
на комуникация, въпрос на равнището, на което ще ме издигнеш. Ако ме
оставиш на ниско равнище, ще бъда
мъничък. А ако ме измъкнеш на върха
на планината, ще трябва да работя
там. Същността на проблема е в това
къде ти ще ме отведеш, какво ти ще
направиш с мен. Аз съм само медиум.
Имам много богат живот, затова, ако
използваш досегашните технически
прийоми, няма да стигнеш по-далеч
от петата година на живота ми. Длъжен си да построиш тактиката на
нашия разговор, която би трябвало
да изглежда така, че всеки следващ
сеанс да развива предходните тематични линии. Изграждането на тази
конструкция трябва да бъде процес.
Три часа говорим за нещо по време на
първия сеанс и от това започват да
се открояват поредните тематични
линии. На следващия сеанс ги развиваме и т.н., и т.н. Ако се затвориш –
както стана с детството – стоиш на
място, а детството започва да става
важно в съвършено друг момент. Познаваш ме от толкова години, имаш
известно виждане и сега в разговора с мен го проверяваш и допълваш,
опитваш тук, опитваш там – къде
ти светват лампичките. Опасявам се
от това, че ще се объркаме, че разговорът ни ще издребнее, че ще има хиляди интересни подробности, само че
от тях нищо няма да произтича. Ще
напъхаме, набутаме, наблъскаме хиляди късчета впечатления и разкази
– без смисъл. Когато пиша книга, размислям къде искам да ударя. Пишейки
за Амин, мога да напиша хиляди неща,
а аз имам предвид едно-единствено нещо и него трябва да изстискам,
а множеството томове, които съм
събрал на тази тема – всичко това е
сметище, но аз трябва да го зная, защото иначе не бих могъл да напиша
това, което искам. За качеството
на това, което сме предприели, ще
бъде решаваща стратегията. Това,
което казвам, са тактически неща, а
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стратегията трябва да бъде много
ясно изразена.
Помни да зададеш цикъла въпроси за
кореспондента в чужбина в такъв
вариант, в какъвто аз съм изпълнявал тази роля. У нас функционира мисленето, че човекът е имал връзки,
че някой го е подкрепил, че е бил партиец… Съществува убеждението,
че всеки може да бъде кореспондент.
Абсолютно наивно виждане на това
явление. Освен това не забравяй за
радостта от творенето; ако не пиша
стихове, фотографирам, изразявам се
по различни начини – такива, които в
дадения момент ми позволяват да се
изкажа…

давам интервюта на кого да е, къде
да е и как да е. Връщайки се към нашето предстоящо интервю. Когато
неотдавна бях в Лондон, на моята пиеса4 дойде един възрастен господин,
Джеймс Болдуин, автор на книгата
Another Country. Беше много пиян. Директорът на Royal Court Theater ни
заведе в своята стаичка и ни попита

насоки, защото тогава неговата мисъл върви заедно с нас, започва да се
разсейва при отстъпленията и подробностите, започва да се измъчва,
отслабва способността му да възприема, отслабва вниманието му и край…
изключва.
Превод от полски Благовеста Лингорска

Трябва да се изкажем под формата
на интервю. Какво мислиш за тази
форма?
Аз съм дал в своя живот десетки, ако
не и стотици интервюта. Мисля, че
интервюто е много динамично развиваща се форма на изказ. Пресата,
радиото, телевизията, са завладени, обсебени от различни форми на
интервюто. New Perspectives е издание на Института за международни проблеми, излиза в Калифорния
и съдържа само интервюта. Това е
прекрасна формула, удивително периодично издание. Редакторите са
стигнали до мъдрия извод: трябва да
имат на страниците си най-изтъкнатите имена от всяка област. Но
поради факта, че изтъкнатите имена нямат време да седнат да пишат,
единственият изход е да се създаде
екип от интервюиращи, които ще направят това вместо тях. В Ню Йорк
ми се обадиха няколко редакции да
напиша нещо за тях. Казах: „Аз нищо
няма да напиша, защото нямам време
да пиша“. А тези от New Perspectives
се обадиха по телефона, че изпращат
при мен от Сан Франциско човек, който ще направи интервю с мен. Казах:
„Дадено – интервю може, само да не
пиша“. Човекът се качи на самолета и
дойде. Седя с мен четири часа. Интервюто е отворена форма и аз много я
ценя, отнасям се сериозно към нея. Не

Гералд Домениг, Untitled, 2017

какво искаме да пийнем. Болдуин каза:
„Още едно уиски, преди да падна“ – наистина пи и се заклатушка към залата. Резюмирайки накратко: мога да
бъда разпитван, докато не падна. Но
какво означава това: да ме използват,
мен, човека, който е имал доста уникален професионален живот, и ето,
удава ни се да го разпитаме за различни неща от перспективата, от която
той гледа света, сиреч малко по-иначе, отколкото гледа средностатистическият гражданин на Полша?
Ако това е необходимо, прибягваме
до биографични елементи. Важното
обаче в това интервю е читателят
да чувства, че съществуват главни

1
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Księga XI, w. 78:
„Tylko jedną taką wiosnę miałem w życiu“.
2
„Репортажната лаборатория” е неформална
група журналисти, организирана от мен, съсредоточаваща работата си върху специфичната
творческа проблематика на репортажа. Тя възникна в Лодз през 1980 г. Беше място за журналистически дирения и експерименти, в резултат на които се появиха и няколко книги.
3
Цитат от стихотворение [Do matki Polki,
1830] на Мицкевич, изразът е влязъл в разговорния език и определя характера на обществото,
измъчвано от робство и непримиряващо се с
него, а същевременно свикнало с атмосферата
на заговор и бунт, на явна и тайна конспирация,
на организирана нощна борба с врага. Б. пр.
4
Става въпрос за театралната адаптация
на „Императорът“, представена с голям успех в
лондонския Royal Court Theatre. Б. пр.
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Културата

кауза

като

обща

Със заместник-министъра
на културата Амелия Гешева
разговаря Митко Новков
„Пловдив – Европейска столица на културата“ е най-крупното културно
събитие в България за 2019 г. Осъзнава
ли се този факт напълно?
„Европейска столица на културата“
е не само най-крупното събитие през
2019 г., но и най-мащабното изобщо
случвало се в сферата на културата
през последните години в България.
Събитие, поставило си за цел да промени начина на живот и мислене на
местната общност, на цял един град;
да повлияе на процесите за взимане на
решения в областта на културата в
цялата държава… „Европейската столица“ е път, по който правиш политика, път, по който променяш средата,
в която живееш, именно чрез култура. Освен това е проект, чрез който
показваш творческия потенциал на
страната ни и го съизмерваш с европейския. Затова за мен проектът
не е само на град Пловдив, а е проект
на цялата държава. Радващото е, че
в самата програма, която фондация
„Пловдив 2019“ изгражда, има участие
на всички културни институции и независимия сектор. Затова смятам, че
проектът вече постигна част от набелязаните цели.
Какви?
Ако наблюдаваме как в последно време
са се осъществявали културните политики, ще видим, че не само в Пловдив – във всички градове, участвали в

състезанието, се промени начинът,
по който се прави общинска културна
политика.
Нещо наистина важно…
Това е едно от най-важните неща,
които се случиха още по време на конкурса за номинацията на града домакин на събитието. София, Варна, Велико Търново, Бургас, Русе, Шумен – за
първи път отчетливо поставиха на
дневен ред културата като ключов
приоритет. Събраха екипи, работиха
заедно – местната власт, независим
сектор, общински и държавни културни и образователни институти.
Дори в общинските съвети, колкото
и да са различни като политически
периметър, културата стана обща
кауза именно през провокацията на
състезанието.
Промени се начинът на финансиране
чрез общинските културни календари. Провеждат се конкурси, включително има и участие на независими оценители за избор на събития,
което за мен е изключително важно.
Някои от общините създадоха свои
общински стратегии за развитие
на културата, други заложиха и конкретни мерки, свързани с културната
инфраструктура или с визията как
искат да изглежда градът им като
град за култура и туристическа дестинация в общинските си планове за
развитие. Погледнато в този аспект,

„Европейската столица“ вече е започнала и променя нашите градове. Аналогично и в Пловдив беше преосмислено мястото на културата, при все че
и там тя винаги е била на пиедестал и
като дух, и като присъствие…
… и като личности…
И като културни институции, които
имат своя опит и традиции. Градът
прие стратегия за култура с хоризонт извън самото случване на този
проект. Започнаха да се отделят
повече средства за сектора, както
и за консервация и реставрация на
ключови обекти. Ако трябва да сме
честни и погледнем развитието дори
на държавните културни институти – Държавната опера, Държавния
театър, Кукления театър – структури, които вървят по един точно
установен държавен модел – дори
там се случиха много промени. Кукленият театър промени цялостната си
концепция, в момента тече ремонт
за още едно пространство, което ще
гарантира присъствие на повече публика. Държавният театър реши да
отвори своята зала и да е по-активен
в интернет.
В сферата на регионалните музеи и
общинските културни институти се
случиха няколко неща: покрай „Европейската столица“ се осъществиха
процеси, свързани с взаимодействието между самите музеи и работата
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им в мрежа, включително взаимодействието им с неправителствения
сектор. Помня времето, когато се
твърдеше как празниците на Стария
град или Нощта на музеите и галериите са в компетенцията на една-единствена институция, а другите са
страничен наблюдател. Днес това не
е така, освен че получават финансова
подкрепа за проектите си от общината, културните институти планират и реализират заедно редица
инициативи.
Факт е, че Римският стадион започна
да живее нов живот, сетне Малката
базилика, сега и големият проект за
Голямата базилика. Община Пловдив
започна да инвестира в археологически проучвания. Проектът за могилата Малтепе, която не е на територията на Пловдив, например тръгна
по инициатива на директора на регионалния Археологически музей доц.
д-р Костадин Кисьов и с финансовата
подкрепа на община Пловдив.
Мисленето се променя: Пловдив не е
само площад „Централен“, Римският
стадион, Старият град или Капана, а
и територията около града и съседните общини и това е част от визията на проекта „Европейска столица“.
Добавената стойност на културната
програма вече стига и до съседните
общини. Кметовете по-информирано
могат да споделят с колко се е увеличил ръстът на посещенията в стопанисваните от тях обекти и колко е
ръстът на събитията и нощувките
на тяхна територия. Същото се случи и в читалищната мрежа в региона,
за което има и специална програма
„Читалища“.
Вие ли сте „топлата връзка“ между Министерството на културата
и „Пловдив – Европейска столица на
културата“?
Честно казано, не се възприемам като
„топла връзка“. Който и град да беше
станал Европейска столица на културата, Министерството на културата
е длъжно да го подкрепи и да участва
активно в процеса на случването
на проекта. Министерството няма
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право да взема решение от името на
общината и да участва в селекцията
на артистичната програма, защото
това е правомощие на общината. В
този смисъл за мен е много важно, че
държавата изпълни своите ангажименти по финансирането на събитието и това е много важна подкрепа.
Сега е време за популяризиране и за
мен е радващо, че когато се срещаме
с международни партньори на различни форуми, те казват: „България 2018
– Председателството, 2019 – всички в
Пловдив за Европейската столица на
културата“… Това значи, че България

„Гостите, които
ще дойдат за „Европейската столица“, ще бъдат и в
София, и във Велико Търново, и във
Варна, и в Бургас.
България не е само
Пловдив, а и Пловдив няма такава
претенция.“
през този проект е видима на културната сцена на Стария континент.
Нали е ясно, че гостите, които ще
дойдат за „Европейската столица“,
ще бъдат и в София, и във Велико Търново, и във Варна, и в Бургас и т.н. Те
няма да дойдат само за един ден. В
проекта има отделна възможност,
която позволява да кандидатстват
културни оператори от градовете,
отпаднали от състезанието. Велико
Търново, София и Варна имат избрани
проекти. България не е само Пловдив,
а и Пловдив няма такава претенция.
Искам да поздравя община София, че в
културния ѝ календар също е заложен
приоритет с фокус „Европейската
столица на културата“. Важно е и по

този начин да постигнем идеята за
„Заедно“, защото творческият сектор не се дели по местоживеене, той
е на страната ни.
Това ли е идеята за устойчивост на
проекта? Защото 2019 ще мине, идва
2020 година… И?
Когато бях в Пловдив, обичах да казвам, че 2019 ще я направим, но важно е
как ще се събудим на 1 януари 2020 година. В самата концепция за Пловдив
2019 е заложена програма, свързана
със създаването на капацитети. Защото в програмата не са само фойерверки и концерти…
Има такива безпокойства впрочем…
Действително ги има, но не е така.
Иска се познаване на логиката на програмата, а в нея има дори специален
фокус и проекти за създаване на капацитет. Те понякога се губят в публичното говорене, защото не носят
гръмки заглавия и не ги пише в афишите, за да предизвикат зрителски
интерес. За мен тази част от концепцията на „Европейската столица“ е
изключително важна. Другото важно,
което е планирано, е свързано с моделите за съчетаване на двете политики – на културата и на туризма.
Мисля, че тук има какво да научим
точно от Пловдив. Там беше направена реформа и се стигна до кардиналното решение, с което общината закри
една от структурите си – общинското предприятие „Туризъм“, и го сля
с общинския институт „Старинен
Пловдив“ с цел да се създаде местен
и регионален културен маршрут и да
го предлага по-лесно на туристите.
Факт е, че от обявяването на града
за Европейска столица с около 85 % са
се увеличили посещенията в музеите,
благодарение на агресивната реклама и промяната в начина на работа в
тези институции.
И понеже отговарям за музейната
система в страната, за мен е важно
музеите да осъзнаят, че не трябва
да бъдат капсулирани в себе си като
културни институти, а че те са част
от културния процес и културния
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продукт на един град. Опазването на
културното наследство е тяхна основна задача, но популяризирането на
културното наследство е също важна
задача. Трябва да работим заедно със
заетите в туризма, ако искаме реформа и в двата сектора. За да покажем
България като различно място.
Пречупено ли е себевъзприятието на
музеите като едни по-скоро пасивни
институти, чието единствено задължение е да очакват и посрещат
посетители?
В Министерството на културата се
опитваме да подпомогнем тъкмо този
процес – музеите да станат по-достъпни, да бъдат припознати като
място, което не просто посещаваш,
но и място, в което учиш и в което
смислено преживяваш свободното си
време. Аз съм изключително благодарна на колегите от Министерството
на образованието, с които подписахме споразумение за взаимодействие
и за осигуряване на допълнителни финансови ресурси за работа с децата и
младите хора.
В Пловдив ще има ли събития специално за деца?
Доколкото съм запозната с програмата, те са доста на брой. Важна е
инициативата и на самите музеи. В
тази посока как един музей може да се
промени, ако неговият директор използва иновативни подходи и търси
широки партньорства, има различни
примери. Помня например: Природонаучният музей в Пловдив имаше 5000
лв. от билети за цяла година и беше в
изключително тежко състояние –
конструктивно като сграда, необработени фондове… Днес музеят е различен, благодарение на подкрепата
на община Пловдив, но тази промяна
нямаше да се случи, ако директорът
Огнян Тодоров и неговият екип не
бяха предприели конкретни стъпки за
промяната, започвайки от услугите,
които предоставят, и качеството на
научната дейност, която извършват.
Понякога медиите не виждат тези добри примери, а те са заразителни. И аз

мисля, че освен битката, която водим
срещу фалшивите новини, трябва да
водим битка и за повече добри новини.
Трябва да се надгражда онова, което е
успешно, и – макар и бавно – да променяш онова, което смяташ, че има нужда от промяна.
Ако погледнем националната статистика, ще забележим, че благодарение
на тази свършена работа от колегите в системата значително се е увеличил делът на посещение в музеите,
и то от българи. Винаги съм казвала:
ако провокираме интерес у детето,
то ще се върне в музея с родителите
си. Трябва да се промени и начинът на
говорене в музеите…
Да ги няма този дидактизъм и псевдоакадемизъм ли?
Да! Като директор на „Старинен
Пловдив“ много съм се ядосвала, че на
децата се говори със стила и реториката на един учен. Начинът, по който трябва да говориш и да разкажеш
Приказката за мястото, за града, за
държавата, е съвсем различен и зависи и от профила на посетителите.
Затова се радвам, че един от проектите, който вече случва като част
от „Европейската столица на културата“, е свързан с това как музейните работници да придобият умения
да създават приказки за различни
аудитории.
За мен приказката е красива, свършена е и много работа. Честно да си
призная, участвала съм в някои от
най-бурните дискусии за това какво е
Пловдив, как трябва да напишем концепцията, какво да стане след това…
И си спомням добре урока, който ни
дадоха външни наблюдатели: „Да – казаха те, – вие сте много важни, много
значими, с много различен дух, но си го
знаете само вие. Не ви познават, на
картата на Европа вас ви няма. Трябва да бъдете честни пред себе си и да
кажете: да, ние сме всичко гореизброено, но какво от това, ако не направим
още нещо, с което да променим града
си към по-добро“.
Темата „Заедно“ се роди тъкмо по
времето на този диалог. Запитахме

Амелия
Гешева

Амелия Гешева е заместник-министър на културата от май
2017 г. Завършила е български
език и история в ПУ „Паисий
Хилендарски“, магистър е по
публична администрация от
ТУ-Варна. От 2006 г. до 2012 г. е
началник на отдел „Европейска
интеграция, етнически и демографски въпроси“ в Областна
администрация – Пловдив. В периода 2012 г. до края на 2015 г. е
директор на Общинския институт „Старинен Пловдив“. От
2016 г. до май 2017 г. е заместник-кмет на община Пловдив
с ресор „Култура и туризъм“.

се: „Кой ни е първият проблем?“. И
първият проблем беше, че не говорим
достатъчно помежду си, с публиките,
с държавата. Приказката е с много
сюжети. Въпрос на гледна точка е откъде ще започнеш в спора, в критичните точки, в промените на начина на
работа на администрацията. Мисля,
че част от сюжетите намериха своята развръзка още преди „Европейската столица“ да се е състояла, други
все още предстоят. И много се надявам в края на приказката да е натрупана мъдрост, да се събудим през 2020
г. по-зрели, с повече съмишленици в
убеждението колко е важна културата и как всички местни власти, както
и държавата, трябва да припознаят
културата като основен приоритет.
Това е най-ценното, което всички ще
почерпим от събитието. И се надявам, че в този аспект приказката ще
има добър край. И не само – че ще отключи началото на нова приказка.

декември 2018

Е

Н

сцена

С

Ц

А
„Един кон влязъл в бар“, фотография Бернд Улих

Младен Киселов
Финци и Парижек
Диана Добрева
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Анна Топалджикова

Oт

към
любов
репетицията
През 1962 г. Младен Киселов е приет едновременно в Художествената
академия и във ВИТИЗ. Избира театъра, но завинаги запазва погледа
си на художник. Получава шанса да
се учи от двама големи театрални
режисьори. Студент е по режисура
в класа на Методи Андонов, една година по-късно заминава със спечелен
конкурс в ГИТИЗ, Москва, за обучението си при Анатолий Ефрос. Завършва
през 1968 г. и се връща в България, дебютира в Пловдивския драматичен
театър.1 Какъв е ценният дар, който
получава от тези големи учители?
Упътен е към две важни театрални
посоки – интереса към репетицията
и към откриване на актуален, същевременно свой собствен прочит на
стойностни драматургични произведения. Наистина репетицията беше
голямата любов на Младен Киселов,
територия на взаимна провокация,
на взаимно откриване, на търсене в
съпричастност. Зона, в която можеше да „скицира“ картини в действие.
Мисля, че той очакваше и получаваше удовлетворение от репетицията
повече, отколкото от крайния резултат, защото в нея няма нищо окончателно. Репетицията е като игра на
непораснали деца, всеки момент нещо
се променя и те изненадва – пластичната материя на сетивата и целият
вътрешен свят на човека.

Младен Киселов,
фотография Бистра Бошнакова

За режисьора Младен Киселов
(1943–2012)

В моите представи за важните събития от историята на българския
театър едно от тях беше през 60-те
и 70-те години – невиждано дотогава и още повече след това единение
на публиката и театралния екип в
представления на голямата сцена по
съвременна българска драматургия.
Без да сравнявам или приравнявам режисьорските постижения, ако през
60-те имаше два такива „върха“ –
представленията на Методи Андонов
по „Суматоха“ от Йордан Радичков и
„Старчето и стрелата“ от Никола Русев, то през 70-те това бяха „Януари“
от Йордан Радичков на Крикор Азарян
и две постановки на Младен Киселов
– на „Сако от велур“ от Станислав

Стратиев и на „Човекоядката“ от
Иван Радоев. В текста на новите
български пиеси и в постановките на
Киселов публиката откриваше своите
тревоги, неудовлетворения и въпроси, своите прозрения за шизофренната раздвоеност на обществената
ситуация. Пред касата за билети на
Сатиричния театър се виеше опашка, която започваше от „Стeфан Караджа“ и завиваше по „Раковски“.
Заслуга на Младен Киселов е изборът
му да се ангажира с актуална драматургия, която не само реагира на
болката на деня, като я „отразява“,
прави я възможна да прозвучи от сцената, но и открива в нея сгрешения
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политически модел, деформацията,
която тоталитарната власт причинява не само в живота на хората, но и
в тяхното съзнание. Той успя да проведе в представленията смисловия
пласт на най-силните драматургични текстове на социалната рефлективност, създадени в периода между
1944 и 1989 г. Вложените от авторите идеи оживяха като театрално
действие и метафорична образност.
За Стратиев животът в България от
този период е лабиринт, за Иван Радоев – иронично гледана през розови
очила неуютна постройка, в която
хората всъщност доизживяват в зависимост и лъжа живота си.
Постановката на „Сако от велур“ впечатлява с един странен свят, който
изглежда като истински, но всъщност
е лабиринт от криви огледала – изгубваш се в него и непрестанно срещаш
в отраженията истинския образ на
действителност, която се преструва на подредена, законосъобразна,
справедлива. Зловещата гротеска
на превъплъщенията на Чиновника в
този спектакъл е едно от най-силните постижения на Георги Калоянчев.
Център на режисьорското решение
на спектакъла е абсурдността на
сгрешения социален модел, чиято реализация е кафкианското учреждение,
олицетворение на подмяна, на камуфлажна игра, зад която е скрита една
голяма празнота – черна дупка, поглъщаща хора, ценности... всякакъв смисъл.
В представленията на „Човекоядката“ зрителят се среща с онагледена
метафора на живота от времето на
„късния социализъм“. Старческият
дом помества в себе си различните обществени слоеве в обиталището на държавата. След появата
на гротесковата фигура на Топузов
животът на старците от дома се
преобразява и напомня сънуване. Сънуват скрития зад демагогията пародиен вариант на идеално общество,
в което са постигнати обещанията на класиците на комунизма – равенство; благоденствие; всички
се трудят в полза на обществото;
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достига дълбочината и мащабите на
смисловия им пласт.

Шарж на Анатолий Ефрос, нарисуван
от Младен Киселов, 1964 г.,
семеен архив

царят хармония и добротворство.
Режисьорът постепенно изкривява
траекторията на действието от
сатиричния план към гротеската.
Ироничният подтекст подкопава
превращенията на Топузов, който се
самоовластява. Оказва се, че манипулацията не е само средство за лично
облагодетелстване, а се е превърнала
в собствена природа, погълнала е цялата личност. Този, който изкривява
и формира, е деформирал и себе си.
Ролята на Топузов е върховното постижение на Тодор Колев в театъра,
в което той разгръща цялото многообразие на игровото, рязко сменящо
маските поведение. Как функционира
един „функционер“? Разпръсква отровните пипала навсякъде около себе
си, успява да пречупи, да подмени ценностите, да жонглира със средствата, с подходите...
Текстове, които коментират критично действителността, крият
опасност от удавяне в злободневието на теми и реплики, от оставане на
повърхността. Младен Киселов успява
да избегне тези подводни камъни и да
открие в „Сако от велур“ и „Човекоядката“ светоустройствените модели
на една обречена на провал идеология
и нейната порочна практика. Неговият режисьорски прочит на тези пиеси

Младен Киселов поставя в Кърджали,
Бургас, Младежкия театър, Народния театър, а също в „Сатирата“ и
НДК, където е и художествен ръководител. Режисьор е на „Лазарица“ от
Йордан Радичков, „Мъжът си е мъж“
от Бертолт Брехт, „Кой се страхува от Вирджиния Улф?“ от Едуард
Олби, „Чайка“ от Чехов, „Театър, любов моя“ от Валери Петров и много
други. Получава национални и международни театрални награди. През
1991 г. напуска България и заминава
за САЩ, преподава в Йейлския университет, Ню Хейвън, Кънектикът,
още в началото на 80-те години, а от
1991 г. ръководи катедрата по режисура и преподава режисура и актьорско майсторство в Драматичната
школа на университета „Карнеги Мелън“ в Питсбърг. След 2010 г. е поканен да остане като преподавател по
актьорско майсторство и режисура
в Естонската академия за музика и
театър. В Естония поставя „Кой се
страхува от Вирджиния Улф“ от Едуард Олби, Amys View от Дейвид Хеър,
„Заровеното дете“ от Сам Шепард
и „Петдесетница“ от Дейвид Едгар.
Във възторжената рецензия на уважавания естонски писател и критик
Борис Тух, която излиза по повод „Кой
се страхува от Вирджиния Улф“, режисьорският стил е определен като
хиперреализъм, високо е оценена работата с актьорите. През 2012 г.
Младен Киселов получава годишната
театрална награда на Естония за
най-добра постановка.
Поставих в центъра на вниманието
„Сако от велур“ и „Човекоядката“ не
само защото са част от многобройните постановки на този режисьор у
нас. Те са емблематични за успеха на
театрални събития, основан върху
точно намерения адрес към публиката и високото изискване към прочита
на текста и театралната естетика.

Дебютът е през 1968 г. с постановка на „Домът на Бернарда Алба“ от Ф. Г. Лорка.
1
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Вътрешното
или вътрешният
Асен Терзиев

След „Власт и съпротива“ 1 актьорът
Самуел Финци и режисьорът Душан
Давид Парижек отново работят заедно на сцената и резултатът отново
е силен и вълнуващ театър. Сполучливият им тандем едва ли е плод на
случайност – между тях има сходства,
които сякаш са ги насочили един към
друг. Творческата съдба и на двамата
е белязана от двойна принадлежност
– Финци е българин, а Парижек е чех,
но и двамата постигат най-силната
си професионална реализация в немскоезичния свят, първият предимно в Германия, вторият предимно в
Австрия. В почерка и на двамата се
усеща категоричната индивидуалност на актьор и режисьор, но и двамата не затварят докрай контура на
собствените си профили само в една
професионална посока: Финци често
свири и пее, Парижек прави сам сценографиите за своите спектакли. На
сцената тези два почерка работят в
интригуващ синхрон, защото взаимно се допълват. Минималистичният и
родеещ се с естетиката на документалния театър режисьорски почерк
на Парижек има нужда от актьорската виртуозност на Финци, с която
да балансира своята аскетичност,
докато, обратно, тъкмо самоналожената ограниченост на изразните
средства (сурова сценична среда само
с най-необходимото; никакво излишно
театралничене и илюзии) позволява
на Финци да прояви в играта си прямота и автентизъм, каквито трудно
би постигнал в роля. Последният им
съвместен проект го демонстрира
отново. В него те отново мобилизират всички свои сценични таланти

мрак
кон влязъл в бар“ по едноименния отличен с престижната литературна
награда „Букър“ роман на израелския
автор Давид Гросман (копродукция на
Бургтеатер – Виена, Дойчес Театер –
Берлин, и фестивала в Залцбург, където се състоя премиерата му през
август) е също жест от екзистенциално значение, направен публично, театрално и на едро. С него представлението не просто пренася сполучливо
на сцената сложния роман на Гросман,
но го прави като лична изповед, в която основният въпрос е универсален –
кой съм аз.

„Един кон влязъл в бар“,
фотография Бернд Улих

и умения и използват театралната
сцена (т.е. онова, в което определено
се чувстват сигурни), за да споделят
неща, които я надхвърлят и са извън
нея, за които се говори трудно и се
изискват решителност и смелост.
Вероятно това е и главната причина,
поради която поне в двата случая досега те се обръщат към недраматургични текстове. „Власт и съпротива“
по романа на Илия Троянов имаше смисъла на откровен жест, едновременно
интимен и публичен, подканващ към
открито говорене и преосмисляне на
травмите от комунизма. Най-новият им театрален спектакъл „Един

Романът на Гросман „Един кон влязъл в бар“ носи в себе си класическа
театралност от единство на време,
място и действие. Нещо повече, главният герой в него е, тъй да се каже,
театрал – застаряващият стендъп
комик Довале Гринщейн. Всичко се развива в една вечер, в един нощен клуб
в провинциалното израелско градче
Натания, където Довале излиза, за
да изнесе своето може би последно
представление. Текстът в значителна степен е написан като дълъг
стендъп монолог с характерните за
жанра вулгарни и политически некоректни вицове, сексуални откровености, както и задължителната
доза директни, грубовати заигравки с гледащите. За да е добър, един
стендъп комик трябва умее да държи своята публика, но това не става само със забавление. Той трябва
да стигне до нейното подсъзнание и
да го сграбчи, а това става с цената
на рискове – не може само да развеселява, трябва и да скандализира, да
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Асен
Терзиев

Д-р Асен Терзиев е театрален
критик и театровед с интереси
в областта на театралната теория и история и театралния мениджмънт. Главен координатор
на Фондация „ВИА ФЕСТ – Международен театрален фестивал „Варненско лято“. Завършил
е НАТФИЗ, от 2005 г. е главен
асистент по история на европейския театър. Има публикации
(рецензии, теоретични текстове, интервюта и др.) в сп. Homo
Ludens, „Литературен вестник“,
Портал Култура, „Капитал Лайт“
и др. През 2012 г. излиза дебютната му книга „Театралността
– езикът на представлението“.

стряска, дори да обижда, ако се налага. Проблемът на Довале е, че той отдавна може всичко това, но контактът с публиката се е обезсмислил.
За да го съживи, той трябва да поеме
риск, какъвто досега не е правил – да
се откаже от своята власт над нея.
В романа това става под формата на
пълното саморазголване, но необикновен е начинът, по който се случва.
По законите на трагедията умореният комик трябва да приеме в съзнанието си и да признае пред всички
травматичната истина за своето
детство, преминало в семейство, белязано от ужасите на Холокоста. Той
трябва да приеме и мрачната тайна
на собственото си тяло, която тиктака неумолимо като бомба с часовников механизъм. И все пак не това е
главното, което той желае да извади.
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Той си задава изключително трудния
въпрос, еднакво валиден и труден за
всекиго – какво се вижда от мен: „Онова нещо… което излиза навън от човека, без той да може да го овладее…
вътрешното сияние. Или вътрешният мрак“2 .
Представлението е опит да се сподели и потърси заедно с публиката тази
неуловимост с надеждата, че може би
за двата часа, докато то трае, тя ще
се яви или усети в някаква форма. В
романа Довале е поканил сред зрителите на своето съдбовно представление човек, с когото го свързва само
детството – един юрист, с когото
някога са ходили заедно на уроци по
математика, но се оказва, че същата
вечер в клуба е дошъл още един гостенин от миналото – странна малка
жена, която се представя за медиум
и се противопоставя горещо на всяка версия на комика за собствения му
живот. В постановката на Парижек
в ролята на юриста е самата реална
публика в салона, жената се изпълнява от актрисата Мави Хьорбигер,
която също се появява неочаквано от
аудиторията, а Довале, разбира се, е
Финци.
За да изобрази Довале, Финци вмъква
целия си актьорски диапазон. Като
героя си и той включва своите чар и
умения на пълни обороти и бързо успява да направи публиката своя. Забавлява я с неприлични вицове, пее и
свири, остроумничи и се криви в нелепи пози, говори ѝ директно, кара я да
ръкопляска и да прави смешни неща,
дори я черпи с водка. Неочаквано обаче нещата се преобръщат. Актьорът
сменя тактиката, насочва иронията
към себе си и за отрицателно време
я засилва до автоагресия – когато е
на стендъп, зрителят може да очаква много неща, но не и изпълнителят
да почне сам да се удря. Елегантният
костюм, в който е облечен, става на
парчета. Потича кръв. Всичко се обръща с главата надолу. Буквално.
Преобръщането е лайтмотив в романа на Гросман. Един от номерата,

които язвителният циник Довале никога не е правил пред публика, е нещо,
което винаги е правил като дете – да
ходи на ръце. Да се обърне с главата
надолу, му идва отвътре, невинно и
спонтанно като всичко в детството.
Ходенето на ръце се превръща в негова странност, но и в негова съдба, защото дори когато с възрастта спира
да го прави, то не изчезва напълно. То
става личният и единствено възможен отговор, който малкото момче
открива срещу абсурда и жестокостите на света. То е вицът, който тялото разказва, за да държи настрана
ужаса. Възрастният мъж го е забравил
и трябва да си го припомни. Театралната версия на Парижек е вгледана
в този дълбинен и екзистенциален
пласт на романа и използва всички
средства, за да го разкрие. Сцената е
полупразна. Една част от нея намеква
за интериора на нощен клуб – ретро
микрофон, пиано, виолончело. Останалото е празно пространство, рамкирано от неустойчиви, променящи се
граници (сценографията е също на Парижек). Стената зад гърба на актьора
неочаквано се сгромолясва. Превръща
се в под, който само привидно е стабилен, защото изведнъж започва да
се върти. Отгоре виси друга мащабна плоскост – като въплътено отражение на първата, и също заплашва
да рухне. В такава среда, постоянно
подвижна и потъваща в тъмното,
Довале на Самуел Финци трябва да изнесе своето финално шоу. Той изпълва
празнотата ѝ със смешки и истории,
въоръжен с видеокамера, опитва да
улови и фиксира прелитащите моменти и да ги запечата в образи. Преобразува стендъп вечерта от книгата
в драматичен моноспектакъл.

Създаден по едноименния роман на Илия Троянов, спектакълът е копродукция между „Шаушпил Хановер“ и Дойчес Театер – Берлин. В България бе показан на сцената на Народен театър
„Иван Вазов“ в рамките на платформата „Световен театър в София“, 2018.
2
Гросман, Д. Един кон влязъл в бар. Прев. Е. Юлзари. С., Колибри, 2017, с. 69.
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Диана Добрева –

на
Анелия Янева

Още с режисьорския си дебют „Медея“
(2006) Диана Добрева даде да се разбере, че за нея визията и пластиката
в театралното представление са
водещи. Спектаклите ѝ са същински
оживели картини, покоряващи с драматичните контрасти на цветовете
или пък с монолитната си монохромност; с ритуалността на танцовата
мистерия и с архетипната символика
на образите. Тези картини често кореспондират с образци от епохата,
от която датира или за която говори
текстът. Нейната „Медея“ (ТР „Сфумато“) беше като излязла изпод длетото на Праксител, но преди времето и природните стихии да отмият
боята и позлатата от изваянията. В
„Казанова“ (НДТ „Сълза и смях“) доминираше аленото и сатенът на бароковата пищност. „Къщата на гнева“ (по
„Домът на Бернарда Алба“ от Лорка,
театър „Възраждане“) тънеше в траурната жалейка на Испания – повален
черен кръст, върху/във който като
жертвен ритуал се разиграва трагедията на овдовялата Бернарда и нейните пет неомъжени дъщери.
Спомнете си трите червени фигури
на вещиците в „Макбет“ (Родопски
драматичен театър), танцуващи като въртящи се дервиши, или оживелия
Бърнамски лес, пак там. Спомнете си
образа на чумата в „Декамерон“ (театър „Българска армия“): черни фигури с клюнести маски, които в зловещ
танц косят жителите на Флоренция,
поразена от Черната гостенка. Или
любовната игра на монаха пустинник
и момичето, представена като театър на сенките, пак там.

Спомнете си мъжкия танц с тояги около червената женска фигура с
ветрила в ръцете от „Йерма“ на Лорка или образа на луната и спуснатата
от небето люлка/пашкул в „Саломе“
(театър „Българска армия“).
Ами възкачващият се по стълбата
към небесния диск Калигула („Калигула“ от Камю, Народен театър)? Или
сцената с публичното поругаване на
съгрешилата преди сватбата младоженка във „Вълци“ (по „Трънски разкази“ от Петър Делчев, ДТ-Пловдив):
заедно с наричането (уж) за щастие и
благоденствие, селските жени я заплюват с кръв и накрая втъкват в устата ѝ алена роза, която зейва върху
лицето като разкъсана утроба.
Тази ярка, въздействаща визия направи спектаклите на Диана Добрева широко разпознаваеми. Тя обаче и често
издърпва чергата изпод краката на
смисъла. Най-горчивите примери са
„Макбет“ и „Калигула“. Затова пък в
„Къщата на гнева“, „Йерма“ и „Вълци“
тя надгражда текста и разширява неговия смисъл.
С най-новите си спектакли – „Бащата“ (Народен театър) и „Дебелянов и
ангелите“ (ДТ-Пловдив) – Диана Добрева сякаш отгръща нова страница.
„Бащата“, пиеса на новото дете чудо
на френския театър Флориан Зелер
(род. 1979 г., пише първия си роман
едва 22-годишен), е отличена с наградата „Молиер” през 2014 г. – най-високото театрално признание във

Франция. Историята е болезнена и
хваща за гърлото, без обаче да навлиза в регистъра на мелодрамата. Някои я определят като трагикомедия,
други – като черна комедия, трети
откриват в нея фарсови елементи. За
мен е разтърсваща с житейската си
достоверност драма.
Пиесата гледа през очите на Андре,
когото деменцията постепенно лишава от връзка с околния свят, с
близките, а накрая и със самия себе
си. Сривовете в паметта превръщат живота на възрастния мъж, а и
пиесата в един вид пинтъреска (термин, въведен в драматургията, за
да опише стила на Харолд Пинтър).
В парижкия апартамент на Андре
непрекъснато се появяват някакви
непознати, които се представят за
дъщеря му Ана, за нейния съпруг Пиер,
за болногледачката Лора. Както и при
Пинтър, тук всичко е под въпрос: дали
това наистина е домът на Андре, или
е апартаментът на Ана? Тя напуска
ли го, за да заживее с любовника си в
Лондон, или жертвоготовно се грижи
за баща си? Какъв е Андре – някогашен
танцьор на степ или пенсиониран инженер? Защо другата му дъщеря, очевидно негова любимка, така и не идва
да го види?
Този спектакъл няма нищо общо с описания по-горе театрален почерк на
Диана Добрева. В „Бащата“ тя се е
разтворила в актьорите, усилила е
гласа на персонажите, отстъпвайки
в полза и на едните, и на другите. Но
най-вече на Владимир Пенев.
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Едва ли друг 60-годишен актьор (Владимир Пенев празнува юбилея си с
този спектакъл) би успял така убедително да се превъплъти в сенилния
80-годишен Андре, като в същото
време му предаде цялата своя харизма. А този персонаж определено не е
от най-симпатичните. Андре е опак,
с труден характер, свикнал е да се
налага, а болестта още повече изостря тези негови черти. Но в същото време е и болезнено уязвим заради
разрастващия се страх, че всичко в
неговия свят губи смисъл. Пред очите
ни достолепният, елегантно облечен
мъж лека-полека се превръща в безпомощно старче, което тътри крака по
пижама из все по-непознатия си апартамент. Мебелите в това парижко
жилище на заможен буржоа изчезват
един по един. На финала помещението се оголва, а пред високите стени с красиви тапети се спускат бели
платна, превръщайки го в стерилна
болнична стая – колкото елегантно,
толкова и въздействащо решение
на сценографа Мира Каланова, което
подсилва покъртителния финал.
Задачата на останалите актьори
– Радина Кърджилова (Ана), Юлиан
„Баща“, фотография Стефан Ненков Щерев

Вергов (Пиер), Теодора Духовникова (Лора), Мария Каварджикова (Ана/
болнична сестра) и Константин Еленков (приятел на Ана/санитар) – е сякаш да съпътстват Владимир Пенев
до този смазващ финал. Андре седи
свит в болничната стая и по детски
сърцераздирателно хлипа: „Искам мама да ме вземе!“.
Финалът в „Дебелянов и ангелите“ е
най-човешкият момент в този маскиран като театрално представление
рецитал. Там душите на загиналите
на фронта войници от двете враждуващи страни сядат заедно и подхващат дружески разговор, докато чакат
каруцата, която ще ги отведе отвъд.
Текстът на Александър Секулов за
последния ден от живота на Димчо
Дебелянов включва едни от най-обичаните негови стихове („Черна песен“, „Аз искам да те помня все така…“,
„Един убит“) и заемки от „Слепият
градинар“, посветената на поета
книга на Валери Стефанов. Получило
се е не точно пиеса (книгата на Валери Стефанов е едновременно роман,
изследване и сборник есета), по-скоро
импресия, в която емоцията доминира

над повествованието. Но иначе не би
могло и да бъде при този прочувствен
разказ за смъртта на 29-годишния
подпоручик Дебелянов в касапницата на Първата световна война. Точно тук щеше да е най на място Диана
Добрева да разгърне цялата мощ на
своя експресивен, визуален театър.
Той най-адекватно би кореспондирал с
поетиката на литературната основа
и стиховете на Дебелянов.
Но не. Добрева се придържа към една
обрана, аскетична визия, решена в
нюансите на сивото и черното (сценографията и костюмите отново са
на Мира Каланова). Даже музиката на
Петя Диманова, която обикновено е
самостойно действащо лице в нейните спектакли, сега е отстъпила на заден план. За да изпъкне поезията, ще
кажете. Де да беше така.
Четох някъде, че повикали нарочен
човек да обучи на строева подготовка
младите актьори в спектакъла, които не са ходили в казарма. По-добре
щеше да е да им вземат преподавател
по сценична реч, за да не звучи Дебеляновата лирика като едно безкрайно
каканижене. Изглежда най-голямата
пробойна в обучението на театралната ни академия е липсата на умение
у нейните възпитаници да изричат
поетичната реч така, че смисълът да
достигне до слушателя, без да се губят мелодиката и ритъмът. В „Дебелянов и ангелите“ тази пробойна зее в
корпуса на целия спектакъл. Когато не
„рецитират“, актьорите се хвърлят
директно в някаква куха казармена
патетика. Единствено Добрин Досев
(Слепият градинар) успява да удържи
професионалното ниво. А очевидно
искреният порив в изпълнението на
Ненчо Костов (Дебелянов) не стига,
за да стане от това образ.
Но независимо дали крайният резултат е успешен, или не чак толкова,
поне личи, че Диана Добрева търси
по-различни форми на сценичен език.
Поема осъзнат риск, преди да е превърнала в клише собствената си театрална естетика. А такива горчиви
примери в нашия театър – колкото
искаш.
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Фестивал за свободен театър
Помня началото на Фестивала
за свободен театър през не
толкова далечната 2011 г.
Иницииран от Асоциацията за
свободен театър (АСТ), той
носеше ентропичен заряд на
нещо ново, което трябваше да
се подреди спрямо собствени
закони
Трябваше да бъде платформа, която
манифестира позициите за един друг
вид работа със/във изпълнителските
изкуства. Ключовите думи бяха самоорганизация, експеримент, процес,
сътрудничество. Целта в началото
беше не толкова художественото
качество на програмата, а изграждането на общност, взаимното опознаване, дискусията за това как да се
построи бъдещето на свободната
сцена, избистрянето на езика, с който
тя говори вътре в себе си и на обществото. Водеше го визията, импулсът
му беше за среща.
Между 19 и 25 октомври 2018 г. бяхме свидетели на осмото издание на
АСТ Фестивала в София. Той вече
съществува в доста по-различна среда. Сега изглежда улегнал, енергията
– канализирана, стратегическата
ориентация се е насочила към международни партньорства, а визията
– по необходимост към културно-политически цели. Срещата се търси
най-вече с публиката, а форматът се
е превърнал в селекция. Тази година тя
показа осем български представления,
избрани от жури сред кандидатствалите за участие екипи. Направеният
подбор е достатъчно представителна извадка на открояващите се продукции на сцената, чиито автори са
вече утвърдени имена. Преди три години фестивалът въведе и международна програма, но поради ограничения му ресурс и възможните избори са

Pure, идея и реализация Християн Бакалов, 2017, фотография личен архив

твърде ограничени. Но е амбициозен
– впечатляващо е, че се явява копродуцент на две от четирите представени международни заглавия.
Селекцията на фестивала изведе на
повърхността колко разнообразни
форми на съвременния театър, танц
и пърформанс развива независимата
сцена. Тя реално променя сценичните
конвенции, а с тях и ролята на публиката в представлението, като провокира различни начини на гледане и
дори на съавторство и съучастие.
Но сега ми се иска да откроя някои от
по-провокативните тематични линии, забелязващи се в програмата.
В нея се очерта интересна линия от
продукции, които по различен начин
се занимават с „женското“ – едно
ново поле на интерес. Авторското
представление на Юлияна Сайска
„Интервюта с душата“ се доближава

до литературния театър, като построява текстове, идващи от св.
Августин до Маргьорит Дьорас, в поредица от монологични фрагменти
– травматични сцени, които драматизират желаещото тяло и прихванатата в своите вътрешни противоречия психика (душа), кулминиращи
в усещането за не/способност за любов. Юлияна Сайска се доказва като
актриса със силно присъствие. Пространството на Галерия „Етюд“ придава много интимна атмосфера, но и
подчертава необходимостта личният жест в представлението допълнително да се стилизира и то да намери по-категорична поетика. Ако
„Интервюта с душата“ прави психологически женски портрет, то Still to
come: A Feminist Pornscape се плъзга по
повърхността на женската сексуалност. Част от международната програма и копродукция с АСТ Фестивала,
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Ангелина
Георгиева

Ангелина Георгиева е театровед, преподава в НАТФИЗ „Кр.
Сарафов“ и пише за различни
специализирани издания. Нейният фокус на интерес са съвременният театър и танц. Съосновател е на Платформа
„Нови драматургии“ и е част
от редакционния съвет на сп.
Homo Ludens. Участва в различни застъпнически и организационни инициативи на независимата изпълнителска сцена.

пърформансът е колективна работа
между Рахел Бара и Фрида Лаукс (Германия), Ида Даниел (България), Ана
Дублевич (Сърбия) и Зринка Ужбинец
(Хърватия), развита в контекста на
следването им в прочутия с експерименталната си програма за изпълнителски изкуства университет в
Гисен, Германия. Тук те пренасят на
сцената идеята за „феминистко порно“, което се оказва наложил се филмов
жанр. То е царството на женското
удоволствие, освободено от това да
е подчинено на мъжкото и да обслужва мъжкия поглед. То обслужва самото
себе си. Публиката в Червената къща
обгражда сценичното пространство
от различни страни. Фронталната
перспектива е избегната, както и
центрираният поглед. Вниманието
плава в пейзаж от тела, чувствени
стимули и символи на женското начало, от действия, които протичат паралелно и несвързано помежду си, навлизайки в зоните на инфантилното
(само)афектиране на тялото. И при
всичко това Still to come е умишлено
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неатрактивно и нецелящо да съблазнява зрителя представление. То отказва да инсценира женското тяло
като обект на желание – то може
самó да го произвежда и консумира, да
го пренася върху други обекти и тела,
без да се устремява към точка на кулминация. Дали под „феминистко порно“ трябва да се разбира нещо толкова нееротично, самодостатъчно и
затворено в себе си, колкото е това
представление?
Феминистката перспектива е траен интерес на Ива Свещарова и тя е
заложена също в най-новото ѝ представление в полето на съвременната хореография „Съвършено розово“
(ДНК) заедно с Виолета Витанова.
Рядко в независимите продукции у нас
може да се види толкова естетска и
прецизна работа с образността, атмосферата и звуковата среда. „Съвършено розово“ изгражда поредица
от картини, в които пренапряга и
буквално изтощава свръхеротизирани образи за женското тяло, идващи
от различни сфери на културата и визуалността. Жената като сила, като
амазонка, като възбуждащо-сплашваща (през страха от кастрация? – смело решение на сцена с рязане на дърво от две полуголи тела), като мека
и нежна и т.н. Поредицата от акции
непрекъснато сменя погледа, който
конструира женското тяло през желанието. То се превръща в „бойно поле“
на сблъсък, на напрежение между наложените образи и роли „отвън“ и работата на представлението „отвътре“ в подхода му към ритуализиране
на тяхната изкуственост. Натрапва
се усещането за отношението тяло-образ като неразрешимо отношение на насилие. То като че ли е обобщено в последната картина с искри
от електрожен, врязващ се в тялото
на някакъв материал.
Друга открояваща се линия във фестивалната програма е на представления с политическа или социално
ангажирана тематика. В българската селекция това бяха „Опиянение
и гняв. Изследвания върху авторитарния характер“ (Лигна, Германия/

Стефан А. Щерев), което се занимава
с фашизма в миналото и днес като
идеология и телесен език, с които
зрителите участници са поставени
в ситуация директно да се конфронтират; както и документалното
представление-променада за уличните рециклатори „Което остава“
с режисьор Неда Соколовска. Но тук
ще се спра и на другата международна
копродукция с участие на АСТ Фестивала, Invisible Republic #STILL LOVING
THE REVOLUTION на немската компания andcompany&co. Тя е известна
с политическите си представления,
а в Invisible Republic се пита какво се
случва с идеята за революция днес. ХХ
век „завидно“ е белязан поне от три и
най-вече от май ’68 в Париж и Пражката пролет. Диагнозата на днешното
време е „революционна меланхолия“
и „постреволюционна депресия“, за
която артистите не са много сигурни дали има лек. Те обличат представлението в естетиката на Годар, размахват книги, четат и дискутират
постмарксистка и феминистка теория, губят се в слогани за солидарност, акция и съпротива, миксират
документални кадри от Прага, Берлин
и София през 68-а с инсценирани такива. Намесват се и попарт колажи,
игри на вещици, както и меланхолични
рок изпълнения. В целия този „ремикс“
от материал, представен игрово – с
ирония, с наигран инфантилизъм, с
патос – представлението някак се
разпада. Но най-големият му проблем
е липсата на разбиране за различните
контексти, които то твърде повърхностно смесва.
Най-еднозначно възприетите продукции бяха от българската селекция
– „Щастливият Бекет“ по идея на
режисьора Марий Росен (Център за
култура и дебат „Червената къща“)
и имерсивната инсталация Pure на
танцовия артист Християн Бакалов
(ДНК), които носят силен креативен
заряд и въвлякоха зрителите в нови
форми на взаимоотношение. Те продължават своя сценичен живот и заслужават по-подробен коментар, който, надявам се, предстои.

Елад Ласри, Tomatillos, 2010,
© Elad Lassry, Courtesy Pomeranz Collecion, Wien
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Писателят е осъзнат

проводник
гласове
на

Разговор с Милен
Русков

Наскоро попаднах на едно ваше изречение, че „нищо не се случва просто така в един хубав ден, всичко,
изглежда, има предистория, понякога много трудно проследима и
невероятна“. Кое е невероятното
във вашата писателска история?

книги. А двете части, които написах,
бяха бързо публикувани и всичко стана
много лесно.

Моята писателска история започна с
една невероятна поредица от неуспехи във всички други житейски сфери.
Всички други опити, които предприемах, за да се впиша в света, завършваха с много странни, учудващи неуспехи. Аз нямах намерение да ставам
писател, смятах да бъда лингвист, да
се занимавам с езиците. Опитах се да
стана член на обществото по добре
отъпкания път – влязох в университета, завърших българска филология,
реших да се занимавам с езикознание.
Станах докторант в БАН, написах дисертация, която така и не защитих.
Опитах се да си намеря работа, но
нищо не се получаваше. Тогава започнах да подозирам, че всички тези врати ми се затварят, защото съдбата
иска нещо да ми каже. Аз съм човек,
който е склонен да търси скрит смисъл в това, което става, и си казах:
„Какво иска да ми каже съдбата, може
би трябва да опитам да се върна към
младежката си мечта да стана писател?“. Така започнах да пиша първата си книга „Джобна енциклопедия
на мистериите“. Написах две глави
и изведнъж животът ми се отпуши,
намерих си работа, и то много подходяща за човек, който смята да се
занимава с писане – като преводач на

Между първата и втората си книга направих много голяма промяна в
художествен смисъл. Когато пишех
първата си книга, смятах, че най-важен в литературата е езикът. Затова в „Джобната енциклопедия на
мистериите“ има толкова словесни
жонгльорства и фокусничества, които тогава намирах за интересни. В
същата стилистика започнах да пиша
и следващата си книга. Не можах обаче да я напиша, опитвах се две години,
провалих се в това намерение и докато се провалях, у мен узря решението,
че най-важното нещо в художествената литература, или поне в романа,
е героят, а не езикът.
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Как преценявате днес етапите си
на съзряване: творческо и мирогледно?

Между втората и третата си книга направих още един много важен
преход – тогава реших да пиша върху българска тематика. Този преход
също се оказа много труден. Всъщност първата книга, в която съм наистина художествено зрял писател, е
„Възвишение“. След това не съм правил други преходи и едва ли ще ми се
наложи. Като казвам художествено
зрял, имам предвид завършен естетически. Аз много трудно мога да напиша по-хубави книги от „Възвишение“
и „Чамкория“. Мога да напиша книги,

които са горе-долу толкова хубави,
макар и по друг начин, но не мисля, че
мога да напиша книга, която да е художествено рязко над тях. Смятам,
че съм достигнал своята художествена зрялост и от тук нататък мога
единствено да възпроизвеждам това.
Нещо повече може да достигне вече
само друг човек.

Има и нещо, което е характерно
за всичките ви книги – предпочитанието към миналото, опитът
да бъде реконструирано някакво
историческо време. Както бе писал Ани Илков, изглежда „имате
изключителен талант на проучвател“, който „като играещо дете
рови с клечка из праматерията на
някакъв историко-архивен материал“.
Обичам много историческата тематика, интересен ми е този друг свят,
който ние не виждаме. Изпитвам към
него голяма любознателност, както на хората са им интересни други
страни. В някакъв смисъл миналото
е чужда страна. Вглеждането в него
е поглед в свят, който не познаваме,
и за мен той е много любопитен. Защото историята ми прилича на много
дълъг разказ с изключително изобретателен автор. Там разказвачът
е нечовешка сила. Там ще намерите
такива неща, които въобще не можете да си представите в света, който ви заобикаля. Невероятни неща,
страхотни сюжети, не можете да ги
измислите.
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Как се ражда мисълта ви? Твърдите, че разказвачът е нечовешка
сила. Безспорно, ровенето из праматерията на някакъв историко-архивен материал предполага
изключителна дисциплина и способност да осмислиш видяното.
Но само това не достига. Какво
е мястото в творчеството ви на
ония рационално непонятни сили,
които се отливат в съвпаденията, странните случайности и сънищата? Какво знаете за техния
произход?

са много наивни и не вярвам в тях.
Ако нещо ви звучи здравомислещо, то
обикновено не е вярно. Истината ми
се вижда много нездравомислеща. В
този смисъл не вярвам, че тези неща
се обясняват с подсъзнание, с особени
невероятни стечения на обстоятелствата, с исторически процеси. Не, аз
вярвам, че има невидими сили, които
управляват света.

Това ровене в историко-архивния
материал включва ли и запознаване

с художествените творби, пресъздаващи епохата, за която пишете
– например „На завой“ от Димитър
Талев и „На кръстопът“ от Фани
Попова-Мутафова за 20-те години
на миналия век?
Мен ако питате, художествените
творби за този период са по-безинтересни от документалните. Не мисля,
че за тези години е написана наистина хубава, въздействаща книга. Книгите, които са писани близо до тези

фотография Анелия Николова, Дневник

Аз ги наричам боговете, но дали са
богове, или е нещо друго, не мога да
кажа. Наричам ги боговете, за да подчертая тяхното всемогъщество и
разлика от човешките неща. Има според мен нещо в света, което далеч
надвишава всички човешки способности и сили и което е същинският
негов господар. Не знам какво е то,
нито дали е добро или лошо. Не знам
дали е същество, може марксистите
да са прави и да става дума за процеси.
Може би това, което човек разпознава
като съвпадения и импулси на съдбата, е някакво много сложно стечение
на случайности и игри на подсъзнанието, което осмисля тези случайности
и им придава легендарни, фантастични фигури. Това са утешителни,
рационални обяснения, но аз смятам,
че рационалните обяснения на света
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събития, са някак изнервени. Авторите им са необективни, творбите
им приличат повече на изблик на емоция, отколкото на бавен, гладък и дълбок разказ. Това със сигурност иска да
мине повече време. Писателите, които са съвременници на тези събития
или са много близо до тях, са необективни, защото са пряко засегнати и
не са незаинтересована страна. А когато не си незаинтересована страна,
за такива неща се пише много трудно. Важно е да си незаинтересована
страна, особено когато става дума
за такива завързани морални казуси,
какъвто е казусът с 20-те години в
България, където е много трудно да
се каже кой е крив и кой е прав. Иначе
ще разкажете историята криво, от
едната страна. Вие може да смятате, че това, което разказвате, носи
духа на истината, но всъщност не е
така. Затова се иска дистанция във
времето, иска се и друг писателски натюрел, трябва ви писател, който винаги да може да остава с единия крак
извън която и да е теза. С единия крак
в тази теза, но с другия – извън нея.
Никога не трябва да влизате напълно
в някоя теза, да заемате плътно някаква позиция, иначе ставате партиен писател. А партийните писатели
пишат партийна литература, тяхната литература е преднамерена, така
че не може да бъде честна. А като не
бъде честна, в някакъв смисъл ще изпуснете и историята, защото колкото по-честен и по-незаинтересован
е наблюдателят, толкова по-добре
може да разкаже историята в цялата
ѝ сложност, без да я окастря от едно
или друго, защото не се връзва с неговите убеждения и идеологическите
рамки, в които е поставен.

Сравнявате „Възвишение“ и „Чамкория“, какво ви дава тази съпоставка?
Да, сравнявам ги често. Сравнявах ги
още докато пишех „Чамкория“, тъй
като искам да имам яснота, за мен
е важно да знам коя книга е по-добра. Според мен „Възвишение“ има
значително по-интересен език, но
„Чамкория“ има леко предимство откъм герой и сюжет. Главният герой
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на „Чамкория“ е по-интересен от
Гичо, защото е по-жив, значително по-двойствен и по-непостоянен.
Бае Славе е най-интересният герой,
който съм създавал, донякъде защото цялата книга прилича на едно пътешествие из вътрешния му свят.
„Чамкория“ е структурирана основно
върху него, той е като носещ стълб,
като носеща колона на цялата книга,
която по същество проследява неговия мисловен свят.

Финалът на „Чамкория“ – избавление или по-скоро гибел и крушение
има там за героя Славе и онази, а
може би и тази България?
В буквален смисъл това е гибел. Героят загива от ръката на този, когото
спасява. Но в метафизичен смисъл е
избавление, тъй като пътуването от
София до Чамкория е символ на живота. Аз вярвам в прераждането и смятам, че хората се връщат на земята
много пъти. Също така смятам, че
това не е хубаво. Изобщо, не мисля,
че земята е много хубаво място. И
въртенето на курса София-Чамкория
– този сезон, следващия сезон... – е
метафора на вечното завръщане на
човека тук, на земята, в тяло, за да не
мърда много. Това връщане според мен
е голямо нещастие. И когато полицейските агенти вземат Славе от Чамкория, за да го върнат отново в София,
тоест в изходна позиция, тогава се
появява Джина, хвърля жълтата чанта с взрива, взривява ги и го освобождава от този кръговрат.

Как гледате на саморефлексията
върху собствените ви книги, как се
съчетава тя с твърдението, че литературните книги могат да мислят по-добре от своите автори?
Предполагам, че при поетите е така,
защото поезията е много повече израз на чисто вдъхновение, отколкото
на работа. Прозаиците обаче познават книгите си много добре. Разбира
се, вдъхновението е загадъчна сила,
като писмо с неясен подател. Но в
края на краищата, аз съм достатъчно наблюдателен човек, за да разбера какво ми казва то и какво може да

се крие зад него, за да структурирам
книгата си така, че вдъхновението
да проговори най-добре. Писането на
голям роман е в огромна степен планомерно усилие и авторът създава
неговия свят. Поради това в романа
му едва ли ще има нещо важно, което далеч да го надвишава и той да не
може да го обясни. Да, ще има и такива неща, които сякаш ги върши някой
вместо вас, но аз разбирам книгите
си много добре и мога да ги осмислям в
дълбочина. Не е вярно, че писателят е
неосъзнат проводник на други гласове. Той е осъзнат проводник на други
гласове.

И все пак интересен ли ви е читателят, тъй да се каже, читателското досътворяване на творбата,
онова, което се връща към вас от
публиката?
Вярно е, че в известна степен книгата
се пресътворява от всеки читател,
но има добри и лоши читатели. Читателят не ми е интересен, когато
виждам, че той тълкува книгата ми
със сигурност погрешно, не разбира
някаква ирония в нея и поради тази
причина обърква смисъла. Това съм
го виждал доста пъти. Има и други
случаи обаче – те са много по-редки –
когато хората виждат в книгата ми
нещо, което според мен там го няма,
но при определена интерпретация
всъщност е там. Това са тълкувания, които не можете да отхвърлите
веднага като погрешни, и тъкмо те
могат да ви накарат да се замислите. Спомням си например изречението за моя книга, което ме е поразило
най-много. Когато „Захвърлен в природата“ бе отпечатана в Америка,
за нея излезе много хубава рецензия
в един сайт за книги. На едно място
нейният автор казва: „В тази книга
има жесток възглед за света“. Това
не ми беше хрумвало никога и щом го
прочетох, си казах: „Наистина, в моите книги има жесток възглед за света“. И започнах да се замислям за писателите, които харесвам най-много.
Най-напред отворих Кърт Вонегът
и започнах да чета „Кланица 5“, книга, която винаги съм чел с грамадно
удоволствие. И още в началото си
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казах – ето, това е нещо, което много харесвам. Да видим сега какво има
тук. Прочетох първата, втората,
третата страница и си казах – да,
жесток възглед за света. После си помислих: „Абе да не би аз всъщност да
съм жесток човек? Може би тъкмо затова в книгата ми има жесток възглед
за света“. Останах поразен от тази
мисъл. Чак отидох до огледалото. Гледах се известно време и реших, че наистина има жесток възглед за света
в моите книги, но той не е зъл, той е
по-скоро продиктуван от скептицизъм, от недоверие и разочарование
от грамадното зло, което властва в
света. Това не е злонравен възглед за
света, а е продиктуван от страдание,
при което се опитваш да останеш мъжествен. Както е в „Кланица 5“, там
има един човек, който е натикан под
бомбите, дето ги пускат неговите
хора, собствените му сънародници, и той трябва някак си да оцелее
– война, мъчителни неща... Самият
Вонегът въобще не е жесток човек,
ни най-малко. Така стигнах до извода,
че нито аз, нито Вонегът сме жестоки хора и че такъв жесток възглед за
света всъщност има в много книги,
които едва ли са писани от жестоки
хора. Жесток възглед за света има и
при Достоевски. Това тръгва още от
древните стоици.

На едно място във „Възвишение“,
разсъждавайки за Бог и Божията
любов, Гичо казва, че тя е любов
строга.

премина към нещо друго, но може и да
напиша още една българска книга. Когато свърших „Чамкория“, си казах, че
никога повече няма да пиша толкова
сложна книга, че следващата ми книга
в никакъв случай няма да е за България.
Малко по малко обаче човек си почива,
отърсва се от това неразположение
към средата, за която е разказвал и
която му е омръзнала. А тя му е омръзнала просто защото писането на
книгата го е уморило, било е много
трудно, продължило е дълго и той се
е отегчил от това усилие. И като се
отегчи от това усилие, смята, че се
е отегчил и от средата, и от темата, и от героя. А всъщност не е така.
След това, като дойде малко на себе
си, си казва, че всъщност не е така.
Но трябва да мине известно време,
човек да си почине и да му се проясни
главата.

В този брой на сп. „Култура“ представяме една книга, която предстои да излезе – разговори с полския журналист, поет и писател
Ришард Капушчински. Подготвяйки се за интервютата с Капушчински, журналистът, който
разговаря с него, си задава въпроса
за какво би го запитал Господ Бог.
Не знам какво би ви запитал Бог,
но ми е интересно да разбера дали
вие мислите за това?

Точно така, той казва: „Господ не е
твоят приятел от кръчмата. Защо
да те обича?“.

Да. Тъй като смятам света за доста
мрачно място, допускам, че може да
съм в огромна грешка. Така че въпросът, който Той би могъл да ми зададе и
който ме изпълва с опасения, е: „Защо
не ме разбра?“. Което би имало лоши
последици.

Жесток възглед за света и за Бога.

Защо?

Да, нещо такова. Ето как авторът на
тази рецензия ми каза нещо, което е
много вярно, но никога нямаше да ми
хрумне. Никога.

Ами ако не разбираш Този, Който
управлява света…

А сега накъде, бихте ли се захванали отново с българска тематика?
Някъде прочетох, че сте уморен от
това потапяне в нашата история?

Да, и ще бъдеш наказан, защото не го
разбираш.

Да, дотежа ми от този интериор, от
средата и типа герой. Може би ще

Не разбираш дълбокия Му замисъл?

В последните страници на „Чамкория“ има и думи за надеждата
– надеждата в очите на хората от
снимката, отминали вече от тоя

Милен
Русков

Милен Русков е роден в Бургас
през 1966 г. Живее в София. Завършил е българска филология
в СУ „Св. Климент Охридски“
(1995). Писател и преводач. Автор на четири книги: „Джобна
енциклопедия на мистериите“
(2004), „Захвърлен в природата“ (2008), „Възвишение“ (2011)
и „Чамкория“ (2017). Носител на
почти всички големи литературни награди в България, както и на Европейската литературна награда (2014) за романа
си „Възвишение“. Романът му
„Чамкория“ бе отличен с първа
награда на Годишните награди на Портал Култура (2018).

свят, е насочена към ония, които
идват след тях. Но какви пролуки
за нея оставя финалът на книгата, според който единственото
избавление – както сам казахте – е
в смъртта, в прекъсването на човешкото пътуване тук, на земята?
Не мисля, че тази надежда може да
бъде удовлетворена от финала, но тя
може да бъде удовлетворена от цялата книга. Надеждата на тези хора
може да бъде оправдана от следващите поколения, ако те имат творчески
принос, ако правят някакви ценни и
хубави неща в света – един ще напише
книга, друг ще построи сграда, трети
ще отвори завод, ще назначи там хора
да си вадят хляба и пр. Тоест тя ще
бъде удовлетворена, ако следващите
поколения градят света и го правят
по-богат, по-добър за хората, по-удобен и по-щастлив.
Въпросите зададе Димитрина Чернева
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Писането
катозаклинание
С Мириам
Ван хее
разговаря Катя
Атанасова

Освен това често трябва да се избира между две неща – поезия или роман. Когато ме попитаха: „Слава или
пари?“, аз казах: вдъхновение.

Нашите две литератури – фламандската и българската, биха
могли да бъдат обединени под
определението „малки литератури“. Има ли според вас малки
литератури?
Има малки езикови общности, което
обаче е и предимство. При малките
литератури традицията на литературния превод е много добре развита.

Фламандската поетеса, чиято книга
с избрана поезия издателство ДА публикува по-рано тази година в превод
на Боряна Кацарска, беше в България
през ноември, срещна се с читатели,
преводачи и писатели. Разговорът с
нея в Къщата за литература и превод
в София стана възможен благодарение на превода на Мая Карадимова.

Имахте среща с публиката в Литературен клуб „Перото“. Как се
чувствате след нея?
Чувствам се наистина много добре
дошла. Публиката беше изпълнена с
интерес. И се радвам, че имаше толкова много хора, дошли да слушат поезия, защото в наши дни тя като че ли
е за по-ограничен кръг хора.

Имате много награди – фламандски и чужди, стиховете ви дори
са включени в литературна игра в
интернет. Пречат или помагат наградите и признанието на поета?
Не го ли „заблуждават“ понякога?
Мога да говоря само за себе си. Отдавам по-голямо значение на рецензиите, на статиите в пресата. Последната ми книга беше номинирана за
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Други предимства имат ли?

пет награди, за съжаление не успях да
спечеля нито една. Но важното беше,
че това бяха пет различни журита,
които бяха наредили книгата сред
най-добрите за годината.
По природа съм доста несигурна,
така че тези малки утвърждения ми
дават самочувствие. Неувереността ми донякъде е свързана с факта,
че непрекъснато се сравнявам като
фламандка с холандците от другата
страна на границата, като жена с мъжете и като жителка на Гент с тези
от Антверпен, защото в Антверпен
всъщност се случват нещата. Да,
Брюксел е със специален статут,
но най-големият фламандски град е
Антверпен.

Всъщност някои награди имат
определено извънлитературен
смисъл…

Не съм се замисляла. Ала нямаме избор. Когато изпитвам необходимост
да се изразя, за мен това е единствено възможно на майчиния ми език. Така
че трябва да се примирим с това. Аз
казвам често, че по този начин чрез
пътуванията, когато съм била канена на литературни фестивали, съм
се почувствала обогатена. Вероятно
това се случва по друг начин в една голяма езикова зона.

Славист сте по образование, превеждали сте големи руски поети.
Как ви повлия руската поезия?
Ако говорим за въздействие, мисля, че
целият свят на руската литература,
този богат свят, много ми е повлиял.
Запознах се с един наистина различен
свят. Може би поезията много повече
от прозата е свързана с езика, на който пишеш. Руският и нидерландският
са доста далечни.

Изпитват ли интерес днешните
студенти към руската литература, вие сте и преподавателка?
Струва ми се, че намалява, или
греша?
Да, намалява. Даже когато се пенсионирах, в Антверпен вече закриха
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специалността и единствено студентите, които бяха започнали да учат
руски, можаха да завършат.
В Льовен славистиката също е закрита, така че само в Гент може да се
изучава. Което не е и толкова нелогично, защото разстоянието между
Льовен и Гент е един час с влак. Образователната система е доста сложна. В Антверпен имаше две училища
за преводачи. Едно държавно и едно
католическо. Но всъщност и двете
даваха една и съща диплома. Това е политически проблем.

Може би е свързано и с технологичния свят, в който живеем?
През 1988 г., когато започнах да преподавам в Антверпен, имахме много
студенти. Но по това време Русия се
отваряше към света. Сега нещата са
съвсем други.

Нека поговорим за вашата поезия
и писането ви. Кое е по-силно у вас
– гласът, желанието да изкажете, или желанието да премълчите
нещо и да го оставите отворено
към читателя?
Мисля, че търся някакъв среден път.
Не обичам херметичната, енигматична поезия. Разбира се, стихотворението е по-силно, когато оставиш
интерпретацията на читателя. Обичам думи, изречения, които имат
двойствен смисъл. Това често се среща в края на моите стихотворения.
На пръв поглед може и да не се забелязва, но се надявам, че при втори
прочит читателят ще го усети.
Разбира се, няма нищо лошо стихотворението да е малко загадъчно.
Случвало ми се е чак по-късно, когато
прочета отново някое мое стихотворение, да го разбера изцяло. Когато
съм го писала, явно не съм го разбирала докрай.

пиша. Но сетивата са много важни за
мен. Пиша за неща, които ми правят
впечатление, които виждам. И ако
видя нещо, от което мисля, че може
да стане стихотворение, трябва да
посветя цялата си концентрация на
асоциативния мисловен процес.

Внимавате обаче в детайлите,
взряна сте в малки неща? Може ли
да кажем, че поетическият ви свят
разчита повече или разбира повече
света в неговата фрагментарност,
отколкото в целостта му?
Мисля, че дори си го поставям като
задача. Нещата, които виждам, чувам
или си спомням, да ги събера на едно

„Целият този богат свят на руската литература
много ми е повлиял.
Запознах се с един
наистина различен
свят.“
място заедно, като един свят. Винаги се старая да не изброявам много, да
назовавам правилните неща. Което
вероятно е работата на всеки поет.
Не искаш да има нещо излишно, искаш
да остане есенцията.

А защо харесвате толкова зимата?

Аз лично възприемам поезията ви
повече като размишляваща. Кои
са въпросите, над които размишлявате днес?

Защото е по-малко всекидневна някак си. Когато вали сняг, си спомняш
предишния път, когато е валяло. И
в този момент изпитвам необходимост да пиша. По-специално е, по-извънредно от дъжда например. Мисля,
че се чувствам привлечена от моменти, в които нещо започва или нещо се
променя. Някой беше казал, че това е
тема във всички мои творби, промяната във всичките ѝ гледни точки.

Не мога да кажа, аз не съм в състояние да създам условията, при които

В какво най-много се съмнявате
днес?

По-скоро се притеснявам… Имам деца
и внуци.

За какво се притеснявате? Какво
би могло да им се случи?
Ако дори само гледаш новини по телевизията – има много плашещи елементи. Но може би е свързано и с възрастта ми. Колкото повече остаряваш,
приближаваш все повече края.

Плаши ли ви краят?
Не, не мисля. Отворена съм, но ме
занимава темата, да. Мисля, че за
първи път се замислих за това, когато пребивавах в една резиденция
в Естония. Там се намирах на ръба на
самотата. Бях напълно сама в голяма къща един месец, можех да говоря
по скайп, имаше интернет, но все пак
дойде един момент, в който си казах:
„Какво правя тук? Може би някой от
семейството ми има нужда от мен.
Може ли поезията да иска това от
мен?“. Не просто бях на ръба на самотата, а в някои моменти наистина
се страхувах. Разхождах се, можех да
измина 10 километра, без да видя никого. Минавах през гората и се връщах
покрай брега… Но можех да пиша за
това. И всъщност писането в такъв
момент е някакъв вид заклинание. Написах цикъл от шест стихотворения
и смятам, че те са най-добрите от
книгата.

Какво според вас може да направи
поезията днес? Може ли да влияе
върху съвременния човек?
Мисля, че като всички форми на изкуството и поезията може да плени
човека. Но и да му даде поглед върху
нещата.

Но тя не е ли по-некомуникативна от форми, като киното например? Визуалното не измества ли
думите?
Аз не се притеснявам за това. Мисля,
че един свят без поезия би бил доста
по-беден. А визуалното може да бъде
доста по-ефимерно.
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раните
За
и за техните лечители
Оля Стоянова

съм, после ще нахлупя една парцалива
шапка, ама стара като кравефермата
в Старо село, за да не се вижда тая
гадна красота. Стърчи като цирей
на челото, всички я гледат и човек се
измъчва, без да има вина“, казва малката Ана. Тук е и Шушомир – едно червенокосо момче, слабо като цигара,
което има милост към другите. Тук е
и Елизабет – жестокото и разглезено
момиче, рано научило погрешния урок,
че ако искаш да си силен, не трябва да
обичаш никого.

Здравка Евтимова,
„Зелените очи
на вятъра“,
издателство
„Жанет 45“, 2018
Все по-силно става убеждението ми,
че България е висок шанс за пишещия
човек. Причините: трудностите, пред
които сме изправени, изтощавайки ни
до крайност, до кост, без да усетим,
ни правят корави. И докато ставаме
корави и хитри, бързо ставаме зли.
Получаваме рани и сами си варим цяр
за тях. Моята задача като човек, понякога правещ разкази, е да забележа
белега, да разбера кое го е издълбало,
да си представя човека, създал лек
срещу болката.
Това ми каза преди време Здравка Евтимова в интервю, което взех от
нея. Такова е и писането ѝ – жестоко
и в същото време реалистично, но тя
гледа с добри очи героите си и успява
да види красивото и в грозното. Пише
за раните, но и за онези, които ги лекуват.
Новият ѝ роман – „Зелените очи на вятъра“, прилича на река, която тръгва
от Старо село и след това се разлива
нашироко. С разказването си Здравка
Евтимова променя познатите места,
пълни ги с истории, населява ги с герои. Всеки може да намери Старо село
на картата – до Перник и Радомир, и
да стигне дотам, но само в книгите на
Здравка Евтимова, само през нейните
очи може да види Старо село по този
необикновен начин – диво място, пълно с чудаци – и с кротки мъже, добродушни жени, сурови хора.
На пръв поглед това са хора, които
може би дори познаваме или сме срещали. При внимателно вглеждане обаче очертанията се променят. Колко
често срещаме жени, които изоставят децата си и които имат дарба-

декември 2018

та – или по-скоро проклятието – да
усещат присъствието на смъртта
по едва доловимия мирис на печени
бадеми? Или жени като Дарина – великанката, която може да се бие срещу
целия свят, но пази слабите и неочаквано дори за себе си обиква едно чуждо
дете. Или като жената, която лекува
с ръцете си другите хора, но вече не
обича никого.
Но най-силен и автентичен е детският глас в романа – гласът на Ана
– момичето с черна тениска, „широка
като вятър около него“, и с остриганата си до кожа коса, защото си мисли, че само така хората ще престанат да я забелязват. Защото малката
Ана знае, че ако си грозен, хората ще
се вторачват в теб, а ако си красив –
всички погледи ще полепнат по теб,
което е още по-лошо. „Красотата е
лоша работа – нещо като винт, завит
в главата, и всеки го вижда. Трябва да
отида да ми острижат косата до ко-

„Зелените очи на вятъра“ обаче не е
детски роман въпреки силния глас на
Ана, който ни дава неочакван поглед
към един особен свят, в който детето се опитва да намери сигурни ориентири – какво значи да имаш майка,
какво значи някой да те обича и какво
означава смърт. „Замириса на смърт.
Препечен бадем, това е смъртта“,
казва малката Ана. И още: „Аз съм
едно свободно дете. Улицата е небе
за мене, седна да отдъхна с буквара
някъде, хора ми подхвърлят стотинки
до съдраните сандали и забогатявам“.
В този свят, който Здравка Евтимова
създава, нито богатството, нито мизерията струват нещо – по-важното
е друго – човек да продължи напред и
да има кого да обича. Защото пропадането тук започва от малкото, от
нещо обикновено и съвсем познато –
от разпадането на едно семейство –
от първата Ана, изоставила дъщеря
си, от следващата Ана, която изоставя своето дете.
Въпреки ярките образи „Зелените очи
на вятъра“ не е роман за трите поколения жени, кръстени с името Ана. Не
е и за силната жена Дарина, която се
изправя срещу всички. Нито за уплашената госпожа Перчемлиева, която
смята, че с пари може да се купи целият свят. „Зелените очи на вятъра“ е
роман за онези уж слаби хора, които
носят много сила в себе си. За онези,
които имат рани, но и знаят как сами
да приготвят мехлеми за тях.
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Владимир Градев

				
Ratio,
luna,
speculum non est imago,
mirror, not image.
Езра Паунд

Гласът
музите
Андрей Лешков,
„Ауратично и
театрично“, София,
Омда, 2017.
„Ауратично и театрично“ е взискателна книга. Изключителна и рядка
за нашата университетска философия е грижата, с която Андрей Лешков търси езиковия израз, понятията, които изковава, мисловните
експерименти, които разиграва, енигматичните на пръв поглед формули,
към които прибягва, изненадващите
обрати на мисълта, в които се впуска,

изискват от четящия внимателно
вникване в текста и интензивно размишление. Мога да уверя любознателния и мислещ читател, че си струва да
отдели време и усилие за тази необичайна за нашия интелектуален пейзаж
книга. В нея той преди всичко ще намери оригинална концептуална карта
на модерната естетика като гранична дисциплина. Авторът разглежда

на

теми и проблеми, които тъкат значимата дискусия за естетиката през
ХХ век от „философията на живота“
и екзистенциализма през марксизма
и екзистенциализма до постструктурализма, без никога да изгуби от
поглед несводимото своеобразие на
естетическото, което именно го различава от другите форми на културата и модуси на знанието.
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Владимир
Градев

Проф. Владимир Градев преподава теория на религията в
специалност „Културология“ на
Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ и „Философия на религията“ в Нов български университет. Основните
му изследователски интереси
са в областта на философия
на религията, съвременната
философия, културологията
и политическите науки. От
2001 до 2006 г. е посланик на
България при Светия престол и Малтийския орден. Автор е на книгите „Силите на
субекта. Опит върху философията на Мишел Фуко“ (1999),
„Прекъсването на пътя“ (2000),
„Политика и спасение” (2005),
„Между абсолютното тайнство и нищото“ (2007), „Това
не е религия“ (2013), „Излизания“ (2015), „Разпознавания. По
пътищата на душата“ (2017).

Ала възможно ли е в епохата на мултимедийния поврат и стремглавото
развитие на дигиталните технологии да се говори още за единство
на изкуството и съответно на естетическия опит? С какви критерии разполагаме за разпознаването
и оценяването на художественото
произведение? В какво отношение е
влизането в досег и преживяването
на творбата с нашия жизнен свят
и опит? Как взаимодействат днес
художествената измислица и реалността? В търсене на отговор на
тези поставяни от собственото ни
настояще въпроси и предизвикателства, Андрей Лешков се обръща към
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първата половина на миналия век
(епоха, която той определено предпочита пред нашето в неговите очи
сякаш убого за изкуството и мисленето време), когато те радикално са
поставени от автори като Зимел и
Лукач и особено Бенямин и Хайдегер.
Голямата и чудесна изненада лично за
мен в тази книга е главата за Чавдар
Мутафов, който благодарение на проникновения анализ на Лешков намира
най-накрая своето място сред тази
плеяда от мислители и творци.
В „Ауратично и театрично“ Андрей
Лешков успешно съчетава философска прецизност и енциклопедична
ерудираност. Той влиза детайлно и
в дълбочина в концептуалните построения на всеки изследван автор и
текст, без при това да ги разделя от
техния идейно-естетически и политически контекст, за да покаже, че те
заслужават нашия интерес не просто
и само защото се разгръщат в определени исторически и теоретически
парадигми, а защото имат силата да
разчупят и променят техните рамки. Накратко, тази книга блестящо
потвърждава максимата на Шамфор,
че „презрението към ерудираността
се дължи на малко философия, а уважението към нея на много философия“.
Без ненужно да преразказвам съдържанието на книгата и преповтарям
съдържащите се в нея тези и понятия, само ще откроя в нея две основни херменевтични стратегии. Бих
нарекъл първата „херменевтика на
изконното“: тя търси да очертае,
изхождайки от неговите антропологични и философски корени, изконното поле на естетическото, разбирано като идеално място, където – без
фалшиво противопоставяне и изкуствено отъждествяване – успяват да
се уравновесят природа и свобода,
нагон и история. Втората е критическа „херменевтика на модерното“:
тя пък се стреми да реконструира
някои от начините, по които буржоазно-работническо-християнският
дух на модерността се опита да превърне естетическото в археологическа останка или случайна утайка по

„Всяко чудо има
две страни: едната е зависима от
онези, които го извършват, другата
се отнася до онези, към които то
е обърнато. Една
художествена аура става по такъв
начин „чудо“, задължено за своето
съществуване на
творците.“
Андрей Лешков
пътя на прогреса и утвърждаването
на рационалността.
„Ауратично и театрично“ цели, накрая, да отговори на особена „експресивна“ потребност, която за Андрей
Лешков идва не просто от изискването за по-дълбоко разбиране или
за пренасочване на хода на живота и
света, а от вслушването в гласа на
музите: потребност да се даде, с други думи, форма и значение на някои от
най-изначалните и радикални индивидуални опити, които искат, търсят, настояват да бъдат по някакъв
начин преведени и учленени както от
изкуството, така и от мисълта. Аргументативната строгост и художественият изказ са двата антитетични полюса, през които трябва да
мине естетиката, за да е в състояние
да удовлетвори „музите“. Изискване, което изглежда парадоксално, но
както показва Лешков, неизбежно,
защото за естета философ, ако не е
способен да се съизмери с него, би било
по-добре да смени своя и без това все
по-малко забелязван и ценен от обществото занаят.
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Градината на

ОБЕЩАНИЯТА
„Безкрайната градина“, ©АГИТПРОП

С режисьора Галин
Стоев за филма
му „Безкрайната
градина“ разговаря
Димитър Радев

пространство, което изцяло зависи
от волята на архитекта си.

„Безкрайната градина“, 2017 г.; режисьор Галин Стоев; продуцент – Мартичка Божилова, АГИТПРОП; сценарий – Яна Борисова и Галин Стоев;
оператори – Борис Мисирков и Георги
Богданов; монтаж – Георги Богданов;
музика – Саша Карлсон; художник –
Юлиян Табаков; участват: Мартин
Димитров, Елица Матева, Димитър
Николов, Глория Петкова, Никола
Анастасов

Филмът разказва историята на човек,
който си няма градина. Или който постепенно осъзнава присъствието и
потенциала на възможността за Градина. Това би била градина на събуждането, градина, която е направена
от вятър и сънища и която е по-реална от всичко назубрено в будно
състояние.

„Безкрайната градина“ може ли
да е мeтафора на вътрешно пространство, където искаш да се
скриеш, нещо като утроба, в която
си сигурен и защитен?
Градината в повечето култури е
нещо, скрито зад висока стена, но
също е и обещание за спасение, за
пълнота и щедрост. Градината е
нещо, което ти позволява да си изцяло себе си, да си отвъд конфликта,
отвъд разделението вън и вътре, да
си хармоничен. Градината също е и
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Кое е най-благоуханното цвете в
твоята тайна градина, има ли в
нея отровни растения? Започвам
от твоите усещания, защото смятам, че всеки автор говори за себе
си във филмите си, по-малко или
повече съзнавайки го.

А има ли любимо цвете твоята
героиня Ема и от какво бяга тя,
влизайки в тази игра на самотен
градинар в Безкрайната градина?
Никой не знае какво става в главата
на Ема и това я прави толкова интересна. Никога не можем да бъдем
сигурни дали става дума за самотна
душа, която чака да намери адекватен отклик, или за мълчалива вещица,
която примамва потенциални жертви
в омагьосания си свят.

Правилата за влизане в градината
на Ема приличат на дзен коан – вли-

заш в нея, но нямаш право да докосваш нищо. Това не е ли своеобразен
нонсенс в свръхконсуматорския
свят? Могат ли очите и гласът на
любимия да кажат всичко, или има
и други, още по-нежни, дори невидими ветропоказатели в любовта?
Правилата би трябвало да дават
кадър, да рамкират, но също и да режисират преживяванията на Филип
в градината. Любовта е нещо, което се изследва, открива и опитомява постепенно. В случая с правилата
искахме да имаме нещо, което звучи
почти парадоксално, но зад което
все пак прозира някаква нелинейна
логика. Това е игра, правило и тайна
едновременно.

Героите са много млади, за да изглеждат изморени от живота. Искат ли те изобщо да влязат в тайната на любовта, или ги е страх да
отворят вратата към бездната
на чувствата, следвайки Сартр:
„Адът – това са другите“?
Това няма нищо общо със Сартр. Героите често са улавяни в някаква
емоционална апнея, в нещо като пауза, преди да си поемат дъх. Това ги
алиенира от битовото действие и
ни дава възможност да ги наблюдаваме в по-различна темпоралност.
Щеше ми се да приличат на същества,
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надвесили се над емоционална бездна
и замръзнали за миг, преди да се хвърлят в нея или преди да ѝ обърнат гръб
и да се върнат в конвенционалното
всекидневие.

Имаше ли някаква актьорска
техника на отстраненост, която ти изискваше от артистите,
или действаше чрез стриктната композиция на кадъра, цветовете и тоналностите, както и
чрез задкадровия глас, с които да
подчертаеш сюжетния замисъл и
психологическата фрустрация на
персонажите?
Всички компоненти се наслагваха паралелно и следваха интуитивна логика. С операторите Борис Мисирков и
Георги Богданов обсъждахме композициите, цветовете и най-вече тази
застиналост на портрета, която те
владеят така добре. С актьорите говорехме за това, че на някакво дълбоко ниво се разместват тектонични
пластове, докато на повърхността
виждаме само слаби отблясъци, а останалото оставяме на въображението на гледащия.

На любовната линия във филма
се противопоставя линията на
„кризата с боклука“. Картината
на натрупване на всякакви отпадъци може ли да бъде възприемана
като образ на политическа, социална или екзистенциална криза в
обществото?
Още на етапа на сценария си дадох
сметка, че историята рискува да остане херметично затворена в този
безмълвен емоционален четириъгълник, и исках да ѝ намеря фон и контрапункт. Нямах никакъв интерес към
битови, социални или политически
теми, просто ми трябваше фон, който да е точно обратното на всичко,
което разказвах. После трябваше да
се огледам и да взема няколко елемента от актуалната реалност на
града и да ги композирам като разпознаваеми кодове. Някои от тях
разказваха за една политическа и
икономическа миазма, но други придобиха чисто поетически смисъл,
като инсталацията на паметника на
съветската армия например. За мен

това е самостоятелно художествено
произведение с огромна стойност в
най-новата ни история.

В таблицата „Модернизъм срещу
постмодернизъм“ на Ихаб Хасан
има понятия, които във филма
имат важно значение. Присъствие
срещу отсъствие; дълбочина срещу повърхност; намерение срещу
игра; майсторство и логос срещу
изтощение и мълчание. Към какво
клониш повече, ако трябва да избираш страна между модернизма
и постмодернизма?
Мисля, че е настъпило времето да
погледнем отвъд това разделение и
да се опитаме да открием или пък да
изобретим едно трето пространство, една Градина, за която говори
средновековният суфи поет Руми: „Далеч отвъд представите за добро и зло
има една Градина, ще те чакам в нея“.

Мартин Хайдегер би могъл да
бъде уличен в желание да помири
авангарда на съвременната философия и изкуство с девиза: „Да
бъдеш разбираем е самоубийство
за един философ“. Има ли финалът
на твоя филм подобна претенция,
или твоят замисъл е да ни покажеш
объркания човек, който шества в
постмодерния свят?
Скоро пак гледах филма и мисля, че
той е доста разбираем и ясен. Финалът цели съвсем друго упражнение,
той дава възможност на зрителя сам
да довърши филма и по този начин да
участва в един креативен процес,
тествайки собствената си емоционална интелигентност.

Трябва ли режисьорът да е добър
актьор, защото той пръв обживява сценариите на своите филми
и пиеси?
Актьорската професия по-скоро се
практикува, отколкото да се учи. Но
това, че обичам детайлната работа с актьора, е свързано с факта, че
съм ученик на Крикор Азарян. Той не
правеше разлика между обучението
на актьорите и режисьорите. Той
ни учеше да откриваме в драматургичния материал механиката, която
задвижва театралната игра, онова,

Галин
Стоев

Галин Стоев е роден през 1969
г. във Варна. Завършил е театрална режисура в НАТФИЗ при
проф. Крикор Азарян. Дебютира като режисьор с постановка на „Илюзията“ по Пиер Корней в Драматичния театър в
Сливен (1992). Има постановки
в Младежкия театър, Театър
„Българска армия“, Народния
театър, Варненския драматичен театър и др. След 2000 г.
поставя в Белгия, Франция,
Русия. През 2005 г. основава
собствена театрална компания в Брюксел – Fingerprint,
където поставя „Кислород“ от
Иван Вирипаев, представен на
61-вия фестивал в Авиньон. Работи с „Комеди Франсез“, театър „Ла Колин“ в Париж, BAFF
Тheatre в Антверпен и др. От
началото на 2018 г. е директор на Националния театър
в Тулуза, Франция. Филмът
„Безкрайната градина“ е неговият дебют в киното. Създаден е по пиесата „Приятнострашно“ на Яна Борисова,
която заедно с „Малка пиеса
за детска стая“ и „Хората
от Оз“ е поставена от Галин
Стоев в Театър 199 в София.

което манифестира парадокса на самия живот.

Къде си ти между Тулуза и София,
откъде бягаш и къде се прибираш?
Имаш ли твое „вкъщи“?
Не бих казал, че имам. Концепцията
и усещането за дом при мен се мени
непрекъснато.

Мислиш ли вече за следващ филм?
Имам една идея, но още не смея да я
погледна в очите.
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„Безкрайната градина“
Пред нас са четирима души – двама мъже и две жени. Те са съединени от една невидима за очите
тъкан – кордата, която се заплита около тях, минавайки през
телата и душите им, има силата
да ги държи на такава дистанция,
че те да не могат да се докоснат.
Субектите са в будно, нестатично състояние на очакване.
Ема е една от жените в четворката, тя е героинята, която задава правилата на играта. Би
могло да се каже, че тя е учителят и че по стар Сократов маниер подтиква останалите да
нарушат статуквото, да влязат
в нова траектория на движение.
Дори да скъсат нишката около
себе си. Когато някой от четиримата, включително и Ема, смени
позицията на тялото си, ако тя
дори само промени чувствените
си или мисловни нагласи, това затяга възела или разхлабва конците около всички.

Ема поставя въпроси и загадки
пред останалите и така им помага да си припомнят онова, което
вече знаят, но не искат да видят
и разберат.
Безкрайната градина е творение
на Ема, чудодеен терен, извънземен полигон, който служи за тренировки и упражнения, за узряване и порастване на участниците
в това състезание без победители. Безкрайната градина не е
аутобан, тя е по-скоро пътека,
която всички герои трябва да извървят. Всъщност неподозираното и неспоменато условие на
Ема е всички заедно да минат по
алеите ѝ, всеки със своето темпо. Със съзнанието, че движейки
се, картографират пътя със сетивата си и личният им опит е в
помощ на всеки един от групата.
Безкрайната градина е красива, но не е суетна. Тя е опасана от пътеки и алеи, долчета и

хълмища, външно прилича на лабиринт, но води към сигурна цел.
Тя може да бъде описана с хиляди
думи, но запазва свойството да
говори за себе си в тишина. Тя
е едновременно място и време,
тук и сега, тя е хронотопична
по своята най-дълбока същност,
следователно е средоточие на
вечното. Тя е жив организъм, защото чува всеки, който може да я
види. Тя е отвъд, но пък и вътре.
Тя може и сама, но предпочита да
има сърдечна компания. Тя не е човек, но обича смеха и сълзите на
хората, които пази в своите спомени. Тя не е само аромат, нито
само цвят или вкус. Тя изисква
всичките ни сетива. Но мисля,
че всяка градина има една основна черта, тя е благо и проклятие
същевременно, защото всяка
градина има нужда от грижа, за
да цъфти. Тя е тихо обещание за
вечност.
Димитър Радев

„Безкрайната градина“, ©АГИТПРОП
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Кино

Марта Монева

на
милосърдието
Солунският филмов
фестивал TIFF се състоя
между 1 и 11 ноември,
за трета поредна година
под ръководството на
генералната директорка
Елиз Жаладьо и
артистичния директор
Орестис Андреадакис
Елиз Жаладьо, която e начело и на Солунския фестивал за документално
кино, Солунския филмов музей и четири кина, и нейният екип са спазили
традицията да показват социално
ангажирано кино. Жаладьо уточни, че
две основни понятия, а именно милосърдието и различността, са служили
за ориентир в подготовката на 59ото издание на престижния фестивал. Същинският селекционен компас
се крие в Caritas Romana, римската легенда за Цимон и Перо, многократно
пресъздавана в изкуството през вековете. Според легендата, документирана за първи път от римския историк Валерий Максим през 31 г., Перо
кърмела баща си Цимон тайно в затвора, за да го спаси от гладна смърт.
Сърцераздирателната и гранична тема е била водещ мотив в селекцията
и интерпретацията на 15-те филма
в състезателната програма. Техните герои често са застрашени членове на импровизирани, ефимерни или
дисфункционални семейства. И извън
международната състезателна програма темите на филмите се простираха от социалното неравенство

през емигрантските и бежански неволи, наркотичните зависимости до
междуполовите особици, борбите за
надмощие и физически конфликти, насилието, сексуални, религиозни и други непреодолими различия и житейски
проблеми. Изоставени от майките си
деца, насилени жени и хора с различна
сексуална ориентация бяха чести герои на екрана.

от представянето на проекта в рамките на Франкфуртския панаир на
книгата преди седем години.

На хората с различна – или да кажем
проблематична в личен и обществен
план – сексуална ориентация беше
посветена и една от големите специални програми, обхващаща 36 филма
от последните почти петдесет години. Тук ще отбележа Strella/А Woman’s
Way на Панос Х. Кутрас от 2009 със
сюжет, стъпил върху мита за Едип.

Беше представен и филмът на Мила
Турайлич „Другата страна на всичко“,
който през съдбата на сръбската политическа активистка проф. Сърбиянка Турайлич дава интересен поглед
върху историята на разпаднала се
Югославия от последните 30 години.
Филмът бе сред трите номинирани за
наградата „Лукс” на Европейския парламент.

В програмата „Открити хоризонти“
бяха показани също много интересни филми, измежду които ще спомена
копродукцията на Австрия и Люксембург „Анджело“ на Маркус Шлайнцер,
филм, третиращ отново така актуалната идея за превъзходството
на бялата раса, и американския Dead
Women Walking на Хагар бен Ашер,
чийто сюжет се базира на вече познат
ни филм, но да, и жени попадат на скамейката на осъдения на смърт. В програмата Special Screenings Рупърт
Еверет показа немската копродукция
„Щастливият принц“ (2018), посветена на живота на писателя Оскар
Уайлд. Развитието на това любовно
послание-филм, на което Еверет е
сценарист и режисьор освен изпълнител на главната мъжка роля, имам
удоволствието да наблюдавам още

Специални програми бяха посветени на чилийските визуални артисти
Кристобал Леон и Хоакин Косиня, на
режисьора и сценарист от Барселона
Хайме Росалес и на холандската режисьорка Нанук Леополд.

На 3 ноември в солунския Център за
съвременно изкуство се откри и изложбата, традиционно съпровождаща фестивала, под надслов Caritas
Romana. Петнайсет съвременни гръцки творци показват интерпретациите си на 15-те филма от международното състезание и тяхната връзка с
легендата за Цимон и Перо.
В рамките на фестивала се състояха
и няколко интересни музикални събития. Първият концерт беше изнесен
от Държавния симфоничен оркестър
на Солун под диригентството на Йоргос Вранос. В програмата с азиатска
филмова музика бяха и произведения
на японските композитори Руйчи Сакамото и Шигеро Умебаяши, поднесени по великолепен начин в елегантната Градска концертна зала на брега
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сподели нейната представителка. За
основни звена на работата ѝ се посочват образованието, дигитализацията и инвестициите в аудиовизуалния
бранш, като интересът ѝ е насочен
както към националния, така и към
международния сектор.
С особено удоволствие бих искала
да спомена и българското участие в
тазгодишното издание на фестивала. В програмата Balkan Survey беше
показан „Ага“ на Милко Лазаров. Филмът получи голямо внимание и високи
оценки от взискателната солунска
публика. Операторската работа на
Калоян Божилов също получи много комплименти. Другото българско
участие бе на проекта Beggar/„Просяк“ на Надежда Косева, тръгнал от
София Мийтингс. Този проект в процес на развитие участва в програмата за копродукции Crossroads на Agora.
Главният герой е пенсиониран миньор,
активист срещу разработването на
депо за радиоактивни отпадъци по
поречието на Дунав, тема, която със
сигурност няма да загуби актуалността си в обозримото бъдеще.

на морето. Във втория концерт Фоивос Деливориас разходи публиката из
гръцката филмова музика от последните 70 години с изпълнения на знакови композиции от Манос Хадзидакис,
Микис и Янис Теодоракис и други, а атмосферата на преустроения в кафене
и концертна зала Егли Хамам препрати част от запознатата публика и в
други исторически времена. Третият
концерт „Музика за филм и кабаре“ бе
на композитора Алфонсо де Вилалонга
и музикантите от струнен квартет
„Антонис Сусамоглу“.
На филмовата музика беше посветена и едната от работилниците в секцията Агора , много привлекателна
платформа за различни копродукции
и съпътстващи киноиндустрията
дейности. Ретроспекцията на анимационния режисьор Йорданис Ана-

декември 2018

ниадис беше съпроводена от негов
майсторски клас. Благодарение на силната подкрепа на европейската програма „Творческа Европа МЕДИЯ“ професионалните тренировъчни дни на
Агора са се разраснали в последните
две години. Измежду по-големите институционални участници ще спомена Гръцкия филмов център, който
разпространяваше съвсем конкретна
информация сред заинтересованите
посетители, засягаща както намирането на локация и осигуряването
на разрешителни за снимки, така и
финансовите аспекти на филмите
с гръцко участие и възможностите за данъчни облекчения. Интересна е и новата гръцка структура
National Center of Audiovisual Media and
Communication S.A., плод на необичаен
политически импулс от Атина, както

Голямата награда на журито Златен
Александър „Тео Ангелопулос“ получи
филмът „Рей и Лиз“ на известния английски фотограф Ричард Билингам,
чието действие се развива в покрайнините на Бирмингам по времето на
Тачър, детство сред бедност и човешки отломки. Сребърен Александър
получи „Всичко е наред“ на германската режисьорка Ева Тробиш, чиято
главна героиня забременява след изнасилване от съученик при среща на
бившия си випуск и решава да се справи самостоятелно както с последствията, така и с травмата.
На финала бих искала да отбележа, че
Солун в такава степен живее с фестивала си, че билетите за почти всички
прожекции бяха разпродадени доста
по-рано, като това се отнасяше и за
страничните програми. Множество
културни и други институции се бяха
включили активно в съпровождащата
програма, а неправителствени организации с различни каузи, например
насочени срещу трафика на хора, използваха възможността да се представят и спечелят съмишленици.
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Оливие Асаяс

Докъде сме стигнали с

Бергман?
Ингмар Бергман щеше да навърши 100
години на 14 юли 2018 г. Последният
му филм „Сарабанда“ датира отпреди
повече от десет години, а решението
му да се откаже от киното – от 1982 г.
Пресечната точка на тези дати отваря една перспектива към произведенията му през призмата на времето, от гледна точка на наследството
му и историята на киното. Можем да
се запитаме какво има да ни каже днес
творчеството на Бергман, но можем
да обърнем въпроса и да се замислим
какво казва за нас самите отношението към неговото кино.
Да хвърлим бърз поглед на статута
на Бергман в нашия културен пантеон. Признанието му е смайващо. Четиридесетте му филма практически не
спират да бъдат гледани, достъпни
са на всички формати и на по-голяма
част от говоримите езици. Зрителят
може да направи своя класификация в
тази изобилна и разнообразна филмография, където всеки ще намери шедьовър, подходящ за неговата чувствителност. Автобиографията му
„Латерна магика“ също е удивителен
литературен успех. Една фондация е
създадена в негова памет, запазвайки
непокътнат дома му, с обзавеждането и предметите, които е използвал,
както и околността, където творци
от цял свят могат да се вдъхновят
от своя кумир, от аурата му и да общуват с духа му.
Бих могъл да добавя и това, че Бергман има особената привилегия – или

проклятието – да се увековечи в колективното въображение, превръщайки се в архетип на съзерцателен,
бъбрив кинематографист, мизантроп,
нещо като Синята брада, който в отношенията със своите актриси скъсява пространството между живота
и измислените образи. В това отношение той е необратимо свързан с
времето си. И когато размишляваме
за Бергман днес, си поставяме въпроси и за отношението ни към онази
епоха.
Подобно на преобладаващата част
от големите творци, Бергман е съвкупност от много неща. Той е младият сценарист на Алф Шьоберг,
дебютант, вдъхновен от френския
поетически реализъм, нетърпелив
ученик на италианския неореализъм,
познал международна слава, преди да
навърши 40 години, с произведения
като „Седмият печат“, „Поляната с
дивите ягоди“, „Усмивки от една лятна нощ“, които, справедливо или не, са
белязали неговата епоха и историята
на киното. И всичко това преди да се
превърне в един от изобретателите
и ключовите фигури на кинематографичната модерност в началото на 60те години, отвеждайки своето кино
все по-далеч, до върховете на „Персона“, „Сцени от един семеен живот“,
„Фани и Александър“. Така изглежда
само един от житейските пътища на
Ингмар Бергман, продукт на дългата
история на шведското кино („Коларят“ (1921 г.) на Виктор Шьострьом е
образец, към който Бергман не спира
да се връща).
Има също и друг Бергман, преследван
от сянката на Аугуст Стриндберг,
чиито корени водят началото си от
една различна модерност, наситена
с дръзкото, измъчено и песимистично
съдържание на скандинавския театър
от края на XIX век. Бергман трябва да
бъде приеман, на първо място, като
театрал (подобно на Фасбиндер),

при когото отношението към киното, към филмовия образ и самата му
естетика е продължение на връзката
със словото, текста и сцената. И ако
неговите филми се вписват в историята на модерното кино и я определят,
това, което ги подхранва, идва от
доста по-далеч.
Образът на Ингмар Бергман, който аз
предпочитам, е този от 16-милиметровите филми, документиращи работата му на снимачната площадка
от 60-те години: изглежда добре, усмихва се, понякога дори хлапашки, по
онова време е директор на театъра в
Малмьо, където през целия сезон преминава от продукция в продукция, а
след това, когато лятото дойде и се
освободи, той мобилизира трупата
си, за да снимат филм, в който киното, ваканцията и любовта се смесват
в някаква утопия и това вероятно е
ключът към онази двойственост, която дефинира неговото творчество.
На другия полюс е депресията, която
по-късно се превръща в извор за някои
от шедьоврите му.
Първите филми на Бергман са пропити от духа на времето, тънещи в
екзистенциалния мрак на следвоенния период. В тях прозира начинът, по
който той се бори, за да се освободи,
да стане самият себе си, загърбвайки
остарелите кинотрадиции. И това
го отвежда на пътя на едно ярко настояще извън времето, този на модерното писане. Тази връзка с драматургията липсва при френската Нова
вълна, която се формира на базата на
аналитично отношение към киното,
но е силно застъпена в английското
Свободно кино, което използва пиесите на Харолд Пинтър, Джон Осбърн,
Алън Силитоу или Кийт Уотърхаус.
Всъщност спецификата на Бергман
се състои в това, което го отличава от тях. При него словото е
на първо място и отношението на
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интерпретатора не е проверка на
написаното, а своеобразното му преодоляване. Именно тази алхимия е заложена в самата същност на киното му,
дефинирайки най-интимното и тайно
пространство отвъд думите, което
Бергман не спира да изследва.

приживе да създаде единствения легитимен коментар на собствените
си произведения, публикувайки през
1992 г. творческата си автобиография „Образи“, предназначена да затвори тази глава. Или може просто да
не вярвате, какъвто е моят случай, че

години снима на видео и така до късния му шедьовър „Сарабанда“ (2003),
заснет на HD.

Бергман е смятал да удържи на думата си, подобно Жан Расин, който след
12-годишно мълчание се завърнал в
театъра с два шедьовъра („Естер“ и
„Атали“). В крайна сметка, той не закъснява сам да си противоречи, създавайки за телевизията „След репетицията“ (1984) – филм, който получава
киноразпространение въпреки волята
на своя режисьор, и това е последната му работа на лента. В следващите

киноекраните, от фестивалите и от
радара на критици и историци и някак се смесват в потока от изображения. Режисьорът се посвещава на
кино, освободено от киното, в което
вече няма интерес към визуалността
или предизвикателства, свързани с
успеха или провала (финансов), както
и необходимост от съобразяване с
журналистите или с публиката, нито
дори с настоящето, от което той се

„След репетицията“ бележи оттеглянето на Бергман в „малката форма“. Новите му филми изчезват от

„Персона“, 1966 г., реж. Ингмар Бергман

Какво се случва обаче през 1982 г.? На
64-годишна възраст Бергман обявява, че няма да снима повече филми след „Фани и Александър“ и това
предоставя възможност за различни
тълкувания. Последният му филм, подълъг, по-амбициозен, по-всеобхватен като история от всички останали, може да бъде разглеждан като
кулминация на творчеството му. От
друга страна, допускаме, че е искал
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отдалечава все повече, за да навлезе
в онази окъпана в светлина вечност
извън света, за която става дума в
„Сарабанда“ (2003).
При все това Бергман никога не е бил
толкова активен, както след като се
оттегля „в пенсия“. Той режисира все
повече постановки в Кралския драматичен театър – по две-три на година,
публикува спомените си, един роман,
който адаптира като минисериал за
Биле Аугуст – „Най-добри намерения“
(1992, носител на „Златна палма“ от
фестивала в Кан), пише сценарии за
сина си Даниел, за Лив Улман; дава дълги интервюта, чийто тон все по-често напомня на завещание.
В киното на Бергман откриваме еротизиране на отношението към тялото, към светлината и актрисите (за
което изиграва роля и сътрудничеството със Свен Нюквист – то започва
с „Вечерта на комедиантите“ (1953)
и приключва 40 години по-късно със
„След репетицията“) – една чувственост на изображението, която формира тайната връзка между желанието и филмите. Дали това желание го
е напуснало? За да се преформулира в
нещо друго? Да се оттегли навътре
в себе си, отвъд интроспективното
движение от писането към изчезването зад камерата, прикрито и измамно
непоследователно, да се почувства
откъснат от света и още повече от
този на киното, обзет от най-важното: една вътрешна необходимост.
Ами ако в залеза на живота си Бергман
е пожелал да бъде друг творец? Ако
е искал да бъде нещо различно от
Бергман? Или да поднови връзката с
яснотата на своята младост – един
театрал, практикуващ кино в пълна
независимост, единствено когато му
се прииска. Но занапред той се оказва
ангажиран с литературното творчество, което винаги го е преследвало
и за което така и не успява да намери
отсрочка, защото киното и силата на
желанията, които носи, никога не му
оставят свободно време и пространство. В този момент от живота му
настъпва осъзнаването, че времето
му е преброено, а има все още твърде
много неща за правене...

И днес какво точно правим с Бергман,
който прекара през рентген отношенията между мъжете и жените (и
то по-скоро от женска гледна точка), който изследваше с камерата си
пътищата, отворени от психоанализата и онова, което тя ни казва
за механизмите на несъзнаваното,
езика му, мълчанията и невидимите
пътища? Интересуваме ли се още от
мистерията на човешкия индивид, от
страданието на вярата, от терзанията на любовта, от диалектиката на
двойката, които подхранват въображението на най-големите режисьори
и провокират някои от най-задълбочените произведения на отминалото
столетие, или това вече ни е безразлично? Дали светът се е променил до
такава степен? Докъде сме стигнали
с психоанализата?
Струва ми се, че на киното днес му
липсва психоанализа, както му липсва Бергман и отношение към времето или към това, което се изгражда
с течение на времето, като например творчеството на Бергман. И все
пак неговото кино, което изследва
душата, сякаш гравирана върху лицата на изпълнителите му, което
снима колкото мълчанието, толкова
и словото, както видимото, така и
невидимото, винаги е било най-добрият път да се доближиш до бездните на несъзнаваното и тази част
от нас, която неумолимо ни убягва.
Всъщност винаги сме знаели, че не го
е измислил Бергман. Просто неговият
път, етап по етап, го отвежда да прозре и да превърне в своя тема онова,
което е най-ценно в онтологията на
киното: способността да представя
сложността на човешкия опит, да се
сблъсква с противоречията и амбивалентността му, с това, че носи в
себе си едновременно разрушение и
надежда, превъзходство и в същото
време преобладаваща тривиалност.
Бергман се отказа от вярата, което
не е лесно, той не обича семейството и има доста противоречиви отношения с децата си, той също така
не обича особено хората като цяло,
но дали тази болезнена честност го
прави лош човек?

Оливие
Асаяс

Оливие Асаяс (род. 1955 г.) е
френски режисьор, сценарист
и кинокритик. Сред филмите
му са „Сантименталностите на съдбата“ (2000), „Летен
час“ (2008), „Карлос“ (2010), „Облаците на Силс Мария“ (2014),
„Личен купувач“ (2016) и др.
През 2018 г. неговият филм
„Двоен живот“ участваше в
състезателната програма
на Венецианския фестивал.

Трудно мога да си представя Бергман
в съвременното кино. Или по-скоро
виждам отсъствието му като ужасна
празнина. Отдалечаваме се от Бергман, когато се отдалечаваме от нашата част от мрака и необходимостта да му се противопоставим.
Отдалечаваме се от психоанализата
както в обществото, така и в киното, и не толкова защото крием нещо,
а по-скоро не искаме нито да видим,
нито да знаем какво имаме да крием.
Когато колелото се завърти и в изследването на човека чрез средствата на киното се заинтересуваме отново от въпроси и съмнения вместо
от общоприети факти, идеи и социални стереотипи, творчеството на
Бергман все така ще е тук, за да ни
напътства.

Текстът, който публикуваме със съкращения, е от сайта cinematheque.fr.
Превод от френски Екатерина Лимончева
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Видими и невидими

СТУТР

У
РК И
Диана Попова

Три изложби в София,
открити през ноември,
се занимават със
структуриране – и пряко,
и непряко

Те използват традиционни и нетрадиционни средства и стратегии, за
да достигнат до невидимите или недотам видимите механизми, движещи
човека в средата му, най-общо казано.
Опитват се да обяснят и да намерят художествен израз на интуиции,
които всеки от нас има, струва ми
се. Извеждането им в конкретност
и с по-голяма яснота първоначално
смущава и дори обърква може би. Но
в перспектива съдържа потенциал за
смяна на гледната точка и смелост в
изказването на стаявани проблеми.
„Структури на мисълта“ (Галерия
„Структура“, 25 октомври – 8 декември 2018; куратор Валтер Зайдл в
сътрудничество с Мария Василева) е
добре подредена, спокойна изложба, в
която зрителят, поне в мое лице, се
чувства удобно. Малко обекти, всеки
оптимално представен за разглеждане, изявен в автономната си стойност и въздействие, включително и с
напрежението, което сам по себе си
поражда.
Бих казала, че това е „най-класическата“ изложба от трите, защото
препраща към явления в изкуството

от миналия век, към модернизма в архитектурата и абстракцията, които,
доколкото разбирам от текста на куратора, са предопределили поведението и мисленето за пространството и за индивида в пространството
в наше време. „Изложбата изследва
структурите, които определят настоящите условия на възприятие, и
търси алтернативи, за да засвидетелства как индивидите трябва да
се адаптират, но в същото време и
да полемизират с идеите на дадено
пространство и неговите визуални
форми“, пише Валтер Зайдл. Не знам
дали се дължи на превода, но текстът
му ми се вижда твърде теоретичен и
усложнен, за да улесни подстъпа на
зрителя в една такава изложба. За
последващо четене обаче е интересен, когато зрителят може да сравни
собствените си впечатления с написаното в съпътстващия изложбата
вестник.
Да кажем, неочакваната крехкост и
деликатност на бетона, показана в
работите на Кристоф Вебер. Определено навежда на мисли за този материал в градската среда, а и за преносния смисъл на „бетонирам“. Освен
че, както повече или по-малко правят
и другите произведения в изложбата,
поставя на (поредно) изпитание самото понятие за изкуство. Тоест доколко определени обекти са художествени предвид необичайните изразни
средства или поради представянето
им в галерийна среда. Към подобни ми-

сли призовава сякаш и голямата празна бяла рамка, съставена от различни
парчета профили с орнаменти за рамки на Мария Ханенкамп. Какво би могло да запълни такава рамка, е въпрос,
оставен на представите на зрителя.
Текстът във вестника при нея добавя
психоанализа, джендър проблематика
и властови структури, които аз не
открих, признавам си. Скрупульозните рисунки на банални, незначителни
и дори нелицеприятни обекти са впечатляващи при Соня Гангл. Подобен
ход, но откъм скулптурата, осъществява Франц Вест, превръщайки реални предмети в загадъчни бели обекти
с неясно предназначение. Леглото с
нагънатото одеяло с шахматен мотив на Хеймо Зоберниг също впечатлява. Въздейства тъкмо в своята
амбивалентност, посочена във вестника – със значението си на скулптура
и театрален реквизит едновременно.
И разбира се, удоволствие е да се гледа видеото „Синтагма“ (1983) на ВАЛИ
ЕКСПОРТ за тялото като собствен
свят и като обект в света на другите...
Все пак у нас вероятно „Справяне с
историята“ (2018) на Сабине Битер/
Хелмут Вебер представлява най-голям интерес, доколкото работата е
свързана с премахването на паметника 1300 години в София. Този фотоколаж върху тапет, направен специално за изложбата, представя различни
етапи от състоянието на паметника
и дебатите около него. Темата е за
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ната котка Оли или пък на папагала
Папи, разбираме, че това са образи на
болката. Че изящната графична плетеница показва позициите на левкоцитите в нараненото око на бездомното коте Алекс, че ведрите розови
петна са групирани туморни клетки
в главата на кучето Пешко, че многоцветната карта и триизмерният
релеф са раната на простреляното и
парализирано куче Дино...
„Игри и политика“,
фотография Диана Попова

паметта и политиката, за историята и нейните прочити, за градската
среда като средоточие на конфликти
и какво остава след тях – включително и от конкретния паметник.
Изложбата на Аксиния Пейчева „Картография на травмата“ (галерия
ИСИ-София, 31 октомври – 8 декември 2018, куратор Лъчезар Бояджиев)
също представя структуриране. Става дума за изобразяване на болката,
болестта, страданието. При това на
безсловесни същества с ограничени
възможности да я изразят. В самата
изложба няма нищо драстично или
шокиращо. Напротив даже. Изглежда
естетска, дори „хладна“ експозиция
от абстрактни произведения. Някои
са по-декоративни, да кажем, други
препращат към концептуалното изкуство, но сами по себе си не говорят
от пръв поглед нито за повода, нито
за целта, с която са направени. Разбираме я, когато прочетем етикетите
– и тогава образите променят както
смисъла, така и въздействието си.
Художничката от години е въвлечена в спасяването и подпомагането на
домашни и бездомни животни, всекидневно се сблъсква с болка и страдание, причинени понякога и от човешка
агресия. Използвайки различните методи за изследване, чрез картография, компютърна геометрия и хематология, тя представя реакцията на
организма, визуализира промените,
които настъпват в него като следствие от болестта и страданието. И
когато прочетем на етикета краткото описание на състоянието на улич-
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На лекарите и специалистите тези
изображения говорят по различен начин, предполагам. Но ценното в проекта е визуалният „превод“ за зрителите в изложбата, „създаването
на образ – графичен или пластичен,
стремящ се да разбере вътрешната
логика и структура на събитията.
Или, с други думи, да създаде карта на
травмата. Карта, в която темата за
страданието може да се проследи и
да стане (малко) по-разбираема, преведена на езика на визуалното“, както
пише в текста към изложбата.
„Игри и политика“ бе представена в
галерия Credo Bonum от 2 до 22 ноември 2018. Тя е интерактивна изложба,
осъществена от Гьоте-институт в
сътрудничество със ZKM I Център за
изкуство и медии, Карлсруе. Посетителите имаха възможност да играят
16 от 18-те видеоигри, да гледат три
документални филма, а отделно да
проследят съпътстващата програма
от срещи между създатели и изследователи на видеоигри у нас.

Докато гледах изложбата и четох
материалите за нея, включително и
каталога, си мислех колко съм изостанала. Защото съм напуснала това
поле – и по-конкретно любимата ми
игра „Цивилизацията“ – в края на 90те, горе-долу по времето, когато е
създадена първата българска видеоигра „Цар“, постигнала изключителен
международен успех. После разбрах,
че всъщност разговорът за тази нова
медия и за възможностите на видеоигрите в полето на българската култура тепърва започва – може би именно със и по повод представянето на
„Игри и политика“.
И тази изложба структурира – обществени и лични отношения, нагласи
и поведения, като използва стратегията на видеоигрите. „По художествен и игрови начин те се занимават
с теми като медийна критика, миграция, властови отношения, полови
роли и милитаризъм“, се отбелязва в
каталога на изложбата. Възможността да избереш роля, да бъдеш пазач
или бежанец, да признаеш, да полуразкриеш или да скриеш хомосексуалността си, да поддържаш паметта за
жертвите на терористични атаки и
т.н. в хода на играта разкрива собствените ти мотиви, решения и последствията от тях...
А освен всичко друго и трите изложби показват или подсказват новите
измерения и посоки на действие на изкуството във видимите и невидими
структури на днешния свят.

„Структури на мисълта“,
© Галерия „Структура“
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Марина Абрамович

разчиства

Соня Александрова

то

Флоренция, специално за
„Култура“

прочистването (измиването) от миналото.

Марина Абрамович, The Artist is Present, 2010, ©Marina Abramović. Photo ©Marco
Anelli. Courtesy of the Marina Abramović Archives

Палацо Строци във Флоренция отвори вратите си за първата ретроспективна изложба на жена – „Марина
Абрамович. The Cleaner“ (21 септември
– 20 януари 2019). Това е и първата в
Италия изложба, която представя цялостното творчество на родената в
Сърбия, но гражданка на САЩ Марина
Абрамович. Над 100 произведения от
60-те години до днес – видео, фотографии, рисунки, предмети, инсталации, обхващат 50-годишната кариера
на една от най-противоречивите и
оспорвани личности в съвременното
изкуство, самонарекла се „матриарх
на пърформанс арта“.
Заглавието – „Чистене“, се отнася до
идеята на Абрамович, според която:
„както в един дом се оставя само нужното, се прави изчистване на миналото, на паметта, на съдбата“. Онова,
което остава след екзистенциалното прочистване, е побрано в тази

ретроспектива. Хронологичният подход на кураторите позволява да се
разграничи творчеството на Абрамович на няколко етапа.
Родена в Белград през 1946 г. в семейство на партизани от Втората световна война, на 12 години тя получава
подарък кутия с цветни моливи. Отдава се на рисунката и живописта.
Началните натюрморти (Black Clouds
Coming), фигуративни портрети, графики по време на следването в Академията за изящни изкуства в Белград
стават все по-абстрактни, което
личи в първите изложбени зали. Вече
е набелязана доминиращата тема
– конфликтът, болката, опустошението: непрекъснато се сблъскват
камиони, разрушени на части. Там е и
старата пералня от дома ѝ, свързана
с иронична история от детството
на Абрамович, която тя обича да разказва, а и да използва метафорично за

През 70-те години е вторият ѝ етап
– „Аз“, в който започва да използва
тялото си като артистичен инструмент. По света шества „боди артът“.
Марина си самопричинява страдание,
изтощава се до краен предел, подлага
на изпитание своята физическа и психологическа издръжливост. Нейните
пърформанси са крайни: ранява тялото си (Lips of Thomas); заобикаля се с
огън (Rhythm 5) и припада от липсата
на кислород. Един от най-опасните
е Rhythm 0, в който на публиката се
предлагат 72 предмета, между които пистолет, снаряд, нож, ножици,
за да ги използва срещу нея, излагайки
живота ѝ на опасност. „В това е същността на пърформанса – казва тя
– авторът и публиката сътворяват
заедно произведението.“ След шест
часа Абрамович все пак е спасена от
зрителите, които са на път буквално
да я убият (действието става в Неапол през 1974 г.).
От „Аз“ се преминава към „Ние“, когато през 1976 г. Марина се среща с немския артист Улай и за 12 години стават двойка в изкуството и живота.
Щастливият им личен живот протича
във фургона „Ситроен“, с който обикалят три години света като хипари
и който е изложен в двора на Палацо
Строци (Relation in Mouvement). Тяхната първа съвместна изява – Relation
in Space (Отношение в пространството), е и дебютът на Марина на
Биеналето във Венеция (1976). Те преминават голи един до друг, докосват
се леко, после се опипват, ускоряват
ход и се удрят все по-жестоко. Пак в
Италия, този път на международната седмица на пърформансите в Болоня, е и „Безтегловност“ (1977), където Марина и Улай, голи и изправени
един срещу друг, стесняват входа на
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С течение на годините изкуството
на Абрамович се разтяга във времето – от няколкочасова продължителност през 70-те години до The Artist
is Present (2010) в МоМа в Ню Йорк,
където седи няма и неподвижна над
700 часа за три месеца и фиксира с поглед 1675 души, редуващи се пред нея.
Духовното общуване между артиста и публиката е основен елемент в
работата ѝ. Тя създава институт
за съхранение на пърформанса в Ню
Йорк, за да запази на живо творбите
си, вместо те да останат само в архивите.

Марина Абрамович и Улай, AAA-AAA, 1978, Photo courtesy of the Marina Abramović Archives
©Ulay/Marina Abramović

Галерията на модерното изкуство в
града и задължават посетителите
да се проврат между тях, избирайки
си към кого от двамата да се обърнат.
Предвидената продължителност е
шест часа, но скоро идва полицията,
която спира пърформанса заради нарушение на благоприличието. Днес
той е възпроизведен на входа на изложбата във Флоренция от предварително обучени млади изпълнители.
В един от най-впечатляващите пърформанси – Rest Energy, Улай и Марина
са разделени от голям лък – тя държи
дървената му част, той – стрелата.
Тетивата е изопната – ако Улай изпусне стрелата, ако се умори, би могъл да
я забие в сърцето на любимата си.
През 80-те години двамата обикалят
света – Австралия, Тайланд, Тибет,
Индия, срещат се с аборигени и монаси
будисти, за да изучават медитацията. Така се ражда Nightsea Crossing, където седят часове неподвижни един
срещу друг. Любовта е опасна игра
и двойката – след дълга серия от изтощителни пърформанси, се разпада.
Тяхната раздяла е с последен спектакъл – The Lovers. Улай тръгва от
единия, Марина – от другия край на
Великата китайска стена, ходят три
месеца и след като всеки извървява
2500 км, се срещат по средата, за да
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се сбогуват в прегръдка. Церемонията не е достатъчна, за да ги помири
изцяло. Помежду им е съдебен спор за
250 хиляди евро за авторски права.
Едва през 2016 г. са окончателно сдобрени.
Останала отново сама, Абрамович
се приближава до „историята“. През
1997 г., разгара на войната в Босна,
тя е поканена да представи официално Сърбия и Черна гора на Биеналето във Венеция, но Марина отхвърля
предложения ѝ проект. В тъмно мазе
тя създава Balkan Baroque – като метафора срещу всички войни, шокира
публика и критика и спечелва Златен
лъв. Седнала за четири дни по шест
часа на ден в полутъмното пространство върху купчина кървави говежди
кокали, авторката ги почиства един
по един като остъргва парчета месо и
хрущяли, докато плаче и пее популярни сръбски песни от детството си.
На два екрана зад гърба ѝ се прожектират с прекъсвания и без звук интервюта на родителите ѝ: майката
кръстосва ръце върху сърцето си и
после си закрива очите, бащата размахва пистолета. На родната ѝ земя
и традиции е посветен и противоречивият цикъл Balkan Erotic Epic (2005).
Той е приютен в отделна малка тъмна
зала със забранен достъп на непълнолетни.

Постепенно творбите на Марина гледат все повече към зрителя, който
става втори главен герой в пърформансите, а после и единствен. Мълчанието, споделянето, контактът
с притегателна сила му помагат да
промени себе си. Така на различни места из залите има столове, легла, обувки от кварц, скулптури от обсидиан и
хематит, върху които да се подпре,
за да получи сила, оризови зърна, които да брои, за да бъде подвластен на
себе си, слушалки, за да се изолира от
външния шум. Зрителят изпълнява
съзнателно. Това е известният метод
„Абрамович“, който трансформира
окончателно бунтарката от 70-те
години в амбициозен шаман.
Изложбата във Флоренция се мени
всеки ден и на всеки час благодарение
на плътен календар от възпроизведени пърформанси, които покриват цялата хронология на ретроспективата
и в същото време са жив организъм,
който се подхранва от тялото и дъха
на изпълнителя. Посетителите също
имат възможност да участват като
герои в пърформансите.
На входа на Палацо Строци, препълнен
с нейни почитатели, извън предвидената програма самата Марина Абрамович участва в опасен за живота ѝ
пърформанс – неин портрет се вряза
в главата ѝ, забит от търсещ изява
и слава чешки артист. След първоначалното стъписване тя се срещна с
него и му прости нападението, с което доказа, че както и да се тълкува
изкуството ѝ, прието от едни и отхвърлено от други, човешкият елемент в него преобладава.

Ирена Гъделева
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Анна Томова-Синтова като Ариадна в „Ковънт Гардън“, Лондон, снимка личен архив
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Връщам се
с

радост
С Анна Томова-Синтова разговаря
Светлана Димитрова

Анна Томова-Синтова и Херберт фон Караян, 1975 г.

Майсторският клас на Анна Томова-Синтова се
проведе за четвърти път в НМА „Проф. Панчо
Владигеров“ от 15 до 24 октомври. Бяха избрани осем
млади певци, с които тя работи. На финала имаше
галаконцерт с академичния симфоничен оркестър,
диригент Ивайло Кринчев.
Разбрах, че сте поискали да бъде
тук, защото се чувствате у дома.
Връщат ли се спомените?
Мога да подчертая, че е много вълнуващо, защото в Музикалната
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академия винаги е имало много голяма атмосфера. Тук изпъкват контактите ми с моя професор Георги
Златев-Черкин, с колегите ми, които
се пръснаха по целия свят. Всяко мое
завръщане тук е съпроводено с много

радост, обич и благодарност за всичко хубаво, с което съм била закърмена
тук.

Младите хора, които сега идват,
много ли се различават от вас, когато бяхте студенти?
Сигурно. Нова епоха е, много различна от нашата. Ние бяхме поколение,
свързано с войната. Бяхме, така да
се каже, бойци. При нас дали сме гладни, дали сме сити, не играеше никаква
роля. При нас изкуството беше религия, нещо свято, което запълваше
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целия ни живот. Бяхме пълни с ентусиазъм. Този ентусиазъм съществува
по друг начин и в днешното поколение,
но не бива да забравяме, че епохата е
техническа. В нашата епоха въздухът бе изпълнен още със силна емоция, която ни караше в трудни моменти да се преборваме, да не бягаме от
трудностите, да ги подхващаме и да
майсторим живота в позитивната му
страна.

Казахте „техническо поколение“.
Те имат необятна информация
какво къде се случва, кой как пее,
кой как изпълнява. При вас нямаше
толкова информация.
Ние имахме само радиото. Тази информация я нямаше, затова пък бяхме непрекъснато по библиотеките, търсехме начини да научаваме
всичко. Нашето радио винаги е било
в много силен контакт с културния
живот и по света. Петък вечер беше
традиция да се предават директно спектакли от операта, премиери
от Миланската „Скала“. Аз така съм
слушала „Турандот“ с Биргит Нилсон,
слушала съм Калас. Имахме интерес и
любопитство. Освен това липсата на
записи ни караше в нашите интерпретации да учим в максимален контакт
с професорите ни. Аз имах честта по
интерпретация да работя лично с Любомир Пипков. Това бяха големи композитори. С тяхната помощ, с тяхното
вглъбяване в съответното произведение ние търсехме нашата собствена интерпретация. Така се развивахме
като личности.

Работили сте с двама големи композитори – Георги Златев-Черкин
и Любомир Пипков. Затова ли днес
искате от младите певци да мислят инструментално?
Това е от моите професори, но основна роля за това мое абсолютно
убеждение има директният контакт
с големите диригенти. Ще спомена
Херберт фон Караян, Карл Бьом, Колин Дейвис, Волфганг Савалиш, Курт
Мазур, Рикардо Мути, Клаудио Абадо, Джеймс Ливайн, Карлос Клайбер и

много други. При маестро Фон Караян беше закон например в сцената на
балкона на Елза в „Лоенгрин“ той да
сочи на целия оркестър да следва пеенето, а от нас, певците, непрекъснато изискваше да следим инструменталното изграждане на оркестъра.

На сцената сте от малка. Първата
ви роля е в „Мадам Бътерфлай“
(операта, която сте пели най-дълго) – детето на Чо Чо-сан. Това
прави много години…
Да, от всяко положение това прави
над 70 (смее се).

А първата професионална роля коя
беше?
Това беше голямата хубава традиция
по време на нашето следване, след
четири години имаше изпит и двегодишен майсторски клас, който трябваше да завърши с две цели партии,
от които едната да бъде поднесена
на сцена. Аз току-що бях преминала
от мецосопран на сопран и първата
роля, която разучих с Иван Маринов,
беше Татяна от „Евгений Онегин“.
Единственият театър, който играеше тази опера, беше в родния ми град
Стара Загора – сцената, на която
съм израсла. Старозагорската опера
имаше огромен репертоар – 40 заглавия. Майка ми беше хористка и аз
пътувах с тях навсякъде. Това беше
много важна школа, която изигра роля
за цял живот. Тази огромна традиция
на Старозагорската опера беше нещо
уникално, което се предаде след това
на цяла България.

Странно ми стана, че толкова
късно изпяхте Норма и Турандот.
Защо?
Така се случи. Имах много голям репертоар. Аз до късни години пях Моцарт, което много запази качеството на гласа ми. Моцарт е балсам
за гласа на самия певец, а също и за
слушателите. Например трите ми
дебюта в Америка бяха с Донна Анна
– в Метрополитън Опера в Ню Йорк,
Чикаго и Сан Франциско. Освен това

бях щастлива в неговия роден град, в
Залцбург, а и на много други сцени да
го пея с големи диригенти – Савалиш,
Причард, Дейвис, Бьом, Караян. Но аз
пеех и Верди – всички Леонори, Амелии, Виолета, Елизабет, Дездемона.
Много обичах „Силата на съдбата“,
както и Реквием, а Аида е една от моите най-любими партии.
В по-късни години например получих
покана за спектакли едновременно в
Щатсопер Берлин – „Тоска“ на Пучини, и в Дойче Опер – Императрицата
от „Жена без сянка“ на Рихард Щраус, който в моята кариера зае много
централно място. Тук бях закърмена
с италианската опера, но след това
съдбата някак ме насочи и към друг
свят – немския. За мен това беше обогатяване, защото бях насочена към
Моцарт, но също и към Рихард Щраус.
Като участия аз имах актив и в италианския Вагнер – „Танхойзер“ и „Лоенгрин“. С тези партии също обиколих
всички сцени. От една постановка в
„Скалата“ на Джорджо Стрелер, която беше цялата в черно, същият състав се срещнахме в Париж, в постановка, която пък беше в бяло. Горда
съм, че като българка след това подех
Рихард Щраус – „Арабела“, „Ариадна“,
„Жена без сянка“, „Капричио“, „Кавалерът на розата“, „Саломе“ и „Египетската Елена“ – тя беше последната.
В по-късни години дойде предложението за „Норма“. Изпълних я в Цюрих
и имаше огромен успех. После ме поканиха за „Турандот“ по много специален и важен случай. За мен беше
гордост да се отзова на тази покана – за откриване на ремонтирания
театър „Лисео“ в Барселона, който
беше опожарен. Беше голямо събитие. Тази година отново бях поканена
в Барселона за участие в „Андре Шение“. Партньорите ми бяха едни от
най-първокласните съвременни певци – Кауфман, Алварес, Радвановски.
Много държаха аз да бъда Мадлон, след
като години наред съм била Мадалена
и съществува прочут видеозапис с
Доминго от „Ковънт Гардън“. Предупредих ги, че имам големи проблеми с
двигателния апарат. Те отговориха,
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че ако трябва, на количка ще изляза на
сцената. Стана голямо събитие, без
количка. През 2013 г. пях на сцената на
Щатсопер Берлин в „Царска годеница“
под палката на Даниел Баренбойм. С
тази постановка се върнах и в Миланската „Скала“ през 2014 г. И там беше
отбелязано като голямо събитие. Годините летят. Бяха големи изживявания, но аз официално прощаване не
правя. Докогато мога. Ето, сега вървя
с младите хора. Правят портрети с
видео вечери от мои спектакли от
цял свят. Залите са препълнени. Това
мечтая да направим и тук, в България,
за моята публика.

Това лято бяхте пак в Залцбург.
Срещнахте се с Даниел Баренбойм,
Соня Йончева, Чечилия Бартоли.
Да, беше среща на три примадони
(смее се) – една бивша в мое лице и две
съвременни. Беше голямо събитие.
Соня Йончева има много хубав успех.
Много съм щастлива, че в лицето на
Красимира Стоянова, Веселина Кацарова и сега Соня Йончева продължава
голямата традиция на достойното ни
представяне по всички сцени. Чувствам го като предаване на щафетата
от поколение на поколение, светът да
разполага с български певци на важна
и много висока позиция.

Да се върнем към ролите. Пели сте
и „Набуко“.
„Набуко“ беше първата ми голяма роля
и мина много добре. Всички очакваха,
че ще продължа по този път, но ме
привличаше повече лиричната страна, така че след „Набуко“ беше „Мадам Бътерфлай“. „Мадам Бътерфлай“
и „Травиата“ дойдоха една след друга.
Изпълних ги в Лайпциг. Тук, в София,
само съм гостувала. Но беше необходимост да се връщам, защото тук
е моят корен. Имала съм сили, млада
съм била. Това беше нашият живот.
В него имах щастието и привилегията да имам до себе си съпруг, който се
посвети на мен. Той беше актьор, завърши и оперна режисура в Лайпциг,
но когато започнаха активната работа с Караян и спектаклите по световните сцени, се изправихме пред
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дилемата или семейство, или кариерата. Той не се замисли. Беше винаги
с мен, на всяка репетиция, беше съветник, критик. След спектакъл обсъждахме възловите места. Разбира
се, винаги е гледал да бъде и позитивен, за да не се разстройвам. Той беше
абсолютната половина от това, което съм постигнала. За това съм му от
сърце и душа благодарна.

Светът ви познава като изпълнителка на Щраус. Караян ли ви
покани да пеете Щраус, или се случи
преди това?
Случи се много по-рано. За него беше
обогатяване, че намира глас, за какъвто Щраус е мечтал. Когато се срещнах с Караян, вече бях пяла Арабела,
Ариадна. Но аз винаги съм ги пяла през
моето белканто, през моя Верди. Бях
в Залцбург за Донна Анна с Карл Бьом.
Караян дойде и каза: „От вас искам
Маршалката“. А ми предстоеше дебют в тази роля в „Метрополитън“.
„Аз сега ще я готвя.“ „Добре, научили
ли сте я вече?“ „Не, сега започвам.“
„Утре в 1 ч. с клавира при мен.“ Седна
на пианото и ми даде напътствия в
каква насока да работя. С него получих първия контакт с Маршалката.
В „Метрополитън“ имах честта диригент да бъде Ерих Лайнсдорф в последните му години. Оттам при мен
тръгна Рихард Щраус много активно.
Обичах много да го пея. Но и там си
имах любима партия – Ариадна.

Работихте много и с Емил Чакъров.
Ние почти по едно и също време започнахме при Караян. Той беше спечелил конкурса за млади диригенти. Потърси ме, представи ми се. Обадиха
се заедно с Алексис Вайсенберг, който
също уважаваше много моята Маршалка. Емил ме покани да направим
важни записи и за България. Тогава се
сформира и Фестивалният оркестър.
Успяхме да направим хубави записи и
няколко концерта, също и Четирите
последни песни на Рихард Щраус. Изпълнихме ги и в Париж. Успехът беше
огромен. Той беше много талантлив млад човек, който беше обхванал истински нещата около себе си,
беше още много активен, когато ни

напусна. Радвам се, че заедно направихме хубави неща.

Записали сте и с Караян песните на Щраус. Камерната музика
къде оставаше? И пак ли Щраус
предпочитахте?
Да, цялата втора част на моята песенна програма е Щраус. Първата е
Чайковски и Брамс. Взех си време. Аз
нямах отпуска. За мен сезонът започваше лятото от Залцбург, на 5
септември бях или в Чикаго, или в
„Метрополитън“. Оттам няколко
пъти имаше гастроли до Япония с
Берлинската филхармония. Трябваше
да бързам за Лондон. Идваше откриването на „Скалата“ на 7 декември,
идваше и Париж. Беше един живот от
куфари и полети. Щом намалих активността на ангажиментите си, реших,
че мога да отделя сериозно внимание
на нещо, което винаги ме е привличало. Пяла съм и много оратории, и
реквиеми. Но винаги ме е привличала
възможността да подготвя песенен
рецитал. Направих го с голяма любов.
Малко нескромно ще прозвучи, но в
нашите среди аз бях единствената
певица, която пееше и Моцарт, и Вагнер, и Щраус, и Верди, и Пучини, а също
и руска музика.

Свързана сте със Стара Загора.
Много ли ви заболя, когато операта
пострада при пожар? Вие направихте толкова много за възстановяването є.
Благодаря, че го споменавате и го
помните. Това беше свързано с много
голямо и чисто патриотично чувство.
Направих го с много любов. Изнесох
много благотворителни концерти
в полза на Старозагорската опера –
това продължи дълго. Да, беше голям
шок. Тя беше нова и беше най-хубавата оперна сграда. Бях щастлива, когато дойде моментът да се открие.
Пожелавам много успехи на този театър! Операта беше гордостта на
града. Когато се тръгнеше по улиците след една премиера, само за това
се говореше. В града има специална
атмосфера, може би от природата,
от разположението, от Аязмото или
от липите. Неслучайно е градът на
певци, на поети и на художници.
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Българска музика в

„Карнеги Хол“
Ню Йорк,
специално
за „Култура“

Анна Стойчева
и Лора Чекоратова

„Българските концертни
вечери в Ню Йорк“ бяха
открити на 16 октомври
2018 г. в камерната зала
„Уайл“ на прочутия
концертен комплекс
„Карнеги Хол“
Традиция за вече утвърдения цикъл
е началото и финалните акорди да
прозвучават на тази най-престижна
сцена в Съединените щати – мечта за
всеки музикант.
Редовните изяви на млади български
изпълнители в „Карнеги Хол“ започват преди повече от 20 години. От
1995 г. известната пианистка и педагог проф. Павлина Доковска, която
живее и работи в Ню Йорк, организира
съвместно с фондация „Св. св. Кирил и
Методий“ ежегодни концерти, наречени „Музикални съкровища от България“, които имат успех и широк отзвук. През есента на 2005 г. започва

нов, по-мащабен формат – „Български
концертни вечери в Ню Йорк“, а концертът „Музикални съкровища от
България“ се превръща в негов традиционен финал. И така „Карнеги Хол“
започва да посреща български музиканти два пъти годишно, през есента и през пролетта за откриването
и закриването на концертния цикъл.
Останалите събития са със свободен
достъп за публиката в залата на Българското генерално консулство в Ню
Йорк, а основната подкрепа идва от
Американската фондация за България, чиято мисия е да подпомага млади таланти в областта на науката и
изкуствата.
Галаконцертът, с който беше открито 14-ото издание на „Вечерите“,
беше в чест на Нели Генчева-Гипсън,
българка, която живее в Ню Йорк от
години и подкрепя много организации
в областта на културата и образованието. Тя и нейният съпруг Робърт
Гипсън даряват средства за купуването на качествен роял за залата на
Българското генерално консулство в

Ню Йорк, както и за концертите. Но
освен финансова, помощта ѝ често е
и като доброволец по време на събитията. Госпожа Гипсън, възпитаничка
на Нюйоркския университет със специалност „Администрация на музеи и
галерии“, влага душа и сърце в пропагандирането на българската култура.
По нейни спомени взаимоотношенията ѝ с български класически музиканти датират от началото на 80-те
години, когато като студентка в Ню
Йорк се запознава с Павлина Доковска,
която също е в града по онова време
като стипендиантка на „Фулбрайт“
в Джулиард Скул. „Дългогодишното
трайно приятелство с нея силно повлия върху отношението ми и предпочитанията ми към класическата
музика. Така през годините аз имам
активно участие напълно доброволно, като „дясната ръка“ на Павлина, и
имах щастието да се запозная с цяла
плеяда „музикални съкровища“: Мила
Георгиева, Лора Чекоратова, Христо
Танев, Анна Стойчева, Георги Вълчев,
Димитър Московски и още много други
прекрасни професионалисти“, сподели
след концерта българката и добави:
„Където и другаде да живеех, сигурна
съм, че пак щях да намеря начин да съм
свързана с класическата музика и хората, които я правят жива.“ За Нели
Гипсън най-силните емоции от концерта в нейна чест са „благодарност
и радост, породени от споделената
обич на всички присъстващи – изпълнители и публика – към музиката“.
С думи на благодарност към Нели
Гипсън преди началото на галаконцерта в зала „Уайл“ се обърнаха Лора
Чекоратова – артистична директорка на „Българските музикални
вечери в Ню Йорк“, и проф. Павлина
Доковска – дългогодишна ръководителка на клавирната катедра в
музикалния колеж „Менъс“. Поздравителен адрес изпрати и генералният консул в Ню Йорк Мая Христова.
След което инициативата поеха
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Нели Генчева-Гипсън и съпругът ѝ Робърт Гипсън

на Добринка Табакова, която има универсално звучене. Не само джазовият
стил, но и българските ритми създават комплексността, особено във
финала на Сюитата за виола и пиано.

изпълнителите. В прекрасната зала,
напомняща дворцов музикален салон с
красива декорация и чудесна акустика, първи на сцената излязоха двете
дами, които си поделят отговорността за програмирането на „Вечерите“
– пианистките Анна Стойчева и Лора
Чекоратова. Бяха избрали за начало
две ефирни пиеси – Валс и Галоп из Балетна сюита за пиано на четири ръце
от Самюъл Барбър, а след тях последва първата българска творба в концерта – Танц от балета „Нестинарка“ на Марин Големинов, преработен
за пиано на четири ръце от Петър
Петров.
Фолклорни мотиви изграждат и Сюитата от испански народни песни на
Мануел де Файя (преработена за виолончело и пиано в шест части), която
беше избрал да изпълни първият от
американските гости в българската
вечер – Амир Елдан, виолончелист
със завидна биография – възпитаник на Джулиард Скул, работил като
водач в Израелската филхармония
и в камерния оркестър „Сейнт Пол“,
помощник-концертмайстор в оркестъра на Метрополитън Опера. Високо ценен камерен изпълнител, Амир
Елдан свири в дуо с Лора Чекоратова
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и двамата поднесоха испанските мотиви с финес.
Вторият чуждестранен гост, виолистът Дов Шайндлин, беше поел
отговорността да изпълни второто
българско произведение в програмата – Сюита в джазов стил от Добринка Табакова. Шайндлин е опитен
интерпретатор на съвременна музика – преди да постъпи в нюйоркския
камерен оркестър „Орфей“, е член на
прочутия Ардити Квартет. Той вече
е свирил музика от Табакова, отново
в рамките на „Българските концертни вечери“ и пак с Анна Стойчева на
пианото. Твърди, че макар да не се е
срещал с нея лично, вече е голям почитател на младата и все по-популярна
българска композиторка. „В тази сюита Добринка кара виолата да звучи
много виртуозно и всъщност пиесата е доста трудна – казва американецът. – С удоволствие разширявам
представите и възможностите си
като неин изпълнител. Ефектна е,
във всеки момент отнякъде изскача
различен характер, като цяло прави
чудесно впечатление и е вълнуваща
за публиката.“ С Дов Шайндлин разисквахме още и характерното преплитане на фолклорни мотиви в музиката

Във втората част на концерта прозвуча френска музика – вероятно определящото за този избор беше присъствието на специалната гостенка,
българската арфистка с успешна международна кариера Сузана Клинчарова.
Тя живее в Париж, но често пътува до
Ню Йорк и споделя, че точно камерната зала „Уайл“ е една от най-любимите за нея – не само заради разкошната
акустика, но и защото е изключително подходяща за арфата като инструмент. И наистина музиката на Камий
Сен-Санс като че ли додаде още прелест на сцената. В дуо с цигуларя Георги Вълчев, също редовен участник
във „Вечерите“ от самото им начало, Клинчарова изсвири Фантазия в
ла мажор за цигулка и арфа. Последва
и солова Фантазия за арфа, опус 95
на Сен-Санс. Българската арфистка
винаги е показвала особен афинитет
към френския репертоар – неслучайно
има записани доста албуми, посветени на него, включително и поредицата
La belle époque de la harpe. В нея срещаме името на Марсел Турние – автора,
с който завърши галаконцертът. На
сцената бяха Сузана Клинчарова и
струнен квартет в състав: Георги
Вълчев и Дора Димитрова – цигулка,
Дов Шайндлин – виола, Амир Елдан –
виолончело. Прозвучаха Прелюд и Танц
из Феерия за арфа и струнен квартет
от Турние, посрещнати с аплодисменти и благодарност от публиката в
зала „Уайл“.
Така започна 14-ото издание на „Българските концертни вечери в Ню
Йорк“, а срещите с музиката ще продължат до пролетта – веднъж месечно в Българското генерално консулство. И на финала, разбира се, отново
с младо дарование, поредното „музикално съкровище от България“ – пианистката Лора ал Ахмад, която е и
композиторка. Нейният рецитал ще
огласи „Карнеги Хол“ с българска реч и
музика на 22 май 2019 г., в навечерието на Деня на славянската писменост
и култура.
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Феноменът
Откъс от книгата
„Естрада и социализъм:
проблясъци“, която
предстои да излезе през
2019 г. в изд. РИВА
60-те години на ХХ век са времето,
когато в България се роди един значителен културен феномен: новата популярна музика, която в този текст
наричаме – според тогавашната практика – естрадна. Това не е случайно.
Както пише Тони Джуд в своя забележителен труд „След войната. История на Европа след 1945 година“ 1, шейсетте години са с голямо културно
значение и „с необикновени последици
за съвременна Европа“. Преди всичко „поколението на шейсетте вижда
света като нов – и млад... Културната
екосистема се върти много по-бързо,
отколкото през миналото... Популярната музика, киното и телевизията
са пълни с млади хора и все повече се
обръщат към тях като към своя публика и пазар... Много от популярните
културни форми на периода преливат
с безпрецедентна лекота през националните граници. Масовата култура
става международна по дефиниция... и
само от време на време бива забавяна
(в някои страни – Р.Ст.) от местно генерирани алтернативи или по-често
от политическа намеса“2 .
Това е времето, когато в Италия Рита
Павоне запява ала „урлаторе“, а в България същото прави Лили Иванова.
Времето на новите френски шансониета, а у нас – на техните последователи. Времето, когато дори един
симфоник като Найден Геров създава
прелестния шлагер „Отиваш ли си“,
неотстъпващ на американските суинг стандарти. И срещу тях, изглежда, вече нищо не може да се направи
– да се забрани през 60-те една масова дейност с развлекателен характер от сферата на всекидневието
и свободното време е практически

естрада
невъзможно дори и за режим, ползващ
инак – например в литературата3 или
театъра4, или пък киното – забрани и
насилие. И ако през 1945 г. министърът на пропагандата все още може
да призовава – както съобщихме в
предната част на изследването – за
„твърда борба (срещу) една разпространена напоследък у нас музика,
пренесена от развратните вертепи...“ и т.н., и т.н., без да предлага
друго освен прогонване, то двадесет
години по-късно, през 1965 г., министър-председателят в доклад пред
Деветия конгрес на БКП, освен да заклеймява за пореден път „пошлите“
забавно-музикални произведения на
„буржоазното упадъчно изкуство“,
проникнали в България, е принуден да
продължи с партийно нареждане пред
българските творци – композитори и
поети – да създадат „естрадна, лека
и танцова музика“ с необходимите
художествени качества и национален
облик, съответстващи на строя5 . И
както пише Иван Еленков в цитираното вече негово изследване на културния фронт по време на социализма,
подема се „идеологизиран контрапроект за (създаване на) социалистическа
развлекателна масова туристическа
култура с подобаващи места за прекарване на свободното време, мислена като национална култура, свободна
от чужди влияния...“, на първо място
– „българска (музикална) естрада и
чужда на български език...“6 .

със създаването на държавни оперни
и симфонични институции в редица
градове на страната. През 50-те години пък започва създаването на държавни фолклорни ансамбли. И ето че в
началото на 60-те културното строителство обхваща и музикалната естрада, която следва да бъде снабдена
със своя държавно контролирана институционалност и професионализация. Концепцията е за постоянни
институти с щат, която следва да
замени дотогавашната практика с
използването на сборни формации,
формирани по определен случай. Пръв
е бигбендът към Държавния сатиричен театър, сформиран още през
1957 г. от Бенцион Елиезер и поет
после от Жул Леви. След това през
м. март 1960 г. се обявява правителствено решение за създаване на
постоянен Естраден оркестър към
Българското радио и телевизия. Както пише Владимир Гаджев, „с това се
осъществява една дългогодишна мечта на музикалната гилдия“7 . Приемът
на инструменталисти – сред тях и
такива от състава на Сатиричния
театър, който се „свива“ до комбоформат – е поверен на Жул Леви, който
от своя страна прехвърля скоро след
това ролята на диригент на Емил
Георгиев. По-късно диригентската
функция се поема от Милчо Левиев, а
след 1966 г. до 1998 г. – от Вили Казасян. Бигбендове се създават и в някои
от градовете в страната – Габрово,
Сливен, Русе и др.

Тази многостранна и многостепенна
инициатива става част от предприетото от държавата по времето
на социализма културно строителство. В сферата на музиката то започва още от края на 40-те години

А за професионалното израстване на
певците се създават специални Студии за подготовка на естрадни кадри
– най-напред през 1960 г. към Бюро
„Естрада“, три години по-късно – към
Българското радио, и през 1964 г. –
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Проф. Розмари Стателова е родена през 1941 г. във
Варна. Завършва Средното музикално училище „Д.
Христов“ – Варна, и теоретичния отдел на Държавната музикална академия. От 1983 до 2010 г.
работи в Института за
музикознание (от 1988 г.
– за изкуствознание) при
БАН. От 1994 до 2007 г. ръководи неговата секция
„Етномузикология“. Била е
гост-професор в Хумболтовия университет в Берлин
и в Университета в Падерборн, Германия. Авторка е
на стотици научни студии
и статии, както и на книгите „Попмузиката“ (1983 – в
съавторство с Ч. Чендов),
„Обърнатата пирамида“
(1993), „Преживяно в България: поп, рок, фолк 19901994“, „Лятото на българската култура“ (1996, 2016)
„Студии за попмузиката“
(1999), „Седемте гряха на
чалгата: към антропология на етнопопмузиката“
(2003) и др.

към предприятието „Балкантурист“.
Проблемът с професионалната подготовка на певци и инструменталисти от естрадния профил се решава
окончателно през 1968 г. с разкриването на Естраден полувисш отдел
към Българската държавна консерватория. Както четем в книгата на Вл.
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Гаджев „Седемте изкушения на Златния Орфей“8 , ЕО на БРТ – освен всичко
друго – става състав майка на редица
по-малки инструментални формации,
възникващи, за да пресрещнат някоя
от поредните растящи изпълнителски нужди на доста бързо развиващия
се жанр. Това е най-напред квинтетът „Студио 5“ с ръководител Вили
Казасян, „който дълги години съществува и работи в големия салон на
БИАД с получастен статус. Използваната от него форма „Микрофонът
е ваш“, умело поднасяна от водещия,
актьора Коста Цонев, открива за попмузиката ни няколко певци аматьори
със солидно място в цялата история
на жанра – Богдана Карадочева, Стефан Воронов, Бисер Киров и др. А Димитър Ганев организира водачите на
групи в по-мобилната формация „Септет София“... (Скоро) тя става щатен
оркестър към единствената фабрика
за производство на грамофонни плочи
и взема нейното име – оркестър „Балкантон“9 …

Разцъфтяването на
естрадната песен:
Йосиф Цанков...
В началото на 60-те години се появяват редица песни, благодарение на
които естрадата зазвучава поновому.
Вероятно защото ѝ е дошло времето,
казано „идеалистически“, а марксически – защото „лириката все по-властно навлиза в живота на хората“. Това
са думи на историка Венелин Кръстев,
който – инак строг съдник от позициите на класовия подход – продължава
някак разчувстван: „Традиционната
лирическа песен не може да обгърне
цялото многообразие на тези светли и безоблачни интимни чувства на
мирния и радостен живот. Тогава в
бита на хората навлизат естрадните и танцовите лирически мелодии
на българските композитори... Заражда се един нов жанр в българската музика... Много популярни стават
например естрадните песни на Й.
Цанков, един автор, чиято творческа
дейност започва много преди Девети

септември, но истинска стойност
неговото дело придобива едва през
последните години“ 10 . Тук би ми се
искало да можех да подхвана текст,
който да изобрази словесно по подобаващ начин едно творческо чудо:
прехода от предишния салонен тип
многобройни танга и румби на Йосиф
Цанков, които могат да са създадени
от всеки сръчен музикант, към няколкото първи бисера на неизтриваемата от паметта ни интимна песенна
лирика на Йожи, каквито са песните
му „Приказка“ (текст Веселин Ханчев), „Когато луната изплува“ (текст
Димитър Точев), „Целуни ме“ (текст
авторът), „Влюбената хармоника“
(текст Д. Точев), „Твоята китара“
(текст Д. Точев) и още няколко други
от ранните години на 60-те. Досега
не съм срещала по-възрастен човек,
който да не помни първите две песни,
особено „Приказка“. Ето, сега ще изпиша думите на песента и в съзнанието
ни веднага ще зазвучи гласът на пеещия ги Георги Кордов, който се движи
деликатно, следвайки характерния – в
началото секундово-квинтов –интервалов профил на мелодията:

Под дъжда, който чука невидим в
листата,
двама крачим без път и сами.
Няма вик на дървар, ни пътека
позната,
само тихият вятър ечи.
Вземам тихо ръката ти хладна и
бяла
като гълъб, спасен от дъжда.
Отстрани на косата ти свети
изгряла
една малка дъждовна звезда.
И сега, внимание, става чудото на
вътрешното ни запяване заедно с
певеца:
Стой така! Стой така! Нека тя да ни
свети,
Нека тя да ни води в леса!
Може би ще намерим вълшебното
цвете,
дето прави добри чудеса.
Ще му кажем тогава: „Недей ни
разделя,
равнодушни недей ни прави.
Ако искаш вземи ни и хляб, и
постеля,
топлинка само в нас остави!...“
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Георги Минчев

Лили Иванова

Няма колега на Йосиф Цанков, особено
сред по-младите композитори, който
да не изтъква с хвалебствени думи
песенната му дарба, таланта му на
мелодик. Като прибавим към това и
историческото му място на родоначалник на жанра, става ясно защо го
наричаме – заедно с Уикипедия – „пионер на шлагерната и попмузика в
България“ 11. Тази wiki статия следва
да се прочете, за да е ясен и на несведущите контурът на творческия път
на композитора. Тук съвсем не слагаме точка на „случая Йосиф Цанков“ –
напротив, историята продължава и
по-нататък. Но – понеже точно тук в
текста искам да му отдам „a tribute“ –
ще приведа извадки от неотдавнашно
интервю с неговия внук – музиканта
Велислав/Вили Стоянов, тромбонист,
който намира точни думи, за да изрази стойността на композиторското
дело на дядо си днес, повече от половин век по-късно. Любопитното е, че
и той започва думите си с песента
„Приказка“...

Вили Стоянов: „Опитвам се да намеря
за себе си част от този негов романтизъм и позитивизъм, с които е пропита всяка негова песен. Те са много
красиви, много чисти, 100-процентов
мелодик е... С „Тумбаито“ направихме
„Приказка“ – в аранжимент на Милен
Кукошаров заедно с Калин Вельов, в
изпълнение на Мартин [Ташев]. Много фино изпълнение. Свирехме го 3–4
пъти на концерти. Веднага прави
впечатление. Сменя тоналността
на концерта, хората се съсредоточават по различен начин… Имам чувството, че тогава България повече
е била обърната към стойностното
в световната попмузика. А неговите песни все пак са трудни. Казвам го
като музикант. Виждам, че съвременен певец, подхождайки към негова песен, се сблъсква със сериозен проблем.
Мелодията може да изглежда простичка, но е наситена с драматизъм,
с тежки кулминации... За мен е важно,
че винаги е получавал наградата на
публиката!“12.

1
Въвеждам една уговорка: при цитиране на
текстове от книгата на Джуд ще заменям ползваното от него (или от преводача) минало неопределено време със сегашно.
2
Джуд, Тони. Цит. съч. , 431-436.
3
Вж. Чичовска, Весела. „Главлит (1952–1956)“.
– Либерален преглед, 20.1.2013. (www.librev.com/
index.php?option=com_content&view=article&jd=1
922&Itemid=194).
4
Вж. Попилиев, Ромео. Забраняването-позволяване на драматически текстове на съвременна
тема от средата на 40-те до края на 80-те години на ХХ век (планов проект) 2015 г. Институт за изследване на изкуствата, БАН, ръкопис
(архив на автора).
5
Живков, Тодор. Отчет на Централния комитет на БКП пред Деветия конгрес на партията.
София: Изд. на БКП, 1965, с. 133.
6
Вж. цит. съч, с. 265.
7
Цит. съч., с. 32. Тук читателят може да намери подробни поименни сведения за музикантите,
участващи в двата бигбенда.
8
Трудът на Гаджев, който за мен е хронистът
на българския джаз и популярна музика, се явява
основен източник на сведения и факти, които
съобщавам в моя тест. Друг такъв източник е
книгата на Развигор Попов „Ау, от глад умирам“.
9
Цит. съч., с. 38-39
10
Кръстев, Венелин. Цит. съч., с. 517.
11
Вж. https://bg.wikipedia.org/wiki/Йосиф_Цанков.
12
Вж. http://skandalno.net/dzhaz-muzikantat-vilestoyanov-gordeya-s-149538/
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НАТЮРМОРТЪТ.
упорството
на нещата
До 17 февруари 2019 г.
Домът на изкуството
във Виена е домакин
на фотографската
изложба „Натюрмортът.
Упорството на нещата“

И въпреки споменатите разлики има
удивително сходство в аранжировката на двете маси и в начина, по който предметите гастролират върху
тях. Има някаква инатливост в отказа на вещите да бъдат заключени в
миналото.

„Картината на стената е натюрморт, който изобразява маса, приготвена за лека закуска със стриди.
На преден план в сребърна чиния има
полуобелен лимон и нож с украсена
дръжка. На заден план – две затворени стриди и черупка, чийто седеф се
вижда. Отляво стърчи чаша. Фонът
е с цвят на позацапано старо злато.“

Именно на този феномен е посветена и новооткритата изложба в
Дома на изкуството във Виена – „Натюрмортът. Упорството на нещата“ (Stillleben. Eigensinn der Dinge,
Kunst Haus Wien). Експозицията представя особеното възраждане на натюрморта като жанр, погледнат през
фотографския обектив. Изложени са
работите на двадесет автори от
различни страни, като всички те са
обединени от интереса си към света
на предметите и техния език.

Вероятно нещо в това описание под
снимката ви смущава. Откривате несъответствия, които ви озадачават.
Не виждате сребърна чиния, а пластмасова виличка. Цитрусовият плод
не е лимон, а розов грейпфрут. Няма
нож с украсена дръжка, има азиатски
клечки за хранене. Черупките не са от
стриди, макар че не са и миди Сен Жак.
Нещо в организацията на пространството изглежда разместено и това
дразни.
В действителност цитираното описание е от романа на М. Барбери
„Елегантността на таралежа“. В
него героинята се захласва по платно на стария холандски майстор Питeр Клаас. Фотографията горе, от
своя страна, е направена 400 години
по-късно. Неин автор е Андреа Вицман. Разминаването между двете
композиции е не толкова в пространството, колкото във времето. При
това едната е увековечена с четка, а
другата – с аналогов фотоапарат.

В исторически план натюрмортът
дълго се смята за не особено амбициозно артистично начинание. Почти до средата на XIX в. критиците
го поставят твърде ниско в традиционната йерархия на жанровете. Гарафите с вода, аранжираните букети
и кошниците с ябълки не могат да се
съизмерват с мащабните платна с
религиозна тематика или с портретната живопис. Дори пейзажите се
възприемат като образ на одухотворената природа, а за натюрморта
остава единствено съзерцанието на
мъртвата.
През 1863 г. френският критик Жюл
Кастаняри пише за „Салона на отхвърлените“: „Те се размножават с
тревожна бързина. Дори плъховете
на Париж не са толкова многобройни и
така опасни. Ако академичната художественост някога се сгромоляса, то

ще е, защото там долу авторите на
натюрморти са впили зъби в нея и са
прегризали един по един всички нейни
устои“.
Днес подобни думи звучат като неуместно шумна атака срещу картини,
които са обитавани от абсолютна
тишина. За разлика от тях историческите платна са натоварени с
действие, портретите – с неизказани думи, пейзажите – с невидими присъствия. Но светът на предметите
е обгърнат от интимността на безмълвието. В неговата съвършена неподвижност противоположностите
сключват примирие. Светлината си
играе със сенките. Неизменността на
вещите намеква за преходността на
живота. Пълният покой носи усещането за тихо клокочеща енергия. Погледнат по този начин, натюрмортът
е медитативно преживяване. Той е
поредното усилие на човека да намери баланс и хармония между нещата и
да се впише в техния космически ред.
Именно това съчетаване на привидно
несъвместими идеи в привидно прости композиции е може би голямото
очарование на натюрморта. Той е един
вид логически парадокс, визуализиран
оксиморон. Ако на шега се опитаме да
го вкараме в обувките на някоя литературна форма, то това несъмнено
би било класическото японско хайку. И
двата жанра се отличават със своята камерност и съзерцателност, а
най-добрите им образци превръщат
с три замаха на четката битовото в
красиво, тривиалното – във философско, а мига – в безвремие.
Това обяснява защо съвременната
фотография все по-често отправя

декември 2018

78
Андреа Вицман, In The Wealth Of Time, 2012, © Andrea Witzmann

любопитен поглед към предметите,
които ни заобикалят. То се дължи не
толкова на някакво умилително носталгично чувство и респект към миналото, колкото на желанието да се
експериментира в света на настоящето. Във време, в което всички
ставаме все по-осезаемо подвластни
на ускорението и на брауновото движение, подобни снимки са нещо като
„стоп кадър“ – глътка тишина, малка
пауза в големия хаос.
Някои от изложените в експозицията фотографии са само това – изображения на предмети, в които няма
особен подтекст или скрито послание. Това са вещи, които изглеждат
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вечни в своята самодостатъчност
– някакъв непоклатим остров на спокойствието в разлюляното море на
несигурност и съмнения. Понякога
лулата е просто лула, а захарницата
– захарница.
В други случаи обаче композициите
са деликатно напомняне, че живеем в свят, в който границата между
реалността и фикцията се размива.
Репрезентацията измества същината. Образът подменя първообраза. И
внезапно се оказваме в един огледален
свят, в който дезориентацията между истинско и лъжливо се превръща в
голямото зло на деня.

В едно свое интервю големият холандски фотограф Ървин Олаф споделя, че в работата си „обожава да
създава истории, без да разказва историята“. Изложбата във Виена показва поредица от кадри, които също
са своеобразна закачка с въображението на посетителя и готовността
му да стане съавтор. Те сякаш го подканят да напише своята лична анотация под снимките, оставени може би
нарочно без заглавие. Уж случайно захвърлени на улицата връхни дрехи, кашони и кутии от пица са превърнати
в малки скулптури. И ако човек задържи за момент вниманието си върху
тях, те с лекота се превръщат в хора,
животни и сюжети за малък разказ.
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Някои от тях изглеждат толкова нелогични, толкова лишени от смисъл,
че неизбежно ни припомнят думите на
Жорж Брак: „От изкуството се очаква
да безпокои. Картина без нищо смущаващо в нея – какво е това?“.
Съвременният фотографски натюрморт несъмнено е законно дете на
традицията на жанра в живописта.
Подобно на класическите образци, и
днес индустриалните или подчертано утилитарни предмети се съчетават с цветя, плодове и храна. Тленното присъства на масата редом с
нетленното. Ефимерната красота е
подпряла рамо с банално практичното. Повехналите пеонии, оставени в
мивката в банята, жълтеещата икебана, направена от стрък брюкселско
зеле, изтичащата кръв на черешите,
търкулнали се върху бялата покривка
– всичко това са въздишки по преходността на живота. Това е и смирение
в мъчителното усилие да приемем
собствената си преходност.

филтрира, анализира и сдъвче. Заставайки пред подобни фотографии ребуси, посетителят не просто недоумява
– той им отдава цялото си фокусирано внимание и желание да открие, да
отгатне и да разбере. А за какво повече би могъл да мечтае един артист?
Лео Кандл, A Glance At A Shopwindow, 1991

за момент ориентация какво точно
вижда и да се озове сам в полето на
предположенията и фантазиите. Това
изоставане на „разбирането“ спрямо
„виждането“ се определя от невролозите като защитен механизъм на
човешкия мозък срещу лудостта. В
тези няколко секунди съзнанието отказва да приеме суровата визуална
информация и отделя време, за да я

В известен смисъл натюрмортът
днес е новото черно. Независимо дали
е направен с маслени бои, сребърни
плаки или цифрова камера, неговата
дискретност винаги ще е упорито на
мода. Както казва Карл Сандбърг в едноименното си стихотворение, той
има „спокойствието на бронзова статуя в тъмна нощ, която влюбените
подминават, шепнейки“. A понякога
влюбените може би забавят крачка. А
понякога навярно удивено спират. Макар че той, животът, никога не спира.
And still life is never still.

Лаура Летински, Untitled, 2007, © Laura Letinsky, Courtesy Gallerie Bochum

И все пак художниците с камера в ръка
налагат своя собствена естетика
в развитието на жанра. Повечето
фотографии в изложбената зала се
отличават със своя подчертан минимализъм. На мястото на пищно отрупаните фруктиери, плата с дивеч,
сребърни свещници и кани с вино посетителят вижда само чепка грозде
на ръба на абсолютно празна маса. Ако
се вгледа по-внимателно, ще забележи
в ъгъла на огледалото и малко стъклено шише, което също едва се крепи,
сякаш секунда преди да падне на земята. То е нещо като котката на Шрьодингер – едновременно в състояние на
пълен покой и на експлозивно напрежение в мига преди падането. То е мъртва и жива природа едновременно.
Подобни изчистени композиции неизбежно провокират вглеждане в детайла – там, където често се крие не
само дяволът, но и Бог. Същото правят и всички фотографии в екстремно
близък план. Подобно на емблематичните флорални платна на Джорджия
О‘Киф, те карат зрителя да загуби
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Коледа

Картичка

Венцислав Божинов
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ъщата беше като всички досега и все пак беше
по-различна. Стаите изглеждаха като че собственикът е излязъл за
малко и всеки момент ще се върне.
Влязоха в кухнята. Стара печка със
светлосин чайник, шкаф със стъклени витрини, маса с избеляла мушама
и легло, застлано с памучна покривка.
От стените гледаха черно-бели снимки. Повтаряха се – младо семейство с
малка дъщеря.
До прозореца висеше платнен игленик. В единия от джобовете беше пъхната снимка на момиче по бански със
слънчев загар и широка усмивка. Беше
може би на седемнайсет. Красиво и
вече жена. Извади снимката. На гърба ѝ имаше надпис. Подаде я на брокера. „Мила бабо, изпращам ти слънчев
морски поздрав! Твоя Ева“ – преведе
посредникът.
В другия джоб на игленика бяха напъхани коледни картички. Изваждаше
ги една след друга. И без преводач
разбра, че всички са от Ева до баба ѝ.
Бяха от последователни години. Сред
картичките откри запечатан пощенски плик. Подаде го на брокера. Беше
надписан от бабата за Ева, но беше
останал неизпратен. Отвори го внимателно. Вътре имаше само коледна
картичка.
– Старицата не е успяла да го изпрати
– обясни брокерът. – Вероятно е чакала някой да го занесе в пощата, но
междувременно е починала.
– Защо продава? – Този въпрос не беше
съвсем търговски, но снимката на момичето, което вероятно беше продавачът, събуди в него любопитство.
– Има проблеми със здравето. Остана
сама. Родителите ѝ са починали преди
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бабата. Доколкото знам – катастрофа. Ситуацията е подходяща за сделка
– допълни брокерът.
– Да, по всичко личи – отговори механично.
Замисли се. Какво прави тук – на края
на света? Беше потърсил място за
уединение, извървявайки пътя от Англия до другия край на Европа. Какво
го доведе в тая планина, за да търси
къща. Искаше да промени живота си.
Да го направи смислен. Засмя се. Беше
жертва на собствените си илюзии...
Утре е Коледа, а тя лежеше в болничното легло и усещаше тялото си кухо,
но и ужасно тежко. Все едно не бяха
отрязали гърдите ѝ, а бяха изпразнили гръдния ѝ кош. Не усещаше сърцето си и дишаше през зъби, сякаш
искаше всяко вдишване да е последно.
Ръцете ѝ бяха изтръпнали и я боляха
заради отстранените лимфни възли.
Хирургът беше изпълнил желанието
ѝ от последната им среща. Спомни си
как му каза:

– Имате свиждане – каза сестрата,
влизайки в стаята.
Тъкмо искаше да отвърне, че има
грешка, когато в стаята влезе млад
мъж.
– Вие сте Ева? – попита. Беше чужденец.
– Да – отговори.
– Нося ви писмо – подаде плика. – Извинете, отворих го.
Ева беше объркана. Кой беше този
човек, какъв е този плик? Но познатият почерк върху плика, обаждането
от брокера, че някакъв чужденец има
интерес към къщата, се навързаха, и
тя разбра, че вероятно това е купувачът.
Ева отвори плика. Видя неполучената
коледна картичка.

– Ако трябва да отрежете едната,
нека са и двете.

Младата жена се преобрази – той
видя това. Бледото тъжно лице се
смени с онова, което беше видял на
морската снимка.

– Това е неразумно – погледна я учудено. – Защо?

– Ще ви оставя да си почивате – каза.
– Утре ще се видим пак. Нали може?

– Моля ви, докторе – държа на симетрията. – След това се усмихна горчиво. Пред операционната изживя самота, която беше огромна колкото
Вселената. Около нея чакаха уплашени
жени със съпрузите си. Не бяха сами.
Самотата ѝ премина в непосилна
тъга.

– Вие май не разбирате? – Ева го каза
съвсем тихо и ѝ се прииска да заплаче.
– Тук няма нищо – кимна с глава към завивката над гърдите си. – Не виждате
ли? Равно е...

Плановите операции за тази година
бяха приключили. Повечето от пациентите си бяха отишли за празниците, но тя пожела да остане.

– До утре – усмихна се. – Има за какво
да си говорим. – Гледаше я така, сякаш
разговорът вече беше започнал.
Ева гледаше в бялата стена отсреща.
Беше съвсем бяла и чиста и сякаш я
поглъщаше.

