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РАДИОДРАМАТА
„ФЕЙК НЮЗ“

Н

а 30 октомври 1938 г. в ефира на CBS, най-популярната
радиомрежа в САЩ, се случва нещо повече от необичайно. Гласът на диктора
обявява радиопиесата от 20 ч., подготвена от трупата на Меркюри Тиътър. Прозвучава обаче прогнозата
за времето, след което тръгва запис
на джаз оркестър, прекъснат от новинарско съобщение, че на планетата
Марс са забелязани необичайни явления. Излъчването продължава с музика, по време на която се включва професор от Принстън (озвучен от Орсън
Уелс), който отрича съществуването
на живот на Марс. Джаз концертът е
прекъснат отново от репортер на
CBS, съобщаващ за приземяването в
Ню Джърси на тайнствен металически цилиндър, който се отваря и от
него се насочват лъчи, поразяващи
всичко наоколо. Връзката с репортера секва. Професорът астроном прави коментар в студиото за техническите възможности на марсианците,
сетне следва съобщение за пълната
мобилизация на гражданската гвардия в Ню Джърси. Репортажите са
редувани с коментари от студиото.
Съобщава се за ответна атака на
американските бомбардировачи, някои от които са свалени от инопланетяните. Други включвания говорят за
сразени марсианци. Едва на четиридесетата минута дикторът дава да се
разбере, че става дума за радиопиеса,
ала излъчването продължава. Обявява

се, че марсианците, които нямат имунитет от земните бактерии, са били
унищожени. Едва тогава режисьорът
на драматизацията Орсън Уелс разкрива, че това е радиодраматизация
по романа на Хърбърт Уелс „Война на
световете“, и поздравява слушателите с нощта на Хелоуин, предхождаща
деня на Вси светии.
Връщам се към това събитие, защото
освен че поставя началото на голяма
медийна мистификация, с него е свързана и появата на понятието „фейк
нюз“. И в следващите дни страниците
на англоезичната преса изобилстват
с него. Целта на Орсън Уелс, разбира се, е била не просто да стресне
слушателите, изпробвайки възможностите на електронната медия, но
и да провери каква част от тях са в
състояние да повярват в небивалици.
Според проучванията „повярвалите“
били около една пета. Факт, предизвикал още тогава сериозни размисли
за състоянието на гражданското общество. А пък в нацистка Германия
започват да се позовават на „радиомистификацията“ на Орсън Уелс като
пример за „упадъка на демократичната система“.
Радиотеатърът е тема на този брой
не само като поклон пред Орсън Уелс,
но и поради неоценената му значимост за българската култура. А той
има такава. Поколения радиослушатели са израснали с българската и
световна класика, благодарение на

усилията на радиодраматурзи, режисьори и актьори, както може да
се убедите от статията на Георги
Каприев, открехваща завесата към
така и ненаписаната история на българската „слухова пиеса“ (по думите
на Сирак Скитник) – от драматизацията на „Вампир“ (1932 г.) на Антон
Страшимиров, та до наши дни. Историята на едно „слушане със сърцето“
(Теодора Димова).
А що се отнася до фалшивите новини,
те са неизменен спътник в делниците ни. Живеем във времена, когато
истина и фалшификат все по-трудно
се различават, настоява писателят
Марио Варгас Льоса в интервюто,
публикувано в броя. Има ли тогава
противоотрова срещу фалшивите
новини, фалшивите образи и фалшивите изказвания? Има, разбира се.
Льоса смята, че противоотровата
е истинската култура. „Фейкът“ се
разбива в класиката и автентичните творби – в онова, което ни подтиква да мислим критично. Може и да
звучи просветителски, но е така. В
този смисъл и радиопровокацията на
Орсън Уелс би могла да се възприеме
като опит за съпротива в рамките
на един свят, все по-подвластен на
популистите и на революцията в комуникационните технологии. И днес
знаем до какво биха могли да доведат
подобни зависимости. Затова битката с отровите на „фалшивите новини“ продължава.
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Радиодрамата на 80
Как радиодрамата оцелява в епохата на глобална визуализация? И отвъд скандала – в духа на Орсън Уелс и „Войната на световете“ – какви са днешните шансове на радиотеатъра и неговата „невидима режисура“ да спечели сърцата на
зрителите? Възможно ли е осем десетилетия по-късно, тъкмо поради отказа
си от шумотевицата и показността, радиодрамата или „слуховата пиеса“ (по
определението на Сирак Скитник) да връща „аурата“ на произведението? Анализ по темата.
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Георги Каприев

РАДИ

ТЕАТЪРЪТ

80 години
радиодрама в България
Радиодрамата (радиопиеса, Hörspiel,
théâtre radiophonique, radio-théâtre,
radio/audio drama, radio/audio play) се
определя като исторически първата
форма на изкуство, произведена от
радиото. Тя е по дефиниция свързана
с фикционални съдържания. Документалистиката (feature), съчетаваща
елементи от радиопиесата, документа и репортажа, се появява по-късно. Радиодрамата бива стилистично
разграничавана от драматизациите
на проза, както и от адаптациите на
театрални текстове или постановки.
Различава се и от аудиокнигата (говореща книга, Hörbuch, audiobook, talking
book): прочит на прозаичен текст, при
който акцентът пада изключително
върху словото и гласовата внушителност на актьора (рядко – на актьорите). „Радиотеатър“ е понятие,
по-широко от „радиодрама“.

Радиодрамата
Радиодрамата е самостоятелен жанр.
Ходът на действието и постановъчната структура са органично свързани със спецификата на радиото. Продуктът се превръща в артефакт едва
след своето излъчване. Тя, забелязва
се, едва ли не преди появата ѝ, е ars
sui generis със собствена радиофонна
драматургия и език (Heister, 1924, 1779).
Равноправни елементи са човешкият
глас, музиката и звуковите ефекти.
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Строго акустичното „въплъщение“
на слово, действие, пространство и
време в тяхното единство задават
уникалния ѝ характер. Тя е „акустично събитие“, разгръщащо линеарна
или нелинеарна история посредством
знаковата система на звука и паузата; човешкият глас остава конститутивен до 60-те години на ХХ в.
(Hörburger, 1996, 1576–1577). Дори обаче
при опитите за производство на „интерактивна радиодрама като не-разказно радиоизкуство“ (вж. Geerken
1992), той не губи значимост. Остава
постоянно валидно, че тук словото
става едно, съвпада със своя предмет
(Pongs, 1930, 9).
Развитието на радиодрамата е свързано с историята и на театъра, и на
киното. Още Йохен Клепер забелязва, че от драматургичния текст не
се отнема или добавя, но се поставя
нова конструктивна рамка, в която
радиопиесата получава статут, междинен между епоса и драмата (Klepper,
1932, 413-415). Оставайки акустична в
своето физично измерение, тя следва да въздейства като визуална сила
във физиологичното измерение (Crook,
1999, 8). Освен чрез звуковия мизансцен този ефект, провокиращ въображението като съавтор, се постига
основно чрез монтажа и блендирането на тона – специфични средства на
радиодрамата, но още преди това на
киното (Würffel, 2000, 78).

На 26.12.1938 г. е излъчена
„Крилата помощ“ от
Ангел Каралийчев и Матвей
Вълев – първата оригинална
българска радиопиеса

През 1931 г. Херман Кесер вече настоява, че радиодрамата – защото е слово срещу слово, фронт срещу фронт
– може да се превърне в най-чисто
въплъщение и същностно понятие
(Inbegriff) на борбата и конфликта. Тя
може и трябва да бъде близък портрет на вътрешния човек, който мисли, чувства и действа (Kesser, 1931,
554-555).
Родоначалникът на радиопиесата Ричард Хюз скромно твърди: „Опитахме
се да изречем чувства и да разкажем
една пълноценна история през едно-единствено сетиво, ухото, с което очевидно не направихме нищо различно от онова, което киното бе вече
направило чрез окото“. В началото на
60-те вече се настоява: „Радиодрамата не е въпрос на акустично адаптиране, нагаждане към ухото: чрез проблема на оралността (Mündlichkeit) тя
поставя съвсем нови задачи, съвършено невъзможни в тази форма“. Решаването им се мисли в контекста на
вариативността на пространството
и действащите в него лица, сега и със
средствата на стереофонията. Слушателят бива въвеждан в нов опит и
неизвестни досега представни пространства (Hörburger, 1996, 1581). Радиото не подражава на природата,
то излъчва специфична природа (вж.
Господинов, 2005, 202).
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Георги Господинов обобщава: Новото
битие на творбата, предназначена
за изговаряне по радиото, променя
нейния формат, стилистика, реторически модел, дори поетика. Краткост,
стегнатост, конкретност, яснота,
освобождаване от абстракции, от
разгънати и сложни за възприемане
художествени конструкции – това
са част от новите изисквания, които
налага писането „за ухото“. Появил се
е нов консуматор на изкуство. Радиослушателят и съобразяването с неговата рецептивна нагласа налага нови
правила (Господинов, 2005, 150).
Въпреки привидно тоталното доминиране на телевизията и киното
от 50-те години насам, както и на
по-новите медии (в които обаче тя
намира място), интересът към радиодрамата не секва: заради медийния трансфер между музика и слово
– разкъсването на граничната линия
между говор и музика, заради симбиозата и вкарването в мрежа на традиционно отделяни жанрове и игрови
пространства.

Поява на радиодрамата
Опитите на американските историци да внушат САЩ като родина
на радиодрамата не са достатъчно
убедителни. Факт е, че през 1921 г. в
Питсбърг се излъчва адаптираният за
радио кратък скеч „Селяндурски предел на образованието“. През 1922 г.
започва представянето на бродуейски мюзикъли. През септември същата година актьорите Грейс Джордж
и Хърбърт Хейс представят на живо
пиеса в радио (Сан Франциско). През
1923 г. в Синсинати се експериментира с фрагменти, писани специално за
радио. Драматургичната реч навлиза
все по-уверено в радиопрограмите.
Първата оригинална американска радиодрама е все пак „Изключете светлините“ на Уилис Купър, появила се
през януари 1934 г. и дала начало на сериал, продължен до 1947 г. Най-знаменитата радиопиеса, излъчена в САЩ,
си остава „Войната на световете“,
реализирана на 30.10.1938 г. от Орсън
Уелс (по романа на Хърбърт Уелс от
1898 г.).

Началото е сложено в Лондон. На
16.02.1923 г. са излъчени откъси от
Шекспировите „Юлий Цезар“, „Хенри V|||“ и „Много шум за нищо“. А на
15.01.1924 г. е реализирана първата
оригинална радиодрама: „Опасност“
от Ричард Хюз. Сюжетът се гради
около история за миньори, останали
под земята след авария. Впрочем на
21.10.1924 г. в Парижкото радио е завършен оригинален акустичен спектакъл „Корабокрушение“, забранен от
Министерството на мореплаването,
понеже SOS сигналите можели да се
разпознаят като действителни. Излъчен е чак през 1937 г.
На 29.01.1927 г. Radiorario, орган на
Италианския радиофоничен съюз, обявява осъществяването на „първия
експеримент на радиофоничния театър“ – „Петък 13“ от Марио Вуглиано,
излъчен на 18.01. Първата италианска
драма, писана специално за радио, е
30-минутната „Пръстенът на Теодосий“ от Луиджи Киарели, представена на 29.11.1929. Радиотеатърът
(radioteatret) в Норвегия пък съществува от 1926 г.

Реакции в американската преса на „фейк“
радиопиесата по „Войната на световете“,
31 октомври 1938 г.

В Германия, с редовно радиоизлъчване от 1923 г., нещата започват на
3.01.1925 г. с Шилеровата „Смъртта на Валенщайн“. През 1927 г. Бертолт Брехт прави радиоадаптация

Орсън Уелс на импровизирана пресконференция в студиото на CBS след
излъчването на „Войната на световете“, 1938 г.
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народностно-националистическата
дидактична сила на радиопиесата.
Неговият ентусиазъм е силно охладен от скептицизма на Йозеф Гьобелс,
който категорично фаворизира игралното кино.

Запис на радиопиеса в студиото на Би Би
Си, 1940 г.

на „Макбет“ (реж. Алфред Браун).
Малко преди това обаче е осъществил под собствена режисура пиесата си „Мъжът е мъж“ – първата
оригинална радиодрама в Германия.
Периодът 1927–1932 г. се превръща в
„златното време“ както за немската
радиопиеса, така и за немската ѝ теоретична рефлексия. Основната част
от тогавашните открития е валидна
до днес (вж. Schwitzke, 1963; Hay, 1975;
Schneider, 1984; Hörburger, 1996; Würffel,
2000).
Сред първите теоретици – с четири публикации – е именно Брехт, основаващ се на собствен опит (общо
осем радиопиеси). Той слага акцента
върху рационализиращата практика.
Позицията му е, че радиото – това
„пред-потопно изобретение“ – се преобразува от дистрибуционен в комуникационен апарат. То би станало
възможно най-мощният комуникационен механизъм на обществения живот, ако смогне не само да излъчва, но
и да приема: да не изолира слушателя,
а до го вкара във връзка – в мрежа от
отношения. Брехт и неговите епигони отстояват епично-дидактично
експонираната радиодрама. Без да
отиват в техните крайности, останалите теоретици от Ваймарския период също акцентират особения тип
динамика на този театър и специфичната му връзка със слушателя.
Още през 1933 г. Рихард Колб, националсоциалистическият теоретик на радиотеатъра, заговаря за
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Нещо подобно става и в СССР, където
масово радиоразпространение има
от есента на 1924 г. Постановки се
излъчват от 1926 г. Първата е „Ревизор“, директно от сцената на МХАТ.
Анатолий Луначарски веднага – и оправдано – протестира: „Няма смисъл
пряко да се излъчва театър, без да
се виждат лицата, техните жестове и мимики“. Независимо от това до
1929 г. са реализирани още шест директни транслации. През 1928 г. –

Режисьорката Мария Нанчева с актьорите Хиндо Касимов, Сава Хашъмов, Георги
Калоянчев, Васил Попов и др.

почти едновременно в Ленинград и
Москва – започват студийни записи на
адаптирани, но и на оригинални радиопиеси (Шерель, 2004, 175-193). Въпреки някои настоявания радиодрамата
не се гледа като главно „изкуство на
масите“. И тук лъвският пай се пада
на киното. Известно е, че още Ленин
заявява (в беседа с Луначарски): „Докато народът е непросветен, от всички
изкуства за нас най-важни са киното
и циркът“. Сталин го надминава: той
е фанатичен зрител, почитател-критик и крепител на съветското кино.

Радиодрамата
в България
Георги Господинов забелязва, че колебанията през 30-те години около

името „радиодрама“ (синоними „радиопиеса“, „радиосцена“, „акустична
пиеса“, „слухова пиеса“) подсказват
ползването на чужд, предимно немски опит (Господинов, 2005, 150-151).
Но това е рецепция не на най-актуалната му фаза. Дори единственият
превод – текстът на Йохен Клепер (в
„Златорог“, 1935), по-късно жертва на
режима – показва това. Българските
теоретици на радиодрамата се влияят от немските концепции отпреди
1933 г.
Те демонстрират високо ниво на подготвеност и зрялост. Ето какво пише
Сирак Скитник още преди въвеждането на жанра в България: „С появяването на радиото се появи един нов
вид творба – радиопиесата, слуховата пиеса, както някои я наричат... За
съвременния писател се открива една
творческа област, в която той може
да прояви и дар, и изобретателност,
и остроумие, незатрупани от тежкия сценичен аксесоар… Писателят
трябва само да намери събитието,
тежестта на което лежи в психичната динамика, във въздействието
на думата, на репликата – искрена и
изчистена от театралност, от описателност. Действието трябва да се
ражда и развива в момента, без особени възвръщания към миналото или
отклонения“ (Сирак Скитник, 1937,
29-30).
Общественото радиоразпръскване в
България тръгва през ноември 1929 г.
и е дело на група инженери около Георги Вълков. През 1930 г. е основан „Съюз
Родно радио“, редовните предавания започват през юни. На 9.12.1934
е открито Радио Варна. С указ от
25.01.1935 г. радиото става държавна
институция. Първи директор е Сирак
Скитник (Панайот Христов), а в екипа му са Йордан Стубел, Александър
Джаджев, Есто Везенков. След смъртта му през 1943 г. мястото се заема последователно от Йордан Стубел и Константин Константинов.
1944–1945 директор е Орлин Василев.
Десетки писатели са професионално
свързани с радиото – от началото му
до днес. Първото предаване на Радио Стара Загора (1936 г.) с уредник
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поета Иван Хаджихристов е прочит
на „Печената тиква“ от Елин Пелин.
Пробната емисия на „Родно радио“ е
сказка на Асен Златаров, завършена с
„Аз искам да те помня“ от Дебелянов.
На българската литература ѝ е било
писано да е част от новата медия още
при първите ѝ стъпки, при „пробването на микрофоните“ (Господинов,
2005, 133). През 30-те и 40-те години
„не е имало ден, в който българското радио да не е излъчвало творба
от български писател“, четена обикновено от автора ѝ. „Амбицията на
първите радиопрограмни уредници
е била да бъдат привличани като автори практически всички действащи
тогава български писатели“ (Димитров, 1994, 121).
Чавдар Мутафов отрано предупреждава, че „високото изкуство“ се превръща във фон при „фабричното
производство на естетически ценности“, заговаря за „машинизиране
на художественото произведение“
(цит. по Господинов, 2005, 12). И още:
„Отбелязва се вече едно доловимо
състезание между умозрителната,
абстрактната култура на книгата
и зрителната и слуховата култура
на съвременността: звуковите елементи закръгляват по вторичен път
впечатлението на непосредност“ (Георгиев, 1934, 185).
Господинов коментира: „Тук сме свидетели на друга интерпретация, според
която техническата възпроизводимост, характерна за медията, връща
„аурата“ на произведението… Механиката на звука съхранява автентичността, усещането за непосредност
на присъствието, за запазването на
истинския „дъх“ и дух на изпълнението. Дългата традиция на култ към
записаното рязко се сменя с нов култ
– към говора, звучащото слово, ухото“
(Господинов, 2005, 147).
Есто Везенков маркира спецификата на радиослушателя: „Театърът и
неговата публика се познават. Те са
във връзка. При радиото работата е
по-друга. Слушателите не се събират
никога на едно място и никога не дочакват края на едно изпълнение само

от приличие… Затова радиослушателят е по-самостоятелен и приличието, примерът на околните не съставя неговата оценка… Връзката между
двете страни тука е по-особена и общуването се постига по съвсем други
пътища“ (Везенков, 1938, 267-270).
Тази „демократичност“ се гледа като
възможност за социална дидактика
с прицел към „средното“: „Най-голямо внимание програмата отделя на
средния радиослушател. Микрофонът
отпраща за всички по нещо – за някои
повече, за други по-малко, но той никога не забравя да изпрати най-много
за този среден радиослушател, за тоя
български човек, който се явява като
представител на средното ниво на
нашия народ“ (Вълев, 1942, 34).
Матвей Вълев заговаря и за радиодрамата: „В нашата кратка разходка из
програмата на Радио София стигаме
до един друг вид предавания, за които много се е говорило и още повече
писало – до радиопиесите. Те влязоха първоначално в детския час, като
музикални радиопиески. После бавно
и премного внимателно почнаха опитите за създаване на истински радиотеатър и за възрастни… Неговото
бъдеще мъчно може отсега правилно
да се предрече. Но то граничи с времето, когато една пиеса ще бъде играна
за целия народ – с бъдещето на театъра без ограда, театъра без вход“
(Вълев, 1942, 33).
Той забелязва: „Когато един театър
поставя една пиеса, той разполага
с площта на сцената и със сценическите средства – с кулиси, звукови
ефекти, антракти, промени, с артисти, които имат хубави или грозни
лица, с публика, която седи в салона и
влияе с присъствието и отношението си върху играта на артистите. А
за поставянето на една радиопиеса
студиото разполага само с говор, с
музикални и звукови ефекти и разпръсната, неизвестна маса от слушатели, невидима за изпълнителите,
които са също невидими за публиката. Стремежът при радиопиесата е
да замени средствата на театралната сцена: да предаде зрителната

Георги
Каприев

Проф. дфн Георги Каприев преподава философия на Средновековието и Ренесанса, византийска философия, антична
философия в СУ „Св. Климент
Охридски“. Основните му научни интереси са в сферата
на историята на средновековните (византийска и латинска) традиции, философията
и изкуствата през ХХ в., философията и историята на
културата. Дългогодишен
театрален наблюдател на
в. „Култура“. Автор на книгите: „История и метафизика.
Очерци по историческото мислене на Западноевропейското
средновековие“, „Механика
срещу символика“, „Августин“,
Homo spiritualis, „Философският свят на Анселм от Аоста,
архиепископ Кентърбърийски“,
„Максим Изповедник. Въведение в мисловната му система“, „Византийска философия.
Четири центъра на синтеза“, „Византийски етюди“ и др.

представа чрез звукове… Диалект,
особености в говора, височини на тоновете, всякакви други отличителни качества на хора, на животни, на
предмети се взимат предвид от оня,
който пише радиопиесата... Радиопиесата има предимства. Тя може да се
развие тъй, че действующите лица да
ходят, или да пътуват с влак, с параход, със самолет... Докато в театъра
се работи над играта, тук се работи
най-вече над гласа. Каквото са в театъра декорите и площите, тук са
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звуковете. Звуковете… са едно от
главните действующи лица във всяка радиопиеса… Могат да се създадат
представления, които надминават по
сила на въздействието театралното,
зрителното представление – ако не с
друго, то поне чрез своята неограничена по брой публика“ (Вълев, 1941, 54).
Тези обемни цитати ясно и непосредствено показват, че българските

радиопиеса. Никола Вапцаров печели втора награда (първа не е присъдена) с едноактната драма „Бент“.
Тя остава незаписана. Анализът показва, че „Вапцаров добре познава и
следи съществуващия в публичното
пространство корпус от текстове, свързан с особеностите на радиотворчеството и спецификата на
новия радиожанр“ (Господинов, 2005,
150-154).

„Крилата помощ“ по Радио Варна на
26.12.1938. Това е рожденият час на
българската радиодрама.
Пиесата е в 3 картини, с 12 действащи лица и обилен миманс. Въведени са
имена на реални топоси – за „документалност“. В ход са телефонни разговори и всевъзможни звукови ефекти,
необходими за радиоразказ, съдържателно кореспондиращ с „Опасност“ на

Елисавета Багряна

Йордан Стубел

Сирак Скитник
Антон Страшимиров
Матвей Вълев

радиотеоретици са на равнището на
европейските и са детайлно наясно
със спецификата на радиодраматургията. Тя не закъснява да обяви присъствието си.

Първата българска
радиодрама
Първата българска пиеса, прозвучала
в ефир, е „Вампир“ от Антон Страшимиров през 1932 г. През 1937 г. е обявен
конкурс на Радио София за оригинална

февруари 2019

Пак през 1937 г. списание „Летец“
обявява „състезание за написване
на радиопиеса с въздухоплавателен
сюжет“. Кандидатстват 11 текста.
Първата награда на Дирекцията по
въздухоплаване получава „Великденска вечер“ от Ангел Каралийчев и
Матвей Вълев. Второто място е за
„Стоманеният орел“ на Петър Витанов, а третото за документалната пиеса „Над Одрин, 1913 година“
от Ирина Петрова. Премираният
текст е излъчен на живо под заглавие

Хюз. Той извиква и първата българска
радиотеатрална рецензия. Автор е
Петър Увалиев, останал дългосрочно
верен на жанра. (Той е първият български преводач на „1984“ от Оруел и я
адаптира за радиотеатър. Сериалът
е излъчен от българската емисия на
Би Би Си през 1984 г.)
В текста от 2.01.1939 Увалиев пише:
„Доста назад бяхме останали, докато
съседите ни разпръсваха ред радиопиеси, ние не вършехме нищо в тази
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област. Отличното ръководство на
нашите предаватели като че ли се
чувстваше възпрепятствано в стремежите си да постигне нещо в тази
посока от незаинтересоваността и
на писателите, и на актьорите ни.
Затова особена похвала заслужават
авторите на първата радиопиеса
„Крилата помощ“… В самия сюжет има
нещо, което тласка въображението
на слушателя да си представи това,
за което му се говори: пожар избухва
в една мина и спасителната команда
от Перник прелита със самолети до
бреговете на Черно море, за да спаси
работниците, затрупани в мината.
Има нещо наистина величаво в този
полет и въображението може да си го
представи по-внушителен от каквото и да е негово изображение, стига
само да бъде добре насочвано от гласа, който излиза из високоговорителя“
(Увалиев, 1939, цит. по Тончева, 2004).

Българският
радиотеатър – до днес
Българските автори се насочват към
радиотеатъра. През 1940 г. се включва и Елисавета Багряна в съавторство с Матвей Вълев. За разлика от
театралния им провал („Госпожата“,
1938 – Вандов, 2004, 322), радиопиесата „Знамето“ е приета добре. Днес
фондът на радиотеатъра съхранява
към 4000 заглавия – въпреки покушенията. Татяна Лолова разказва как
към края на 50-те видяла в двора на
радиото Зорка Йорданова да плаче,
че са ѝ изтрили „Маскарад“ от Лермонтов с Владимир Трендафилов, за да
запишат нещо друго върху лентата
(Лолова, 1996, 283). Не става дума за
изключение.
Най-късно през 1942 г. е установена
длъжността „началник на радиотеатъра“, заета тогава от писателя
Димитър Симидов. През 1948 г. Радио
София вече има утвърдена схема за
излъчване на радиопиеси. През комунистическия период годишно се произвеждат около 40 пиеси за възрастни
и 30 за деца (оригинални, адаптации,
драматизации). От тях 50 % са задължително български, 30–40 % съветски

и руски, останалите – западни. Редакцията разполага със солиден бюджет
и щат.
При народната република доминират
идеологически текстове, често лишени от художествени достойнства.
Налице са обаче и стойностни пиеси,
и високи постижения. Много са при
това свидетелствата на автори, режисьори и особено актьори как, попадайки по някакви причини в изолация
от сцената и екрана, поддържат професионалното ниво и популярността
си тъкмо като радиоартисти.
Апостол Карамитев е пословичен със
своите „партитури“, осеяни с чавки,
маркиращи паузи, ударения, модулирания и т.н. – за максимално внушителна радиофоничност. Той е ярък,
но не единствен образец за самосъзнаване като радиоартист, различен
по присъствие в радиото, театъра и
киното. Списъкът на участвалите и
участващи писатели, режисьори, актьори и композитори прилича най-вече на Who is Who, ако не в българската,
то в софийската литературна, театрална и музикална култура (вж. Манолова, 2014, 35-37).
Днес радиотеатър произвежда само
програма „Христо Ботев“ на БНР.
Освен радиодрама той представя и
останалите жанрове, присъствайки в ефира всеки ден. Колкото и да е
стеснен обемът на продукцията, за
качеството ѝ говорят напр. 11-те награди от авторитетни международни фестивали в периода 1993–2018 г.,
към които се добавят и 5 номинации.
Сегашният екип – Митко Новков (отговорен драматург), Теодора Димова и
Даниела Манолова (старши драматурзи), Яна Добрева, Александър Христов
и Теодор Иванов (драматурзи), Петър
Бакалов (режисьор), Негрита Георгиева (координатор) – е подготвил през
2018 г. 6 радиопиеси, 2 документални,
5 литературни адаптации (в общо 82
части) и мултимедийния проект „377
дни преди премиерата“ (с Народния
театър). Шест са българските пиеси,
предвидени за запис през 2019 г.

Традицията, вижда се, продължава.
Следва да се добави, че тя е удивително слабо изследвана, а анализът
би разкрил съществени – засега безвестни – измерения на нашата култура. Работата е много, но двадесетте
години до юбилея за какво са?
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Теодора Димова
За първи път са ме завели на театър,
когато съм била на три години. „Червената шапчица“ в Кукления. Спомням
си изтръпването на тялото, ледената пот, стискането на дръжките
на стола, пресъхването на гърлото,
ето я! ето я! виках в изстъпление
и сочех с ръка малкото момиченце,
удивявах се от неговото съществуване, предвкусвах всички необозрими
приключения, които имаше да му се
случат, треперех, изгубила бях ума и
дума от непосилния съспенс.
И след много, много години, когато
имаше само една телевизионна програма и две радиопрограми, изпитах
отново подобен потрес. От скалата

едновременно аскетично и експресивно. Само актьорският глас и литературата, нямаше музика, нито ефекти,
нито визия. Литературата и актьорът любовно се допълваха, изтегляха
най-доброто един от друг, преобразуваха го, претворяваха го – в чудо ли, в
какво ли.
Казах си, че единственото място, където искам да работя, е
Радиотеатърът.
Така и стана. Написах първата си
пиеса „Фюри“, адаптирах я за радио,
тя спечели поощрителна награда на
конкурс, запознах се с редакторите, с
режисьорите, след няколко години се

слушаш
със сърцето си
Да

на радиоапаратите се долавяха чужди
радиостанции, заглушени или заглушавани, неясни, мамещи с непознатите езици, мелодии и звуци. Беше късно
вечерта, спокойно и тихо, но с онези
характерни за времето на късния социализъм спокойствие и тишина, под
които тлееше жарава, имаше разпалени въглени, които или те изгаряха,
или те прогонваха – независимо дали
навътре или навън. И както въртях
копчето на радиоапарата, попаднах
на радиопостановката по пиесата
на Бернар-Мари Колтес „В самотата на памуковите полета“. Хванала
бях пиесата някъде по средата, не ми
ставаше ясен нито сюжетът, нито
героите, нито отношенията им. Но
въпреки това се бях вкаменила. Цялото ми внимание, цялото ми същество бяха приковани – от текста,
от музиката в него, от високата
му художественост, от прекрасния
превод, от актьорското изпълнение,
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„освободи щатна бройка“ и Даниела
Манолова – тогавашният и дългогодишен отговорен редактор – ме покани да работя при тях.
Как оцеля редакцията ни през последните трийсет години – не знам
и нямам обяснение. Беше закрит любимият на много поколения „Телевизионен театър“ – телевизионни
представ- ления, излъчвани всеки
понеделник, през цензурата тогава
успяваха да си проправят път и доста съвременни и смислени пиеси, да
не говорим за блестящите актьорски
постижения. Радиорежисьорите бяха
вкупом уволнени през 1997 година.
Винаги сме очаквали и редакцията
да бъде премахната. Впрочем нейното премахване е първата работа на
всеки нов генерален или програмен
директор. По причина, че от него се
изискват „бързи и решителни мерки за оптимизиране на работата“ и

редакция „Радиотеатър“ е първата,
която попада в полезрението на всеки
следващ нов директор. Радиотеатър
ли? Че кой днес слуша? Това напрежение трае около половин година. След
това новият директор неизменно
проумява смисъла и паметта, тихата,
почти невидима и незабележима работа на редакцията, която с продукцията си попълва Златния фонд на БНР
с гласовете на най-добрите актьори, които изпълняват най-доброто
от българската и световна класика,
от съвременната българска и чужда
драматургия.
И третото ми радиопреживяване.
Беше на конкурса за документални
пиеси Prix Futura в Берлин. Слушахме
пиеса на финландското радио, дълга
почти два часа. Изповед на момиче,
което е родом от Южна Корея, осиновено е от финландци, те прекрасно се
грижат за него. Когато става на 18 години, момичето иска да види родителите си корейци. Отива при тях само
за да установи, че е изгубило всякаква
връзка с тях, че съвсем няма за какво да си говорят, какво да си кажат.
В това време „финландската“ майка
започва да ревнува, да вгорчава и да
съсипва отношенията им. Момичето е никъде, ничие, няма родина, няма
принадлежност, няма майка.
В тази постановка режисурата беше
„невидима“, прицелваше се единствено навътре в човешката душа, дълбаеше като свредел, слушателят започваше да изпитва невъзможност
– както да продължи да слуша, така и
да престане да слуша. Режисьорът не
се интересуваше от никаква ефектност и показност, режисьорът беше
със смирението на преводач, превеждаше екзистенциалния ужас на това
същество към своите слушатели –
вероятно уседнали, улегнали, удебелени в своето задоволство същества. И
разбиваше на пух и прах цялата уседналост и удебеленост, цялото привидно задоволство на тези същества.
Искам да кажа, че заниманието с радиотеатър е деликатно и крехко,
встрани от шумотевицата и показността, от безвкусната себеизява.
Занимание със сърцето.
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Постановката в
Разговор със
звукоинженера
доц. Димитър
Василев
Участвали сте в реализирането на
около 800 радиопостановки?
Горе-долу, да – около 800. Тук съм си
направил едни пищови (смее се) за режисьорите, с които съм работил. 36
души. Със сигурност има още толкова.

Всички ли са специалисти по
радиопиеси?
Две групи са. Първите са от режисьорското звено в радиото, те бяха
специализирани. Другите идват отвън, но вече в по-късни времена. Първите бяха така специализирани, че
работата вървеше много бързо – Юри
Статков, Минчо Събев, Петър Дамянов… Подбираха актьорския състав
по подходящ начин. Няма да поканят
актьори със сходни гласове и слушателят да не разбере кой какво играе.
Бяха наясно какво изисква радиотеатърът – добра дикция, добра интонация, съответстваща на звуковата
картина. И обиграност по отношение
на движението.

В какъв смисъл?
Актьорите да могат да се движат в
пространството, за да се изготви
пространствена звукова картина.
Отляво да се влезе, да се стигне до
средата по характерен начин, подходящ за ролята. Актьорите знаеха
как да влязат, къде да минат, в каква
посока да е главата към микрофона…
Жалко, че в началото на 90-те – времето на големите промени, се съкрати режисьорското тяло. Обвиниха ги,
че са цензура…

Нали тогава дори новините са били
на запис?!

Ами да, бяха! Но не всички – централните осведомителни бюлетини
вървяха пряко. Всичко останало – на
запис. И всеки запис се осъществяваше от режисьор. Но е погрешно да
се каже, че са били цензори, по-скоро
се стараеха да придадат на предаването естетически облик, особено на
радиопиесите. Събираха актьорите,
правеха и повече от една репетиция,
актьорите си минаваха материала,
който предварително са получили и
подготвили. В един период това се
правеше след театралните постановки: приключва представлението
в театъра, актьорите идват, работят цяла нощ с режисьора. И на сутринта има готов продукт.

Това не е ли малко халтура?
В никакъв случай, напротив! Хубаво
ставаха нещата. Всички са абсолютно съсредоточени! Сложил си е звукооператорът лентата и готов да
стартира с пръст на копчето. Ако
някой направи грешка, връща се малко, прави се връзката и се върви напред, докато се получи завършен продукт. Обикновено всичко ставаше за
една нощ. Вярно, имаше и сив поток.
Аз много пиеси съм правил, но голяма
част не си ги спомням, може би защото са били сив поток. Но от 200 пиеси
годишно поне 20–30 бяха хубави.

А нямаше ли пропаганда и агитация?
Не, не, не, по мое време вече не. Пропагандните са от по-ранно време.
Единственото идеологическо нещо,
което съм правил, е един сериал по
време на т.нар. „възродителен процес“. В главната роля беше Ириней
Константинов. За съжаление, не мога
да си спомня заглавието. Сюжетът е
за човек с турско име, който протестира против смяната, но си намира
корените и се оказва, че предците му
са били българи. Имаше малко екшън,
стрелби, преследвания…

Другите програми на радиото –
„Знание“, „Орфей“, „Хоризонт“,
бяха ли захранвани с пиеси?
Всички! Всички програми са се ползвали от радиотеатъра. Включително „Хоризонт“. Едно време, докато
още нямаше „Хоризонт“, бяха Първа и Втора програма. Цялата Първа
програма вървеше на запис. Преди
сегашната „Неделя 150“ се излъчваше
друго предаване, пак по същото време – цялото на запис. Текста четеше
говорителката Ана Шинева. Тя беше
толкова добра в работата си, че даже
си подгъваше листовете, та като ги
хване и премести, да не издават звук.
Слагаше си ръкавици, за да не произведе шум. Най-интелигентните хора
в България бяха говорителите и режисьорите в радиото. Когато беше
необходима езикова справка за наименование или къде се слага ударение
– питахме говорителите! Обликът
на радиото се определяше от тези
две звена – на говорителите и на
режисьорите.

Кое най-драстично се измени в
радиотеатъра?
Най-драстичната промяна е, че следващите режисьори, дошли да работят в радиотеатъра, идваха от
сцената, от киното и им трябваше
процес на адаптация към изискванията на звукозаписа. Не им беше лесно.
Другата разлика е при актьорите:
едно е да си на сцената или на екрана,
може да си прекрасен актьор там, но
в студиото да не се справяш толкова
добре само с гласа си. Има известни
имена, които идваха, но нямаха радиофоничен глас и спряха да ги канят.

А кои паснаха?
Големите на сцената и в киното и
тук си бяха големи, гласовете им бяха
просто прекрасни! Най-търсени бяха
мъжете актьори с плътен басов глас.
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Димитър
Василев

Димитър Василев (1954 г.) е
дългогодишен звукоинженер в
Българското национално радио,
доцент в Нов български университет. Над 42 години работи
над реализацията на различни
постановки за радиотеатъра. Участвал е в създаването,
внедряването и развитието
на редица нови звукостудийни
технологии. Специалист по различни програмни продукти за
звукозапис и звукообработка:
NUENDO, Cubase, Adobe Audition,
WaveLab, Sonar, Dalet и други.
Наскоро във Второ студио на
БНР за първи път в България
представи пиеса в 7-канален
съраунд – „Болен“ на Ани Васева,
музика Асен Аврамов. Участвал е в реализирането на първия радиомюзикъл „Телефонът,
който…“ по музика на Жул Леви,
както и в радиоспектакъла
„Вино от глухарчета“, за първи
път записан в Долби-А система.
Автор на първите успешни експерименти в България със съраунд звук във формат Dolby 5.0,
5.1, 7.0 music и 7.1 music. Участвал
е в създаването на близо 800
продукции на радиотеатъра.

Те си знаеха цената и обикновено се
съгласяваха да играят срещу солидни
хонорари.

Като Стефан Гецов, примерно?
Точно, точно, право в десетката! За
сериала, който направихме с Петър
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Дамянов по „Под игото“, за ролята на
чорбаджи Марко бе поканен именно
Стефан Гецов. Ала той поиска много
висок хонорар и ролята взе друг. Имах
удоволствието да го записвам – какъв
глас, каква дълбочина, какъв хубав бас!
Невероятен, прекрасен тембър! Просто ти пълни душата! Сред любимците на режисьорите беше и Николай
Бинев. Прекрасен! Интелигентен, елегантен, всичко поднася с финес… И с
чувство за хумор, с чувство за драматизъм! А от жените има една велика
актриса, която, каквото и да ѝ дадеш,
няма равна – Татяна Лолова! Велика е,
велика! Много добри бяха и актрисите, които играеха детски роли – Славка Славова, Лора Керанова, Цонка Митева, Слава Рачева, Надка Топалова.
За детските роли гласчетата им бяха
невероятни. Вълшебни бяха!

А от коя радиопиеса сте най-горд?
Най ми е на сърце „Принц Всезнай“ с
музиката на Павел Васев, китариста
на група „Монолит“. Става дума за
произведение на шотландски автор
от ХIХ век – Андрю Ланг. Постановката е изключително оригинална, върви
като излята – с музиката, с актьорската игра…

Сякаш детските пиеси и комедиите са ви пї на сърце?
Да, защото са раздвижени, ведри. Макар че с колегата Асен Саев направихме една пиеса, за която, дори и днес
да се сетя, настръхвам. Казва се „По
дългата, дългата улица“ от един немски поет – Волфганг Борхерт, рано
отишъл си от този свят. Беше дори
избрана за пиеса на месеца, правеха
се такива класации в радиото. Текста
чете Георги Новаков. Антивоенна
пиеса за стреса у хората, преживели
войната, днес му казват посттравматичен стрес. Борхерт се е сражавал във Втората световна война, бил
е арестуван от нацистите и осъден
на смърт, но после е бил пратен на
фронта – да си изкупи там вината.
Живее малко, едва 26 години, смятат
го за родоначалник на т.нар. „литература на развалините“ в немската

проза. Георги Новаков чете едни
неща, всички свързани с ужаси, а в същото време едно детенце ги изчете
съвсем делнично, по детски, със звънкото си гласче. И това имаше такова
въздействие, че само като се сетя,
настръхвам! Правихме тази постановка с невероятни усилия, за да пресъздадем цялата звукова картина на
улицата, където се случват всички
тези ужаси.

А гафове? Имаше ли?
Някоя повторена реплика, останала
от някой дубъл – това най-често. Ала
по принцип гафове не можеше да има.

Как така? Винаги има гафове!
Не можеше да има, защото: 1) всички бяха толкова съсредоточени, че
почти не допускаха гафове; 2) постановката се слушаше от режисьорския състав и ако имаше нещо, то се
оправяше; 3) слушаше се и от звукорежисьорския екип и накрая от приемателната комисия. Имаше толкова
степени на прослушване, че нямаше
шанс да стане гаф. Приемах за гаф,
когато някой е бил пуснат ей така да
си изчете текста, за да отбие номера – това бе за мен истински гаф. Една
постановка, „Атолът“, със звезден
триумвират – текст Георги Тенев,
музика Асен Аврамов, режисьор Явор
Гърдев, спечели през 1999 г. наградата „Най-добра радиодрама“ на най-големия фестивал за радиопродукции
Prix Europa в Берлин. След което към
Георги Тенев се обърнаха с един много амбициозен проект, радиосериал,
почнал с голям апломб – „Радиотакси“.
Ала първите няколко серии не ги приеха. Че ги преправяхме, че се добави
и втори режисьор – получи се доста
конфузна ситуация. Такива епизоди
има хиляди, но това са недоразумения,
не гафове. За 800 постановки всичко
е възможно, всичко е било в радиотеатъра, всякакви неща. Все пак са 80
години!
Разговаря Митко Новков

Цялото интервю с Димитър Василев
очаквайте в Портал Култура.
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Хосе Ортега-и-Гасет

От нация до провинция на

ЕВРОПА
И преди, и след катастрофата на Втората световна война Ортега-и-Гасет
(1883–1955) е обсебен от загриженост
за бъдещето на Европа – една тревога,
толкова съзвучна на нашите днешни грижи. Според испанския философ Европа има
бъдеще, ако съумее да не се провинциализира, тоест ако надделее националните
си от-граничения, като надхвърли минимащабите на националните въжделения.
Ортега-и-Гасет смята, че европеецът
никога не е притежавал само едномерната си национална идентичност. Двойната
референтност в идентичността на европейския човек – чувството за принадлежност към своя народ и към голямата,
континенталната общност – е според
него постоянна и иманентна характеристика на европееца. Но в историята тези
два референтни полюса никога не са били
достатъчно уравновесени: приоритетен
е бил ту единият, ту другият полюс. Когато през 1953 г. подготвя ръкописа на
лекцията „От нация към провинция на
Европа“, предназначена за немска аудитория, Ортега-и-Гасет е убеден: вярната
перспектива на Европа е в постигането
на себе си като „свръхнация“. Според него
нациите са се превърнали през ХХ век
от „шпора“ за ускореното развитие на
Европа в спирачка пред европейското бъдеще. Национализмите не решават проблемите на Европа, а я провинциализират.

Цикълът от лекции, които изнесох
преди две години (1951 г.) в Мюнхенския университет, беше озаглавен Die
Idee der Nation und die deutsche Jugend
(„Идеята за нация и германската младеж“). В тях се опитах да отговоря
изчерпателно на въпроса: „Що е нация?“. Сега не е възможно да преразкажа лекциите, но съм длъжен да кажа
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какъв беше техният резултат. Той
е следният: нация в смисъла, който
даваме на тази дума, когато говорим
за европейските народи, означава
форма на съжителство, различно от
онова, което разбираме, когато става дума за „народ“. „Народ“ е колективност, изградена от репертоар
на традиционни нрави, формирани

от случайността или от превратностите на историята. Народът
живее по инерция от своето минало
и нищо повече. Нищо от тези обичаи сами по себе си не е достойно за
уважение. Породили са се механично.
Става дума за начин на татуиране
или на обличане, за начин на женитба,
за изпълнение на неясни религиозни
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ритуали, за начин на говорене и на
жестикулиране. При най-първобитните народи най-„народното“, тоест
това, което най-силно формира и символизира колективното съзнание, са
танците около свещените тамбори.
Затова в Нигерия, където живеят
един до друг множество различни „народи“, близки, но ясно съзнаващи отличието си, за да кажат за някого, че
е чужденец, казват: „Този танцува по
друг там-там!“. Това е концентриране
в една дума, кратко и с умишлено преувеличение (но преувеличение, което
служи именно за изтъкване на реалността), за да се каже, че един народ
се състои от чисти мании, натрупани
по случайност, макар че биха могли да
бъдат и всякакви други.
И така, нация в смисъла на европейска нация е, разбира се, най-напред
народ в посочения смисъл. Състои се
от мании и от богатството на обичаи и навици, от утвърдено минало.
Тези мании, съвсем случайни, изглеждат, разбира се, абсурдни и нелепи в
очите на другите нации, така както
и техните собствени мании изглеждат такива за останалите нации. Но
европейската нация е станала „нация“ sensu stricto (в буквалния смисъл
– лат.), защото към живота съгласно
традиционните нрави, в който се битува по инерция, са прибавени форми на живот, които, макар и добре
вплетени в традиционните, са с претенцията „да се живее по подобие на
човека“, в по-възвишен смисъл, със
стремежа към съвършения начин да
си човек, което ще рече – мотивирани
и ориентирани към бъдещето. Всеки един от тези национални прототипи се е създавал като своеобразна
форма за интерпретиране на „единната европейска култура“, която е
била интензивно преживявана и със
собствен стил от всяка нация. Тъкмо
това – а не само вкоренените мании –
е означавало и през 1900 година „да си
англичанин“, „да си французин“. Този
енергичен стремеж да се представя
човешкото във възможно най-добрия
му вид поддържаше „във форма“ народите в Европа и правеше така, че тяхното съжителство в продължение на

векове да има чудесния и плодотворен
характер на грандиозно съревнование, на съперническа борба, в която се
стимулираха едни други към по-голямо съвършенство. Това ни показва, че
идеята за нация, за разлика от народите, които са само народи, включва
преди всичко програма за живот, насочена към бъдещето.

„Народите на
Европа биха могли
да се спасят от
деморализация само
ако преодолеят
старата,
склерозирала идея
и се запътят към
една свръхнация,
към европейска
интеграция.“
Днес обаче народите на Европа са
престанали да са такива. Сякаш изведнъж – макар че трябва да отбележим: явлението започна още преди последната война – нациите на Европа,
имам пред вид само тези на континента, останаха вътрешно без перспектива, без проекти за бъдещето, без
творчески амбиции. Всички възприеха един защитен подход, при това
– недостатъчно защитен. Обаче бъдещето не е абстрактно хронологическо понятие. Бъдещето е главният
и първостепенен орган на човешкия
живот. Животът е действие, насочено към бъдещето. Всеки един от нас е
най-вече и преди всичко бъдеще. Ето,
в този момент вие вече сте нащрек, в
очакване на думата, която предстои
да произнеса. Всичко останало, настояще и минало, възниква в човека
с оглед на предстоящото. Оттам и
фактът, че нищо по-лошо не може да
сполети хората или техния народ от
това да понесат ампутация на този

жизнен орган, който е бъдещето. То
мобилизира нашето същество, дисциплинира ни, създава морала ни. Без
бъдеще както човекът, така и народът се деморализират, губят чувството за достойнство.
Преди почти тридесет години, дами
и господа, заявих, че народите на Европа много скоро ще изпаднат в деморализация. Книгата, в която го казах – преведена на немски език преди
доста време – тук беше много повече
четена, отколкото разбрана. Казах,
че тази деморализация, това разложение ще настъпят, защото идеята
за нация, така както тя е била разбирана досега, вече е изчерпала своето
съдържание, не може да се проектира
върху бъдещето, имайки предвид сегашните условия на живот; и че народите на Европа биха могли да се спасят само ако преодолеят тази стара,
склерозирала идея и се запътят към
една свръхнация, към европейска интеграция. Но няма по-меланхолична и по-безполезна съдба от тази на
пророка. Касандра, първата пророчица, е получила от Аполон дарбата да
предвижда бъдещето и да го гадае при
едно условие – никой да не ѝ обръща
внимание.
Идеята за нация, която досега беше
шпора, се превръща в спирачка. Неспособна да предложи на народите една
програма за живот в бъдеще, тя ги
парализира и ги затваря в самите себе
си. Но това означава, че европейските
общности са престанали да са по същество нации и в резултат на един
процес на инволюция – Zurückbildung
– са се върнали в примитивното състояние на народи, които са само народи, изпаднали са в собствения живот
на дребнавите нрави, навици, мании.
Вестниците се занимават главно да
честват минала домашна слава, да говорят за доморасли дребни личности,
както не са го правили никога досега.
В същото време се култивира фолклорът, възвеличавайки го по гротесков начин. Фолклорът е прототипът
на домораслото.
В публикувания преди две седмици брой на американския седмичник
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„Лайф“ е поместена статия, написана
от канадец под заглавие: „Опасен европейски лукс – да се мрази Америка“. В
статията се откроява добронамереността, с която е написана, и се прави опит европейските народи да имат
по-точна представа за Съединените
щати, а те да разбират по-добре Европа. В едно неотдавнашно пътуване
из нашия континент и в Англия авторът е бил изненадан от това, което
той нарича „омраза към американеца“.
Когато се опитва да уточни мотивите за тази предполагаема „омраза“,
това, което излиза на преден план,
единствено установеното и сигурното, се оказва, че европейците не понасят маниерите на американците. Тъй
като сега анализирам поведението
на европейските народи помежду им
и следователно по отношение на Европа, няма защо – нито пък бих имал
време днес – да анализирам поведението на европейските народи по отношение на Америка. Това е отделен
проблем, различен от този, който ни
занимава. Все пак искам да използвам
повода, за да кажа, че тази статия
въпреки доброто намерение, от което е продиктувана, и въпреки че всички факти, изтъкнати в нея, са верни,
разглежда въпроса повърхностно, с
което фалшифицира самия образ на
действителността, която се стреми
да ни представи. В действителност
господин Брус Хътчинсън – така се
казва авторът – би интерпретирал
по много по-различен начин фактите,
наблюдавани директно от него, ако си
беше дал сметка, че в четири пети от
случаите тази „омраза“ – hating – към
американците е идентична с антипатията, която европейските народи
изпитват едни към други. Така че в
по-голямата част на своите съставки чувството на омраза към американеца съвсем не е нещо своеобразно,
а само особен случай на нелепата нетолерантност, която всеки народ на
Европа изпитва спрямо другите. Това
е преимуществото на диагноза, която
търси в пълен обхват симптомите на
едно заболяване и се опитва под тях
да открие истинската причина. Американците биха изпаднали в грешка,
ако се притеснят прекалено много
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от това, което през последните две
години, през тези месеци, изпитват
към тях европейците, отдавайки го
изключително на чувството на омраза към тях.
Помислете, дали не е парадоксално
сегашното положение на европейските народи? Над тях, искат или не, се

„Европейските
общности са
престанали да са
по същество нации
и са се върнали в
примитивното
състояние на
народи, изпаднали
са в собствения
живот на
дребнавите нрави,
навици, мании.“
издигат на хоризонта огромни общи
проблеми като черни буреносни облаци. Това ги задължава – повтарям,
искат или не – да направят някои жестове на поне интуитивно, минимално, косвено участие в решаването на
тези проблеми. Но в действителност
– и това е неразумното – не усещат
истински интерес към тях, като че ли
тези проблеми не се отнасят до тях.
Доказателство за това е скандалният факт, че почти никой народ в Европа няма политика, която да застане
с лице към тези проблеми. Най-многото, което правят, е да казват „не“ на
всичко, което им се предлага. В замяна
на това се затварят в своите стари
навици, вторачени само в дребните
неща, лица и събития, които се случват вътре в страната.
А причината за всичко това е, че
във формата на общност, в която
съществуват – нацията – ... няма

бъдеще! „Национализмът, насочен
навън“, ги караше „да живеят, да се
движат и да пребъдат“ – да използвам думите на свети Павел – в широкия свят. Но идеята за нация, както
посочих, е органически проектирана към бъдещето, тя е по същество
пред-приятие.
След като бъдещето бъде ампутирано, идеята за нация, това, което е
автентично в нея, се изпарява. Нациите престават да са нации и се превръщат в провинции и оттам идва
изненадващото явление, че в целия
континент животът отново е станал провинциален. Би било интересно да се изследва в каква специфична
форма се е проявил този „провинциализъм“ във всяка страна. Например
как Париж, „столицата на света“
допреди четиридесет години, е направил така – по куриозен начин – че
да се превърне в провинциален град.
Съжалявам много, че по въпроса за
„провинциализма“ не намирам основание да направя някакво изключение.
Истината е, че от четвърт век насам
поведението на континенталните
народи – с единственото изключение
на Швейцария – не може да ни накара да се чувстваме горди от себе си.
Всъщност всеки един би трябвало да
се чувства засрамен от това, което е
направил, и би трябвало да има повече европейци, които за първи път и за
свое съжаление да чувстват отвращение към Европа, тоест от състоянието, в което тя се намира днес. Аз
съм един от тях и го заявявам на всеослушание. Имам известно право да го
сторя, защото много вероятно сред
живите аз днес съм доайен на идеята
за Европа.
Със съкращения
Превод от испански Ефтим Станков

Преводът е направен по: José Ortega
y Gasset, Europa y la idea de nación,
Madrid: Revista de Occidente 2003.
Издателство „Колибри“ подготвя
публикуването на книгата на български език под редакцията на проф.
Лазар Копринаров.
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Марио Варгас Льоса
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ултурата
срещу новата

фриволност
Либералната демокрация
изживява дълбока криза,
демагозите са във възход,
а политиците са част от
проблема. Писателят Марио
Варгас Льоса разяснява
проблемите на нашето
фриволно настояще в интервю
с Рене Шой от „Нойе Цюрхер
Цайтунг“

с всички, направо не можеш да ги познаеш. Второ, Русия при Путин се наложи на политическата сцена като
световна сила. Доскоро това би изглеждало невероятно за повечето
наблюдатели! И трето, наблюдавам
с тревога трагедията, разиграваща
се във Венецуела при Николас Мадуро.
Този социализъм, на който в началото
ръкоплясаха и някои леви носталгици
в Европа, причини невероятни страдания на венецуелското население.

Марио Варгас Льоса, живеем в напрегнати времена. Кои според вас
са трите най-невероятни събития,
които се случиха през 2018 г.?

Ако погледнете още по-назад, кои
са знаковите събития от последните три десетилетия, които
преди това никой не мислеше за
възможни?

О, боже мой! (Мисли дълго.) Идват ми
наум по-скоро тенденции, отколкото събития. На първо място, учудващата последователност, с която
Доналд Тръмп осъществява своята
програма America first. САЩ се карат

Първо, неимоверно бързият колапс на
съветската империя, нейното фактическо изчезване. Второ, трансформацията на Китай от комунистическа
тоталитарна държава в капиталистически строй с авторитарни черти.

И освен това Брекзит. За разлика от
предишните две събития той все
пак е обратим, но в исторически план
става дума за дълбок прелом. Кой очакваше всички тези обрати?

Наистина извънредната ситуация
се превърна в нормалност. Бихте
ли казали като Хамлет, че нашето
време е разглобено?
Времето никога не е спокойно, то
винаги е някак разглобено! Ала ние
преживяваме ускорение, от което ни
секва дъхът. Европейският съюз е
прекрасна идея, по нея се работи от
десетилетия, а изведнъж неговото
оцеляване бива поставено на карта.
Основите му са заплашени тъкмо от
онези националистически сили, които искаха да победят веднъж завинаги неговите създатели. Това, което
свързва всички тези движения, е бойният вик: „Националисти от всички
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страни, съединявайте се срещу ЕС!“.
Каква ирония – и каква слепота! Никой
не може просто да извика стоп и да
замарширува назад към миналото. И
кой наистина го иска? Светът преди
не беше по-добър – знаят го всички, в
края на краищата.

Без съмнение, ние на Запад живеем
в най-добрия от всички възможни
светове. Не е ли свързано засилването на национализма и популизма
тъкмо с това – дали не сме станали
високомерни? Или пък е реакция
срещу глобализацията и свободната търговия?
Боя се, че и двете ви обяснения не попадат в целта. Свидетели сме на истинска криза на демокрацията и предполагам, че тя няма да отмине бързо.
Ситуацията може да се опише така:
няма алтернативи на либералната
демокрация, но самата либерална демокрация е стигнала пределите си.
Много хора тъкмо сега го осъзнават.

Говорите със загадки. Как стигнахте до тази хипотеза?
Много граждани в утвърдените демокрации са разочаровани от социалните и икономическите различия,
които демократичното общество
произвежда или допуска. При това не
различията са проблемът, а обстоятелството, че те се приемат за несправедливи. Съвсем конкретно: работиш по цял ден, а парите едва стигат
да оцелееш. Това е реалността за много граждани в европейските страни,
на юг са повече, отколкото на север.
Швейцария прави изключение.

Тъкмо европейските държави обаче
преразпределят средства по безпрецедентен в историята начин.
Защо въпреки това се създава впечатлението за несправедливост?
Бюрокрацията не може да реши проблема с несправедливостта, най-много да го засили. Много хора не виждат
възможност да подобрят със собствени сили положението си. Докато
имат надежда, че тяхната социална
и икономическа ситуация може да се
промени, те са кротки. В най-добрия
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случай успехът и богатството на
другите ги насърчават. Ала когато
изгубят надежда, развиват дълбока
скептичност спрямо системата, в
която живеят. Изпитват враждебност. И стават податливи за политическите предложения на популистите
и националистите.

В последно време тъкмо националисти и популисти се упражняват
в критика на системата, преди го
правеха радикалните леви. Постига
ли критиката им целта си?
Абсолютно. Само че те не предлагат
решение. Те не искат да реформират
системата, просто искат да дойдат
на власт и да управляват авторитарно. Националистите не са демократи,
те изповядват култ към авторитета. Изпитвам ужас от тези националистически движения, не бива да ги
подценяваме, те въплъщават старите дяволи на Европа, които предизвикаха неописуема война и страдания.

В какво точно се изразява вашата критика към западните
демокрации?
Става дума за провал на правителствата, всъщност на политическата класа. Само погледнете Франция,
протестите на „жълтите жилетки“
: една демокрация се намира буквално пред признанието за своя провал,
защото хората изпитват дълбоко
недоверие към нея. Политиците правят политика за големите интернационални концерни, не за гражданите.
Съществува един слой добре образовани хора, които успяват: политици,
чиновници, консултанти, висши служители. Има концентрация на власт,
положение и пари, която не е естествена, тя почива на привилегии. Който
принадлежи към истаблишмънта, е
добре, който не принадлежи, остава
изключен.

Това, за което говорите, англосаксонците наричат crony capitalism,
шуробаджанащина.
Мисля, че тази диагноза трябва да се
приеме сериозно. Нашата система се
влияе от съюзите между Big Business

и Big Government. Такъв ред, дори и да
функционира по демократични правила, е обратното на едно свободно и
отворено общество със социална мобилност. Ние имаме не прекалено много, а твърде малко конкуренция. Ако
имахме повече, обществото щеше да
е по-справедливо. Нашето общество
е твърде колективистично. Живеем в
една система, която постепенно размива границите между капитализма и
социализма.

Не правите ли твърде мрачна прогноза, изхождайки от непосредствената актуалност?
Ни най-малко. Проблемите, които
описвам, се очертаха отдавна, само
че никой не искаше да ги види. Вече са
очевидни за всички, а националистите
потриват ръце. Тяхната реторика е
привлекателна най-вече за по-младите, които не виждат перспективи
за живота си. Докато несправедливостта съществува, докато много
хора изпитват враждебност, ярост
и гняв, демагозите ще са във възход.
Отново се нуждаем от политици, които убедително да се застъпят за едно
свободно общество.

Тук обаче става дума и за по-важни разграничения: да чувстваш
принадлежност към една нация е
най-нормалното нещо на света,
но кога това чувство се превръща в чувство за превъзходство?
Или казано другояче: къде минава
границата между патриотизма и
национализма?
Добър въпрос. Напълно естествено
е да се гордееш със своя език, култура, традиции. Патриотизмът е положителна сила. Какво би бил човек
без родина? Национализмът обаче е
нещо друго. Той започва там, където колективът става по-важен от
индивида: отделният човек е нищо,
собствената нация – представена
като органично единство – е всичко.
И тя превъзхожда другите колективи.
Патриотизмът е чувство на свързаност с родината, национализмът
обаче винаги е насочен срещу другите. Затова той е деструктивен и
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предизвиква насилие. И тъкмо поради
това е толкова опасен.

Водим този разговор в деня, в който в Швеция се присъжда Нобеловата награда. Отличието тази година (интервюто е направено в края
на 2018 г. – б. р.) не беше присъдено
– след обвиненията в корупция и
сексуално посегателство много членове на Академията се оттеглиха.
И тази институция ли е в криза?
Не. Цялата криза тръгна от единединствен човек, който дори не беше
член на академията, и той вече е осъден за делата си. Аз съм уверен, че
Шведската академия ще обяви нови
членове, така че догодина наградата
ще бъде връчена.

Репутацията на Академията обаче
силно пострада.
Нобеловата награда за литература
има огромен отзвук в цял свят и това
няма да се промени толкова бързо. Защото какви алтернативи имаме?

Винаги ли сте съгласен с решенията на Академията?
Сега попаднах в неудобно положение.
Какво трябва да кажа? (Усмихва се.
Размисля.) Първата награда в началото на ХХ век е присъдена на френския
поет Сюли Прюдом – кой днес го чете?
А Лев Толстой не я получава. Следователно има основания за известен
скептицизъм към решенията на Академията, по това няма спор. От друга страна, много често Академията е
попадала в десетката – помислете за
Уилям Фокнър, който получава наградата през 1950 г.

Маргарита Русева, Раймондо Варсано, „Всичко е вятър, само вятърът не е...“

През 2010 г. получихте Нобеловата
награда за вашето обширно литературно творчество. Същевременно
сте сред авторите, които се изказват остроумно за актуални събития. Как се съчетават двете роли?
В моя случай те се обслужват взаимно.
Не мога да го отрека: аз съм интелектуалец до дъното на душата си. И съм
такъв, защото обичам идеите. Заразявам се от тях, отглеждам ги, развивам ги, разпространявам ги сред другите. Те винаги са определяли целия
ми живот – на писател и на публична
фигура.

Кой още според вас би трябвало да
я получи? Неотдавна починалият
Филип Рот?

Във вашата автобиография „Риба
във вода“ пишете, че интелектуалците обикновено са етатисти.
За това според вас са виновни две
техни особености: рентиерският
манталитет и икономическото невежество. Не сте ли твърде суров
към вашите колеги?

Рот я заслужаваше, но драматичният
случай е Борхес, несъмнено един от
най-великите писатели на нашето
време. Наистина в политическо отношение той каза глупости, но и други го направиха. Аз много съжалявам,
че той не беше почетен с Нобеловата
награда.

През XIX в. либерализмът има голямо
влияние в Испания и Латинска Америка. Ала интелектуалците, които го
защитават, изобщо нищо не разбират от икономически зависимости и
институции – затова хората, които
всеки ден се доказват и се държат над
водата, се отдръпват разочаровани

от тях. В края на краищата това е
причината, поради която либерализмът в испаноезичния свят се проваля.
Да вземем за пример Ортега-и-Гасет, на когото изключително много
се възхищавам. Той пише добри неща
за либерализма, нарича го „висше великодушие“ 1. Той разсъждава върху
всички възможни проблеми на нашия
свят, но презира икономиката, сякаш
въпросите за пазарното стопанство,
размяната и същността на парите не
заслужават задълбочено интелектуално наблюдение. Тъкмо тези въпроси
са от основно значение…

… сега звучите почти като марксист, който вижда в икономическите зависимости решението на
всички проблеми в този свят.
Не, пази боже! Признавам, че на 17 години бях убеден марксист, но по-късно – никога. Икономиката не е всичко,
ала по някое време разбрах колко важна е тя все пак, а заниманията с нея
са интелектуално предизвикателство. Веднъж присъствах на лекция на
Фридрих фон Хайек 2 в Лима, бяха последните седмици на военната диктатура и неговите мисли за пазарното стопанство и демокрацията силно
ме впечатлиха. Така станах либерал,
защото осъзнах: капитализмът с

февруари 2019

20

Марио
Варгас Льоса

Спокойно. Повечето клонят наляво, ала по един дифузен и не толкова
обоснован начин. Това е свързано с
техния хабитус.

Какво имате предвид?
Марио Варгас Льоса (род. 1936 г.)
е сред най-изтъкнатите писатели на Латинска Америка,
редом с Габриел Гарсия Маркес,
Карлос Фуентес и Хулио Кортасар. Още първият роман на
перуанския писател – „Градът
и кучетата“, публикуван през
1963 г., привлича вниманието на
читателите и критиката. За
„Зелената къща“ (1966) получава
наградата „Ромуло Галиегос“ в
конкуренция с Хуан Карлос Онети и Маркес. Сред романите му
са: „Разговор в Катедралата“
(1969), „Панталеон и посетителките“ (1973), „Леля Хулия и
писачът“ (1977), „Войната в края
на света“ (1981), „Кой уби Паломино Молеро?“ (1986), „Възхвала
на мащехата“ (1988), „Празникът на козела“ (2000), „Лудориите на лошото момиче“ (2006).
Обширното му творчество
включва и книги с есета, на
български е издадена „Цивилизация на зрелището“. Работил
е като драматург и журналист,
а през 1990 г. се кандидатира
за президент на Перу и губи
изборите срещу Алберто Фухимори. Известно време живее
в Испания, през 1993 г. получава испанско гражданство. През
2010 г. му е присъдена Нобеловата награда за литература.

всичките си слабости носи на човечеството не само материално благополучие, но и много свобода, културно
пространство и обществен напредък.

Как гледате на това, че с вашата
либерална позиция сте по-скоро самотник сред интелектуалците?
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Мнозина интелектуалци мразят посредствеността и се стремят към
съвършенство. А в най-добрия случай
съвършенство може да се постигне в
поезията, литературата, музиката
или живописта, не и в обществото.
Левите интелектуалци страдат от
остър утопизъм. Само си спомнете
Сартр – в последните си години той
защитаваше културната революция
в Китай, която е струвала живота
на милиони. Не става дума за цинично мислене. Левите интелектуалци
като Сартр са били дълбоко убедени в
реалната възможност да съществува
съвършена система. Няма съвършена
обществена система, има само второ
и трето по ред решение. Който желае
мир, трябва да живее с посредствеността. Само така е възможно съвместното съществуване на различни
хора, при това с различни убеждения
и опит. А без такова съвместно съществуване няма напредък.

Мнозина либерали се изказват скептично за интелектуалците. Хайек
пише, че интелектуалците надценяват собствения си интелект и
това, което не могат да разберат,
според тях не може да функционира въпреки своята емпирична
очевидност, например играта на
търсене и предлагане. Споделяте
ли тази оценка?
Разбира се, самият Хайек е голям интелектуалец и в този смисъл неговата мисъл не е лишена от известна ирония. Ала Хайек засяга важен
проблем: мнозина интелектуалци
имат сляпо петно3 – техния собствен разсъдък. Убедени са, че това,
което се мъти в главите им, има
значение за света навън. Това е историческа грешка. Хайек е много
по-умен, показвайки, че много от наложилите се институции – от езика
до пазара – възникват спонтанно,

чрез взаимодействие между хората,
следователно без дисциплиниращ
свръхинтелект.

Карл Попър, от своя страна, приписва на интелектуалците известна параноична нагласа, че зад
всичко случващо се стоят донякъде метафизични сили, а те са
единствените, разпознали тези
закономерности.
Попър полемизира в „Отвореното
общество и неговите врагове“ с утопизма. И е така: утопистите винаги
имат отговор на всички въпроси – и
на всички възможни възражения срещу отговорите. Техните тези не могат да се фалшифицират. Но те не са
взели под внимание, че това, което не
може да се фалшифицира, не е истина.
Утопистите изработват чисто мисловна конструкция, която няма нищо
общо с действителността. Утопичните теории са чист фетиш! Попър
майсторски разомагьосва целия интелектуален фетишизъм. Този, който работи за една небесна система,
която да премахне експлоатацията
и потискането на хората чрез уж съвършена колективистична система,
той създава ад на земята. Попър си
остава за мен един от най-големите
философи на свободата през ХХ век.

Съжалявате ли, че интелектуалците като цяло губят влияние в
обществото?
В едно есе за Толстой Исая Бърлин,
друг голям либерал, прави разграничение между интелектуалците таралежи и интелектуалците лисици. Таралежите са винаги в своята градинка, а
лисиците бракониерстват навсякъде.
Днес ние имаме твърде много таралежи – твърде много едноизмерни интелектуалци на върха на популистки
движения, които просто репродуцират стереотипи. Липсват лисици,
които да черпят от цялото и да насочват мислите си не само срещу другите, но по възможност и срещу себе
си. В този смисъл разбирам хората,
които презират интелектуалците.
Независимо от това установявам известна идейна и културна умора.
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Може би оповестявате края на високата култура?
Не, нея все още я има и винаги ще я
има. Ала ние живеем в общество на
спектакъла или, по-скоро, обществото на спектакъла все повече се разширява. Днес то е навсякъде.

Това е израз, който Ги Дебор употребява през 1967 г., за да критикува
индустриалното общество. Обичаме да казваме, че политиката се е
превърнала в шоу, повърхностното
е новата добродетел. Но всъщност
това общество на спектакъла
твърде ни се нрави. Културната
критика в малка доза отдавна е
част от добрия тон.
Да, станали сме фриволни, което е
свързано с революцията на комуникационните технологии – всички комуникират с всички. Това, от една
страна, е чудесно, но от друга, в
по-продължителен период е изтощително. Доставя страшно удоволствие и ни създава големи грижи. Дори
и най-силната власт вече не може да
контролира информационния поток,
което е неимоверно положително развитие, но от друга страна, възникват
нови форми на заблуда и манипулация.
Истина и фалшификат вече изобщо
не могат да се различат. Тази нова
амбивалентност пронизва целия ни
живот. Тя произвежда много фриволност. И ние тепърва трябва да се научим да се справяме с нея.

Как се справяте вие?
(Смее се.) Нямам конкретен съвет
за младия колега. Но едно мога да ви
кажа: единствената противоотрова срещу новата фриволност е
културата!

Какво точно разбирате под
култура?
Всичко днес може да е фейк – фалшиви новини, фалшиви образи, фалшиви
изказвания – но на класиците в литературата вие дължите това, което
знаете. Те остават десетилетия наред, понякога векове. В тези класици

фейкът се разбива. Когато четете
Толстой, научавате безкрайно много
за хората, за техните противоречия, тяхното богатство, тяхната
сложност. Расте вашата чувствителност, способността ви да разграничавате, критичността ви. Развивате сензори за фейка. Да, бих го казал
така: културата е най-добрата защита срещу фейка и фриволността.

Културата ни прави по-добри човеци. Звучите почти като учител
на народа…
… Да, но можете да запишете и това…
Ние сме животни и като се развиваме
културно, ставаме по-чувствителни,
по-богати, по-привлекателни създания. Ала – тъкмо това казвам – ние не
ставаме по-щастливи. Животът си
остава трагичен. (Смее се.) Как можем
да мислим за едно свободно общество,
без същевременно да мислим за хората, които са критичният дух? И как
може да израсне един критичен дух,
ако не чете?

Това е изявление, маскирано като
въпрос. Въпреки това би ме интересувало как се отнасяте към
модерните форми на разказване.
Гледате ли Netflix?

Освен него?
Не толкова сложен, но изключително
добре направен и пищно режисиран:
Game of Thrones („Война на тронове“).
Чудесен, с много заемки от Средновековието и рицарските романи. Такива
телевизионни сериали ми напомнят
за романите с продължение от XIX в.
– добре написани, забавни, с напрежение. Ала за колко от тях ще си спомняме след 10 или 15 години? Най-добрите
романи остават през вековете. Всеки
от тях създава неизчерпаем космос.
Има ли по-голямо, по-силно и по-дълготрайно удоволствие от това да четеш и препрочиташ произведенията
на Шекспир?

А ако след 50 години вече никой не
може да се съсредоточава, за да
чете Шекспир?
Сега вие сте културен песимист. Не
съществува природен закон, според
който човешката способност за концентрация намалява. Това зависи от
нас. Ако милеем за нашето бъдеще, ще
се образоваме. Ще продължим да четем. Ще учим. И ще обичаме книгите.
Превод от немски Людмила Димова

Разбира се.

Там намирате дълбоки епични сериали …
… Е, повечето неща, които съм гледал,
в края на краищата са банални. Но понякога има сериали, които напомнят
на епоси, същински шедьоври на фикционалното разказване.

Кажете истината – кой от ваша
гледна точка е най-добрият сериал?
Криминалната драма The Wire („Наркомрежа“) – американска продукция.
Сценарият е написан от един журналист и един полицай, който 30
години е работил в Балтимор. Фантастичен сериал. Започнах по-добре
да разбирам живота на чернокожите в САЩ, живота в гетата насред
цивилизацията.

В „Бунтът на масите“ Ортега-и-Гасет изтъква, че либерализмът е принцип, според който
обществената власт сама ограничава себе си в
името на онези, които не мислят и не чувстват
като нея. Той е „правото, което мнозинството
предоставя на малцинствата“, готовността
„да се съжителства с неприятеля“, затова е
„висше великодушие“ и „най-благородният глас,
прозвучал на планетата“. (Хосе Ортега-и-Гасет, „Бунтът на масите“, УИ „Св. Климент Охридски“, 1993 г., с. 86) Б. пр.
2
Фридрих Август фон Хайек (1899–1992), австрийски икономист и политически философ,
преподавател във Виенския университет, известен защитник на либералната демокрация и
свободния пазар. През 1974 г. получава Нобеловата награда за икономика. Б. пр.
3
Като сляпо петно социалната психология определя части от Аза, които не се възприемат от
личността. Б. пр.
1
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Театърът

духът
Жорж Баню

и

на времето

Представянето на текста на
проф. Жорж Баню бе сред
съпътстващите събития на
връчването на Европейските
театрални награди през ноември
2018 г. в Санкт Петербург. Там
награда за цялостно творчество
получи руският режисьор
Валерий Фокин, а специална
награда – Нурия Есперт, актриса
и режисьорка от Испания.
Наградите „Нови театрални
реалности“ отидоха при
режисьорите Ян Клата (Полша),
Мило Рау (Швейцария), Тиаго
Родригеш (Португалия), Жулиен
Гослен (Франция), хореографа
Сиди Ларби Шеркауи (Белгия) и
трупата Cirkus Cirkör (Швеция).

Духът на времето (L’esprit du temps,
Zeitgeist) е това, което се заявява в
даден момент и което някои творци
предусещат, благодарение на своята
изострена чувствителност, подобно
на животните, усещащи земетресението още преди да е започнало. Духът на времето: това, което все още
не се е наложило категорично, но което ще предизвика промени в света,
все още неясно какви. Предизвикателството е да го усетим в неговата
първоначална динамика, преди да се е
оформило и да се е превърнало в мода.
Zeitgeist се проявява неочаквано и има
флуидността на непредсказуемото.
Артър Милър отговаря така на въпроса как успява да проникне в този невероятен епицентър, в сърцевината

февруари 2019

Еудженио Барба по време на репетиция, 2016 г., Odin Teatret Archives © Rina Skeel

на проблемите на нашето време: „Защото имам специални сетива, които
ми позволяват да откривам проблемите, преди да са узрели и да бъдат
обобщени“. Известният актьор Йоши
Оида, близък на Питър Брук, веднъж
ми каза: „Питър улавя преди нас всичко, което ще се случи и което ще определи проб- лемите на дадена епоха“. И
наистина Брук е първият театрален
режисьор, занимаващ се с проблемите
на функционирането на човешкия мозък1 – тема, която днес се изследва
широко в театъра.

му са неустановени, изобщо нищо не
е очевидно и ясно очертано в полето
на изкуствата и на сцената в частност! За да го усети, човек трябва да
има способността да предчувства,
да притежава интуиция, отзвук от
това, което още не се е проявило, но
ще се прояви. Да си припомним филма „Китайката“ (1967), в който ЖанЛюк Годар предвижда събитията от
май 1968 г. За учудване на всички той
предсказа бъдещето, описа точно
духа на знаменитата година, която
промени хода на историята.

Духът на времето се улавя от изтънчените интуиции, тъй като все
още не е описан, не е каталогизиран,
проявява се в ембрионален стадий,
симптомите и характеристиките

Духът на времето изисква от твореца да усеща промените в обществото
и последствията от тях; да постави
под съмнение всички стари убеждения. Например във времето след
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1968 г., когато започва отхвърлянето на индивидуалния авторитет
за сметка на колективната работа,
трупи като Театр дю Солей, „Аквариум“2 и Шаубюне приемат този модел
на работа. Духът на времето налага
не само нови теми, но и нови постановъчни методи: той призовава за
обновяване на театралния модел до
степен, която да гарантира синхрон
между изискванията, считани за необходими от част от социалното тяло,
и художествената практика. Така
към въпросите, свързани с усещането за Zeitgeist, какъвто е случаят с
Артър Милър, се добавя ново измерение, свързано с изработването на
художественото произведение: през
60-те години Living Theatre съчетава
тези два компонента и се превръща в
идеален изразител на Zeitgeist. Оттук
идва и успехът. Трупата призовава
към анархистична свобода и налага
творчески процес, който съответства на тази свобода.
Качествената връзка с духа на времето често се обяснява със способността на даден творец (или група
творци) да артикулира очакванията,
акумулирани от определена епоха.
Нека си припомним, че през 70-те години, когато на мода сред младото поколение е културното многообразие,
като отговор на тези нагласи Питър
Брук създава своя Международен център за театрални изследвания – CIRT
(1971). Дори самият мултинационален
екип свидетелства за унисон с духа
на времето. Подобна, макар и по-слабо изявена културна хетерогенност
се забелязва и в общността на Odin
Teatret на Еудженио Барба. Пъстрият
вид на улицата намира своето отражение в разнородния произход на
театралните колективи на Брук и на
Барба. По този начин духът на времето прониква в самото сърце на сформираните групи, които се отличават
със способността да се интегрират.
И как да не споменем и страстта на
партизаните на „контракултурата“
към пътуванията – в Индия или Бали.
Известни са пътуванията на Брук в
Африка, Ариан Мнушкин прави знаменателно пътуване на Изток, също и
Барба.

Въпросът за духа на времето придобива особено значение в живите изкуства – театъра и танца, защото
те имат пряка и непосредствена
връзка със съвременната публика, готова да реагира колективно на сигналите на Zeitgeist. В другите изкуства
неговото въздействие не се усеща
толкова бързо, при тях духът на времето е по-малко очевиден, по-неясен.
Театърът и танцът са живи изкуства
и провокират резонанс у зрителите в
реално време.
За присъствието на Zeitgeist в самата
театрална практика говори например използването на импровизация
– първо в актьорската игра, а после
и в писането за театър. Оспорва се
необходимостта от предварително
написан текст за театър и се изработва колективен проект, за да се
култивира определена спонтанност –
тази творческа стратегия отговаря
на изисканите и частично придобити
свободи под натиска на събитията
от 1968 г. Днес най-вече a posteriori
откриваме присъствието на духа
на времето, уловен от творците в
прояви от онази епоха, а публиката,
предимно младежка и ангажирана, е
приемала с възторг посланията, отбелязвайки по този начин хармонизирането на сцената с Zeitgeist.
Днес духът на времето се дефинира
по различен начин, могат да се опишат няколко ясни симптома: желанието за „активна публика“, интегрирана
в художествения продукт и поканена
да се включи в пространството на
играта. Сцената принася в жертва
старото правило за затвореност и
приканва публиката, освободена от
старите забрани, да я окупира. Тук
можем да разпознаем едно от лицата
на духа на времето, който налага не
само в театъра, но и в обществото
една нова свобода, премахваща йерархични или театрални граници. Друг
симптом, от различно естество, но
също толкова очевиден: вкусът към
присмеха и обобщението на хумора.
Много спектакли, предимно на млади
трупи, използват в сценариите си комикси и развиват вкуса към смешното: всичко се подлага на присмех! На

какво се смеем? Смеем се от страх или
се смеем, защото се забавляваме? Не
е важна диагнозата, смехът е специфичната изява на настоящия дух на
времето, неподатлив на „духа на сериозността“, основна ценност през
една друга епоха!

Zeitgeist и мода
Духът на времето може постепенно
да изгуби своята експлозивна мощ и
да се превърне в мода. И така това,
което първоначално създава нови
дискурси и безпрецедентни практики, минава на страната на познатото
и неговото разпространение... почти
доброволно. Духът на времето е опитомен, описан и се разпространява
като придобивка, която вече е лесно
да се манипулира. Модата е удобна, но
не и духът на времето. Двете понятия са сходни, но не са синоними: модата е леката версия на Zeitgeist, вече
интегрирана и описана. Така ставаме
свидетели на неговото деградиране
до традиция, която мобилизира „модерните“ средства, вече изследвани и
прекомерно използвани, дори изпразнени от съдържание.
Франк Касторф преди повече от двадесет години направи нещо стъписващо за времето си: започна да записва
с камера актьорите и да прожектира
симултанно всичко, което те правят
на сцената и извън нея, за да разшири въображаемото пространство на
спектакъла, за да включи и извънсценичното пространство, за да следи
актьорите извън сцената и т.н. Ето
това е духът на времето, който тогава настояваше за десакрализация на
актьора и за изследване на сцената, в
чиито кулиси вече няма нищо мистериозно, никакви тайни. Търсеше се
пробив към цялостната траектория
на актьорите зад кулисите или може
би... към света! Този метод, подписан от Касторф, най-напред ще бъде
възприет от някои значими фигури
в режисурата – Варликовски, Кейти
Мичъл, Иво ван Хове, запазвайки оригиналния си полемичен заряд. По-късно този метод ще се разпространи
като заразна болест и това ще обезвреди неговия експлозивен заряд. Така
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се стига до инфлация. Повсеместното прилагане на новаторски методи
като този, който току-що споменах,
ги лишава от тяхната полемична
сила, която първоначално е предизвикала объркване и нерядко съпротива.
Безхарактерна имитация на някога
иновативни постижения.

Съгласието и
квадратурата
на позициите
Съществуват „предвестници“ на духа на времето – тези, които имат
интуиция за него, мислят го и го предсказват, като Гордън Крейг или Антонен Арто. По-късно идват други
творци, за да осъществят тези идеи
на практика в театъра. Утопични мислители, чиито размисли са послужили
за изходна точка на творци от друга
епоха, които са намерили отговорите. „Предвестниците“ са следвани от
„създателите“. Те успяват да хванат
Zeitgeist и да го изразят конкретно,
най-често с цената на рискове и несигурност. Такъв е случаят с Гротовски спрямо Арто. „Предвестникът“
има интуиция за пътя, „създателят“
прави първите стъпки. По този начин
това, което някога е било въображаем хоризонт, се конкретизира и става
част от духа на времето. Освен това
има и „последователи“ – творци, които се идентифицират с откритията
и продължават да ги експлоатират,
но без да предизвикват същия разтърсващ ефект. Всички наследници на Гротовски, от Станиевски до
Ярослав Фрет, са в тази категория.
Примерите са многобройни, защото
търсенето на модерността означава бърза експанзия и желание за участие: точно това води до разпадането
на духа на времето, който заразява
по-голямата част от „последователите“. Да вземем един по-нов пример,
ако Жак Дерида имаше интуиция във
философски план за „деконструкцията“, то Франк Касторф е този, който я наложи на сцената и сложи началото на едно истинско движение,
което Ханс-Тис Леман определи като
„постдраматично“. В това движение
влизат творци „създатели“, но също
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така и „последователи“ – тези, които
работят за правилната интеграция,
без да поемат рисковете на първите. По този начин различни творци
осъществяват постепенното приплъзване на полемичните предизвикателства на Zeitgeist към „модата“.
В допълнение можем да споменем и
танцовия театър, за който Гротовски и Барба имаха предчувствие, но
Пина Бауш го наложи реално и наистина гениално... Това „смесване“ на
изкуствата някога ни екзалтираше,
но днес се е превърнало в повсеместна
практика, често успешна, без обаче да
ни обърква или удивява, както преди.

Гротовски и Барба, 1971 г., Odin Teatret &
CTLS Archives © Roald Pay

Улавянето на Zeitgeist е иновативен
жест, а следването на модата означава копиране и разпространение
на вече познати изразни средства.
Използването на видеото в началото наистина разшири полето ни на
възприятие, но после се превърна в
елемент sine qua non в съвременния
театър. Същото се отнася и за безжичните микрофони с тяхната висока
прецизност на звука: неочакван избор
в началото, който се преосмисли като
топос на модерността; бързата му
експанзия е наистина досадна. Тези
експлицитни заемки и присвоявания
оформят това, което може да се нарече „традиция на авангарда“. Авангард,
който стъпка по стъпка се превръща
във вкаменелост.
Един приятел теоретик, Виктор Иванович, твърди, че трябва да съм
по-снизходителен към „последователите“, отколкото аз съм склонен да

бъда, защото, пише той, „тяхната
заслуга е опитомяването на радикалното откритие, което, ако остане
на нивото на едно много високо напрежение, не може да просъществува
дълго и в крайна сметка би се самоунищожило“. Напълно легитимна помирителна позиция, потвърдена от
самия Гротовски, който спря да работи след Apocalypsis cum figuris. Той прекрати собствения си творчески път,
оставяйки „последователите“ да го
продължат! Но това носи рискове и
предизвиква отхвърляне!
Една разлика трябва да бъде отбелязана и тя е свързана със скоростта
на репродуциране. „Последователите“ са сред първите, които си дават сметка за иновативния мащаб
на някои промени. Те се различават
от другата подкатегория, тази на
„подражателите“, които по-късно се
присламчват към основното течение
като епигони, които закъсняват и
хващат влака „в движение“. Този път
самата мода претърпява феномен на
девитализация, а възприетите практики описват една недвусмислена
траектория на наваксването. Подражателството е само низшият аватар
на модата и отразява желанието да
се присъединиш към нещо, което вече
всъщност е загубило целия си иновативен ефект. „Подражателите“ са
краят на веригата... Можем да начертаем прогресивното разширяване на
тази пирамида, защото „предвестниците“ са единици, „създателите“ са
малко на брой, „последователите“ са
многобройни, а „подражателите“ от
своя страна са легиони. По този начин
завършва едно движение и след това
се поражда друго, за да улови един различен, нов дух на времето.
„Предвестници“, „създатели“, „последователи“, „подражатели“: чрез
тези четири позиции можем да обозначим и квалифицираме нагласите
спрямо духа на времето, който първо
е превърнат в мода, а после запада до
стереотип. До „митология“ в смисъла, който Барт влага в този термин,
като знание за „някакво общо място“
на съвременната сцена.

25
Биномът на
съпротивата
В противовес на тази серия от позиции се оформят две различни форми
на отказ: от една страна, съществуват „фундаменталистите“, тоест
творците, които (умишлено или не) се
задоволяват със сценичните практики, усвоени по пътя на ерудицията и
традицията. Те са затворници на театралния „хабитус“ в смисъла на Бурдийо и култивират удоволствието
от еднаквостта , издигната в модел,
пазена с уважение, защото все още е
годна да бъде изучавана. Това са „фундаментите“ на театъра, накратко,
придобитото и неоспоримото наследство за основите за режисурата.
Театърът е това, което е... безразличен както към духа на времето, така
и към „модата“. И в този смисъл „фундаменталистите“ биха могли да приемат за своя гледна точка позицията
на Лихтенберг 3 , който приканва към
недоверие и съпротива спрямо проявленията на времето, разпознаваеми
като „мода“: „Опитайте се да не бъдете във времето си“, съветва той.
„Фундаменталистите“ са по-скоро
достойни театрални хора, които демонстрират безразличие към промените. Веднъж заради акцентирането
върху „фундаментите“ аз се осмелих
да ги нарека „аятоласи на традицията“, когато те излязоха на преден
план и си сътрудничиха по времето на
упадъка на авангардните движения.
Но след като тази конфликтна ситуация приключи, можем да тълкуваме
този „интегризъм“ като вярност към
знанието, натрупано през „краткото столетие“ на режисурата, без
качеството на техните спектакли
да пострада. Тези творци, най-добрите, от Роже Планшон до Патрис Шеро
или Люк Бонди, от Отомар Крейча4
до Петер Щайн или Анатолий Ефрос,
все пак извършват някои промени в
настоящето и привнасят дискретен
свеж полъх, който оживява техните
представления и ги прави неподатливи на „мумифицирането“ в театъра. Можем да ги квалифицираме като
„антимодерни“ и да ги добавим към
личностите, цитирани от Антоан

Odin Teatret & CTLS Archives, Mr. Peanut, Santiago de Chile © Tony D‘ Urso

Компаньон в известната му книга
„Антимодерните“5 , защото Стрелер
е за сцената това, което е Барт за
теорията! И аз, „малко класик“, както
ме определи един приятел, разпознах
себе си в един от тях, а после и в друг.
Те свързват оттеглянето си с наследството и културата, но все пак това
е умерен отказ.
От друга страна, съществуват „непроменяемите“ – творци, които са
били сензори на духа на своето време, но които след това упорито отхвърлят всяка промяна: те се извисяват устойчиви, над всяка промяна.
Те постоянно се връщат към духа на
своето време, превръщат го във вечност. Въпреки че Zeitgeist по самото
си естество претърпява радикални
метаморфози в различните периоди,
„непроменяемите“ решават да се
освободят от всяко желание за адаптация, трансформация, предателство спрямо първоначалния вариант.
Те са „неподкупни“, не искат да правят
компромис със Zeitgeist модела, на който първоначално са били „създатели“.
Еудженио Барба казва: „Аз оставам

равен на себе си и копая моето парче
земя, все същото, като една Антигона на модерните времена“.
Съпротивата се изразява в безкомпромисна етика, която отхвърля
всяко разлагащо влияние. Това, нека
припомним, води до проблеми с възприемането, защото старите зрители, и те безкомпромисни, се чувстваха уютно в духа на времето, който
владее спектаклите на Барба или на
Living Theatre, но настоящите зрители, особено младите, търсят новия Zeitgeist и изоставят старите му
форми! „Непроменяемите“ защитават миналото, което не смятат за
мъртво... казват, че не ги интересува
мнението на околните. Осмеляват се
да поемат този риск. На тях аз гледам
като на скулптурни модели, изваяни
във времето, които не се предават и
се отвращават от творците, които
следват и най-малките движения на
модата. Да хвърлим ли камък по тези
взискателни консерватори заради
верността им към духа на времето
на друга епоха? Полето на изкуството е неспокойно заради конфликта
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Жорж
Баню

Професор Жорж Баню е от
румънски произход, известен
френски историк на театъра,
преподавател в Новата Сорбона в Париж и в Льовенския католически университет. Почетен
президент на Международната
асоциация на театралните критици. Автор на многобройни
книги и статии за театъра и
драматургията, в това число и
за европейски режисьори като
Питър Брук, Джорджо Стрелер,
Ариан Мнушкин и др. Автор на
два филма за Шекспир и Чехов.

между непреодолимото отхвърляне и
спонтанната адаптация. Между един
устойчив дух на времето и един друг,
различен и нов, твърде бързо интегриращ се. В средата, проявявайки
съчувствие и към двата враждуващи
лагера, са „фундаменталистите“, които обработват маркираното и обработеното поле на театъра.
„Фундаменталистите“ се обявяват за
част от общата културна традиция,
а „непроменяемите“ се придържат
към традицията на собствените си
открития. Това ги отличава! Как да
изберем между двете крайности?

Zeitgeist и възрастта
Смея да заявя убедено: улавянето на
духа на времето предполага известна отвореност към това, което се
случва, а тази отвореност е симптом
на младостта. Говоря за съвсем реалната младост, за творците, които са в началото на пътя си, а не за
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младостта, симулирана от критиците, които страдат от комплекса на
Дориан Грей. Колегите от моето поколение, които с подозрителна бързина се припознават в новите моди,
струва ми се, че правят това заради
паника, страх от старостта, срещу
която те смятат за най-подходяща терапия да се обвържат с всичко,
което носи надпис „ново“. Как мога да
не спомена тук едно италианско списание, на чиито страници възрастни учители/критици се отдават без
всякаква сдържаност на упражнения
по анализ на „спектакли“... Тези, които
някога са долавяли духа на времето,
се превръщат във фанатици в друга, нова, чужда епоха. Ние не можем
да осъществяваме органична връзка
с Zeitgeist извън нашата собствена
история в изкуството, нашия път,
нашия живот. И това важи както за
теоретиците, така и за артистите, които в края на кариерата си започват панически да реконструират
нещо, което все още им изглежда като
гаранция за модерност! По-добре съпротива, отколкото мимикрия! Колко
колеги от страх да не бъдат маргинализирани са преминали от резонанс
с един Zeitgeist към друг и като следствие: неуспешна адаптация, доказателство за предателство. Има време
за сливане с духа на времето и време
за недоверие... Това, което е от значение за един творец, е да може да
постави под съмнение себе си и изкуството си. За всеки критик важи същото, но по-скромно. Да ги разделим
представлява опасност.
Преходът от надпреварата да се улови духът на времето към неговото
изоставяне в името на връщането
към себе си, това е траекторията
на цял един живот, прекаран в движение! Това е смисълът, който можем да открием в думите на Тадеуш
Кантор: „Напуснах магистралата на
авангарда, за да поема по пътеката
на старостта към гробището“. Следователно въпросът е първо да приемем духа на времето, а след това да
се откажем от това споразумение,
за да се оттеглим в себе си, да активираме паметта си. Оттук идва и

гениалното попадение с „Мъртвият
клас“, радикален жест, който накара
Кантор да се отдалечи от Zeitgeist,
за да се оттегли в автобиографията
си. В крак с духа на времето или в позиция на непропускливост спрямо него
– изборът се прави в името на някакви
естетически опции, но и те са изложени на влиянието на биографията и
понякога на историята. Тя също се намесва, защото в духа на времето няма
нищо абстрактно и той приканва
творците да я вземат под внимание.
Духът на времето носи отпечатъка
на исторически и политически влияния, събития, към които изкуството
в крак със своето време не може да остане безразлично.
Как да намерим балансирана позиция
между апетита за резонанс и нуждата от съпротива? Може би (моя лична
хипотеза) променяйки позицията си
през целия живот. Да не оставаме неизменно на една и съща позиция. Към
данните на колективния Zeitgeist е
важно да добавяме предписанията на
собствената си биография. От тази
връзка може да произлезе хармония в
движение.
Превод от френски Аглика Олтеан

Спектакълът на Питър Брук L’Homme qui
(1993) е вдъхновен от изследването на пациенти
с невропсихологични нарушения и е адаптация
по книгата на невролога Оливър Сакс „Мъжът,
който взе жена си за шапка“ (1985). Б. пр.
2
Театър „Аквариум“ е създаден през 1965 г. от
Жак Нише като студентска трупа. От 1972 г. се
помещава в театралния комплекс „Картушри“
в Париж, в близост до Театр дю Солей на Ариан
Мнушкин. „При нас няма работодатели и изпълнители, рискът е споделен, заплатите са еднакви, всеки има правото на контрол и на критика,
правото да избира репертоара“ (Жак Нише). Б. пр.
3
Георг Кристоф Лихтенберг (1742–1799) е германски математик, физик и астроном. Б. пр.
4
Отомар Крейча (1921–2009) – чешки актьор и
режисьор. Б. пр.
5
Antoine Compagnon. Les Antimodernes. De
Joseph de Maistre à Roland Barthes. Gallimard, 2005.
Б. пр.
1
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Вечните

сюжетитук
се случват сега

Разговор със
Захари Карабашлиев
за романа му „Хавра“
и взирането в
„неустановеното сега“,
националния джетлаг
и историята на едно
проглеждане

Фотография Ивайло Петров

Как гледате днес на отзвука, който предизвика романът „Хавра“?
Като на разгорещен разговор с непознати. Някои имаха какво да кажат (и
го казаха ясно), други нямаха, но пък
и те се включиха, трети многозначително мълчаха, четвърти и пети
повтаряха това, което бяха чули от
шести, и т.н... Имаше някои задълбочени критически отзиви, идващи от
академичните среди (които са като
цяло резервирани към книгите ми),
медиите не останаха безразлични,
читателите я купуват, четат, подаряват, коментират... Литературните награди приех като нещо хубаво. С
други думи, „Хавра“ не потъна в мътния смог на равнодушието.

Приключи ли „разговорът с непознати“, както се случва в тукашната бързотечност?
Не. След като постоянно получавам
имейли от всички точки на страната
и света, значи не е. Чудесно ще е да
последва „18 % сиво“, чийто тираж се
допечатва по няколко хиляди годишно
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вече 10 години след излизането си.
Това не може нито да се предизвика
изкуствено, нито да се моделира и
поддържа – романът вече не ти принадлежи, разговорът продължава без
теб, въпреки теб...

Критиците трудно приеха жанровия „джетлаг“, който получиха от
събирането сякаш на два романа.
Как мислите, защо не се довериха на авторското ви обяснение в
послеслова?
Познавам жанровите демаркационни
линии и съм избирал дали да се съобразявам с тях, или не. Интересното е, че
не съм получил нито едно „жанрово“
възражение от „обикновени“ читатели. Тези, които четат за удоволствие – а те са от всякакви прослойки и
възрасти – се вълнуват от съдбата
на героите, от историите, които
разказваш, и езика, с който работиш,
а не от „жанровите особености на
творбата“. Знаете ли, аз отказвам да
подценявам публиката си и досега не
съм сгрешил.

Тук няма „две книги“. Има две повествования, които няма как и защо
да бъдат изкуствено разделяни в „две
книги“ само защото на някого така
му се е сторило, че трябва, докато е
чел предубедено и по диагонал. Преди „Хавра“ съм писал не един „разказ в
разказа“ и това може да се проследи в
работата ми от сборника „Кратка история на самолета“ насам. В „Хавра“
това вече е изведено на ниво „роман
в романа“. Изграждах две различни
една от друга структури, самозавършени в себе си, донякъде самодостатъчни, но композирани така, че да се
взаимоосмислят.

Работите по две линии с документалното: първата – на историческите факти, тук писателят се
сближава с изследователя на миналото; другата линия го отпраща
към актуалността на журналистиката. Какви са трудностите
в случая?
Архитектурата на „Хавра“ e строена с много документален материал.
Документалното от своя страна има
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две измерения – от една страна, архивите на/от/за Макгахан, ръкописът
на жена му Варвара Елагина и много
други източници от края на XIX век,
а от друга – работата ми с правораздавателната система у нас днес. За
едното трябваше да правя проучвания в архивите на Университета в
Атинс, Охайо, в Обществената библиотека на Ню Йорк и на други места.
За другото трябваше да се срещам с
български следователи, прокурори,
адвокати, съдии (запазвайки анонимността им); да чета документи, до
които не би трябвало да имам достъп;
както и да се запозная с механизмите
на организираната престъпност, със
срастването на престъпност и закон,
с модела на мафията... В интерес на
истината, някои от абсурдните редове в романа са дословно преписани от
реални съдебни документи, от прокурорски постановления и т.н. (разбира
се, с променени имена).

Това е интересно, личното ми усещане беше, че съвременната сюжетна линия е някак „по-намислена“ в своята абсурдност.
Ни най-малко. В съвременната сюжетна линия също съм „документален“. Ето един цитат: „…за пореден
път препрочете писмото от прокуратурата, в отговор на неговата
жалба. Беше го получил тази сутрин.
Беше го чел няколко пъти. „Фактическата обстановка се установява категорично от материалите по преписката. Събраните доказателства
са безпротиворечиви, а в доказателствената съвкупност не са налице
непълноти. При техния анализ не остава никакво съмнение, че не е налице
извършено престъпление. Ето защо е
видно, че не са налице предпоставките на процесуалния закон за образуване на досъдебно производство, поради което ПОСТАНОВИХ: отказвам да
образувам...“.
Кой автор би си служил с такъв език?
Но „документалното“ е не само в езика. Персонажите ми имат живи, много
колоритни прототипи, някои от тях
мои лични, детски приятели – защо ми
е да измислям книжни? В повечето от
сцените, пряката реч, документите

има толкова много „скици от натура“.
Аз вярвам, че действителността е
много по-невероятна от фикцията.

В романа „Хавра“ има много отмествания във времето и пространството – използвате думата „джетлаг“. Нека поговорим за
вашия личен джетлаг, откакто се
върнахте в България, а и за колективния джетлаг.
За това особено човешко състояние
писах в разказа „Джетлаг“ преди десетина години. Там беше личният ми
джетлаг. В „Хавра“ думата е по-скоро
за онзи национален джетлаг, който
помним от 90-те. Това състояние –
дисритмия, или дисхрония, тази временна „болест“ на мобилния човек е
много странна. Бабите ни не са изпитвали джетлаг, защото не са летели със самолет над океана. Джетлаг
те връхлита след дълги междуконтинентални полети, при голяма часова разлика, когато тялото няма
представа защо му причиняваме този
шок, как така се е случило, как само за
някакви си десетина часа, прекарани
неподвижно в седалка, то е на десетки хиляди километри оттам, където е било сутринта. Първите дни не
знаеш къде си, съмва ли се, стъмва ли
се, нито си гладен, нито сит, всичко е
като изместено, отчуждено. Хващат
те безсъние, главоболие, често ирационално поведение, понякога дори агресия. И струва ми се, че понеже политическата промяна на системата от
тоталитаризъм към демократично
управление се случи рязко, почти като
в междуконтинентален полет, народа
го хвана политически джетлаг. През
90-те беше нашият политически
джетлаг, нашата обществена дисритмия, нашата национална дисхрония. Българинът не успя автоматично
да се пренастрои към новото време.
Защо? Защото промяната не бе извървяна естествено, тя дойде отвън. Вазов нарече времето около Априлското въстание „пиянството на
един народ“. Времето след падането
на Берлинската стена аз бих нарекъл
„политически джетлаг“. Някои го преодоляха по-бързо от други. Някои още
са в него.

Историята на Макгахан е писателска находка. С какви съвременни
образци съизмервахте този тип
романово писане?
Със съвременни образци не се сещам
да съм се съизмервал. Референции
ми бяха Толстой, с „Ана Каренина“,
дневникът на дъщерята на Толстой
Татяна Сухотина, дневникът на
Варвара Елагина, репортажите на
Макгахан, на Арчибалд Форбс, на Немирович-Данченко, на цялата плеяда западни военни кореспонденти
от Руско-турската война през 1877–
1878... Исках да съм стилово точен, исторически достоверен и естетически
правдив…
Има много предимства в това да разкажеш заплетена история, ситуирана в миналото – там, където няма
мобилни телефони. Или Гугъл. Или
телевизия. Там, където удобствата
на цивилизацията още не са прецакали нещата. Парадоксално, но в наши
дни и писатели, и читатели намират
света преди интернет и социалните
мрежи по-интересен за разказване.

Как постигнахте баланса между
документалното и фикцията?
Кой е казал, че съм го постигнал? Борба си е. Опитах да съм достоверен
към документалното, но за мен беше
по-важно да съм лоялен към света на
романа, който изграждам, а не към
някаква външна за него действителност. Вярвам, че героите (дори и базирани на реални личности) трябва
да имат свой художествен суверенитет и да се подчиняват единствено
на повествователната логика. Не на
някаква външна за нея историческа
достоверност.
Всъщност „исторически“ романи няма. Един роман е продукт на времето,
в което е писан, дори и да борави с материал от друга епоха. Но не е ли един
съвременен роман (ако е написан както трябва) в по-голяма степен „исторически“, след като, четен 50 или
100 години по-късно, той ще разказва
истории за отминали времена? Не е ли
така с „Под игото“ или „Тютюн“, „Хайка за вълци“?
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Те стават исторически, когато настоящето се превърне в минало.
Вие по-скоро се нуждаете от настоящето като отправна точка,
когато пишете за миналото.
Винаги ми е интересно, когато повествованието има съвременна отправна точка, т.е. ние гледаме от
„сега“ към „преди“. В разказа ми
„Кратка история на самолета“ самата история не е просто разказана като историята на онзи самолет-сладкарница край Варна, а с гласа
на някой, който пътува в самолет
„сега“ и си спомня за самолета-сладкарница от своето детство. Бях дал
този разказ за един англоезичен сборник, редакторът ме попита: „Имаш
ли наистина нужда от съвременната
гледна точка?“. Аз му казах: „Да опитаме да се лишим от нея“. Не се получи добре. Настоящето е като рамка,
като паспарту. За да видя миналото,
имам нужда от рамката на настоящето. Една картина я виждаш по различен начин, когато е в рамка.

Най-важни в „Хавра“ според мен си
остават гражданската дързост,
темата за справедливостта. Директното назоваване на нещата,
които се случват днес в един конкретен град в България, само по
себе си вдъхва оптимизъм, макар
че според Александър Кьосев романът внушава клаустрофобия и
безизходност. Кой български град
си няма феодали, но във Варна е
друго. Имахте ли колебания или
страхове?
Намирам действителността, в която живеем, за особено важно, динамично и благодатно за литература
време. Големите, вечни, „световни“
сюжети не са безброй, те са няколко и
се случват точно сега тук, на картата на България. Решението да бъда
„директен“ е съзнателен избор със
свои естетически (и всякакви други)
рискове. Нямах никакви колебания, а
страхове – кой ги няма? Относно квалификацията на Александър Кьосев
за „клаустрофобичност“. В началото
на същата своя сказка за българския
роман на прехода професор Кьосев
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сам цитира великия теоретик на романа Бахтин: Романът работи с едно
незавършено, неясно и неустановено
„сега“, към което няма дистанция. Той
е жанрът на настоящето, неустановеното, всекидневното. Та, съвсем по
Бахтин, „Хавра“ работи с едно неясно,
неустановено „сега“, взрян е в своето
си настояще, от което аз не се гнуся.
Ако ние откажем да пишем за настоящето си, кой ще седне да го прави? И
кога? И как?

Не е ли най-голямото предизвикателство пред един роман за съвременността изобретяването на
езика?
Това е в крайна сметка най-голямото предизвикателство и свръхзадачата – да преодолея „оковите“ на
съвременния език. Парадоксално, но
историческата линия, разказвана от
гледната точка на една руска аристократка, Вера Елегина, се пишеше несравнимо по-лесно от съвременната,
тази на Никола Марков. А би трябвало да е обратното, нали? Би трябвало аз да мога да се справям с езика на
своето време далеч по-леко. Но не е
така. Трудно е „охудожествяването“
на езика, с който си служим във всекидневието, езика, с който се пише в
социалните мрежи, с който се лъже от
екрана, на който предават фалшиви
новини, с който се псуват таксиджиите, на който те обслужват в кафето, на който говорят и децата ни, и
министър-председателят. Но там е
истинската литературна работа – в
преодоляването на съвременния език.

Понесохте критики и заради криминалния сюжет, възможно ли
беше да бъде избегнат? В кой момент се появи неговата рамка?
Защо да избягвам криминалния „сюжет“, след като за мен проблемът
за престъплението е фундаментален
за човешкото състояние въобще?
Точно толкова благодатен за литературата, колкото Ерос-а. Нали тук
е вечната борба между Космос и Хаос,
Добро и Зло и цялата тази митология. Героят е изправен пред избора да
бъде или да не бъде. Мотивът за сина,

който търси истината за смъртта на баща си и не намира справедливост, е ключов както за „Хамлет“,
така и за „Цар Лъв“. Да избегна криминалния сюжет, би означавало да обезкостя историята до една аморфна,
тъжно-горчива маса, точно такава,
каквато се очаква от един съвременен източноевропейски писател. Не,
благодаря.
Трудностите бяха по-скоро от типа
как все пак да не превърна романа в
криминален трилър, защото не това
исках. През цялото време се опитвах
да пазя баланса, за да не вляза в жанровото. Защото добре знам какво бих
могъл да направя. Писал съм сценарии,
знам какви са стъпките...

Много ми хареса изразът на Антоанета Алипиева: романът топографира Варна. Не знам дали това е
град на половинчатостта, град
„без идентичност“, на туристи и
„средни хора“ , но той определено
е герой на романа. А в интерлюдиите, които са му посветени, има
много горчива носталгия.
Романът по-скоро топографира мои
спомени и представи, отколкото Варна такъв, какъвто е. Учудващо е как
толкова читатели ми пишат, или ми
казват при срещи: „Как сте го описали това!“, „Точно така е!“, „Имах чувството, че бях във Варна, че крачех по
улиците, че аз съм го писал/а това“.
Ако погледнете внимателно книгата ми, ще забележите, че няма нито
едно точно описание на нито
едно конкретно място в града. Дори
напротив – има умишлено „сгрешени“ и времево разместени топоси.
Това, което исках всъщност, бе не да
описвам Варна, а да изградя достатъчно плодотворна езикова среда, в
която да се посее и развие у съзнанието на отделния читател представата за Варна. И това да бъде негова/
нейна представа.
Двете интерлюдии – зимна и лятна – бяха от най-бързо написаните
страници в книгата, почти на прима виста. Езиково експериментални,
музикални и съвършено ненужни от
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драматургична гледна точка. (Смее
се.)

Новата повест „Жажда“ е плод
на срещата с един изключителен
човек. Как го открихте?
Книгата разказва историята на едно
ослепяване и едно проглеждане. Вдъхновена е от личната история на един
незрящ, но виждащ повече от повечето хора – Спас Карафезов. Запознахме
се преди две години и съм благодарен
на съдбата, че ни свърза. Обади ми се
в издателството. Аз го попитах: „Как
сте?“. А той: „Живко-здравков-веселков-щастливков! Така казваше един
мой учител по рисуване…“. Това бяха
първите му думи. Още тогава си ги
записах на едно квадратно листче. Те
са и първите думи на героя му в „Жажда“. В разговора той сподели, че е ръководител на читалището на Съюза
на слепите. Разказа ми, че се е срещал
с Димитър Димов, с Талев, Радичков,
Вера Мутафчиева, Ивайло Петров,
Валери Петров, че са му гостували…
И понеже по телефона използваше
глаголи като „виждали сме се“, „видях това“, „видях онова“ – аз изобщо
не подозирах, че е незрящ. Разбрах
го едва в края на разговора. Няколко
пъти след това се срещнахме, а един
следобед му гостувах и имахме много
дълъг разговор, който няма да забравя. Тогава той ми разказа историята
си на един дъх. Думите му се забиха в
главата ми, когато се върнах вкъщи,
започнах да пиша – исках да остане.

„Жажда“ е директен, безхитростен и донякъде дори назидателен разказ за срещата на човека с
неговата съдба.
Тази форма сама избра да се появи по
този начин – клише, но си е истина...
Исках да запазя „Жажда“ кратка. Историята на момчето беше в началото по-наситена, но после започнах да
съкращавам, за да остане само като
рамка на другата история, на слепия
мъж.

Книгата е оформена от художник,
неговата роля също е значителна.
Дамян Дамянов е страшно талантлив художник, с много стилове и много

характер. Той хареса тази история
още преди време, когато му я бях дал
да я прочете като къс разказ. Не беше
лесно да решим по кой път да тръгнем
с него – доколко да е илюстративен,
доколко абстрактен. Книгата е с негови изображения, картини, а не просто илюстрации.

Понеже сте на ръководен пост в
издателство, не мога да не попитам за фигурата на редактора
– такава, каквато българските
писатели едва ли биха изтърпели.
Като онзи легендарен редактор,
описан в книгата „Геният“, реално
съществуващия Макс Пъркинс, редактор на Хемингуей, Фицджералд,
Том Улф и др. Възможен ли е такъв
тип редактори там, където всички са всичко и няма разграничение
на функциите – писател, редактор,
критик?
Всяка култура може да роди гениален
поет, всяка, дори и най-младата книжнина – велик писател. Но само една
зряла литература може да създаде
голям редактор. Не се притеснявайте
обаче – появи ли се Хемингуей, той сам
ще потърси своя Макс Пъркинс. А ако
няма нужда от Макс Пъркинс, значи не
е Хемингуей.

Имате ли потребност отново
да пишете пиеси за българския
театър?
Да. Макар че в един момент се отказах. Между моя глас и публиката, между това, което исках да кажа, и това,
което се чуваше и виждаше на сцената, имаше маса хора и инстанции. И
думите минават през всичко това и
накрая не можеш да познаеш какво си
писал и мислил. Искаше ми се между
мен и публиката да стои единствено
страницата. Когато кажа нещо, да
поема цялата отговорност. Затова
се отдръпнах. Но истината е, че ми се
пише за сцена. Някои неща ми идват в
главата само в диалог и действие. Завършвам една пиеса сега...

А политическото вълнува ли ви?
Много. Тази пиеса, която пиша, е политическа, ама много политическа. Но

Захари
Карабашлиев

Захари Карабашлиев пише проза и драматургия, автор е на
романите „18 % сиво“, „Хавра“,
на „Жажда“ (повест), на сборниците „Кратка история на самолета“, „Симетрия“, „Откат“,
на есета, пиеси и сценарии.
Носител е на наградите „Роман на годината“ на Фонд „13
века България“, „Роман на годината“ (Фондация ВИК), „Христо
Г. Данов“, „Хеликон“, „Цветето на
Хеликон“, Годишната награда на
Портал Култура и др. Неговата
белетристика е превеждана и
публикувана в САЩ, Франция,
Полша, Словакия, Хърватия,
Сърбия, включена е в престижната американска антология
„Най-добрата европейска проза
2018“, а пиесите му са поставяни на сцени в България и чужбина. „Неделя вечер“ печели
Аскеер за драматургия (2009),
а „Откат“ – Наградата на публиката на театралния фестивал
във Висбаден, Германия (2012).
„Лисабон“ е поставяна в театър La Mama в Ню Йорк (2014).
Между 1997 и 2014 г. Захари Карабашлиев живее в Съединените щати. От 2014 г. е главен редактор на издателство „Сиела“.

не по плоския начин – министър-председателят, кметът, жена му, изборите и т.н., а другото политическо.
Пиша я с радостно настървение и искам да я видя на сцена. Което значи,
че ще завърша първата чернова съвсем скоро. Надявам се, преди да излезе
този брой на списание „Култура“.
Въпросите зададе Людмила Димова
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През 1986–1987 г. вие започвате
да изпитвате определен дискомфорт тук, в страната. Кое е било
най-притеснително – пренатегнатият патриотизъм?
След като са започнали да фалират
всички опити за създаване на легитимност за властта, накрая е останало само това – добродетелите на
кръвта.

сладникава, едновременно ярка и тъмна. Не пасват заедно. Както не пасва
идеята за българщина със замяната
на име като Захре с име като Клара
или с отказ от стиховете на големи
поети в читанките. Дали през осемдесетте на миналия век, или сега, все
е така. Остава зараза, която не се
вижда, но е там, продължава да трови, чернобилско лъчение, лъжи за обмен и промяна.

Пренапрегнат е точната дума, напъваше се и се напъва да бъде. Връзката с родното е нещо естествено и
саморазбиращо се, докато напънатото родолюбие е убийствено, отнема
чувството за дом и така и за уют. Но
този вид дискомфорт, както го наричате, не е запазена мярка на едно
време и едно място. Къде ли не съм го
усещала, та аз съм от сензорите на
изкуствени напъни, поет човек, какво
да се прави.

Ала аз така или иначе не съм се усещала уютно, имах противоречиви
в очите на околните мисли, тези,
думи, приятелства. Бях омагьосана
от квантовата физика и от относителността на времето, от многовселението и многоезичието, от равноправието на контрастите. Това е и
неуют на младостта на неспокойния
човек, комуто е нужно новото, движението, знанието. Неуют и на поет
сред физиците, физик сред поетите.

Добродетел е една от онези думи,
които лесно могат да бъдат насилени и изкривени. Кръв е дума лепкава,

Днес ми е уютно и в България, и другаде. Уютно ми е в различни области на
изкуството и на познанието. Малко
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или много заради промените на контекста в Европа, но най-вече заради
собственото ми вътрешно усещане.
Не ми трябва много, за да ми е уютно.
Не ме е страх, че не е уютно.
Не издигам уюта в мярка.

Допускам, че за един човек на науката и словото мотивацията да
извърши „екзодус“ (изход) е определена самота. Не толкова притеснение от тоталитарната система, колкото липса на подсистеми,
в които да се интегрира и сам да
създава. Липсата на мрежи. Образът на мрежите често ви занимава
в стихове и инсталации...
Всъщност не ме интересуват самите мрежи, мрежа е едно от многото
спомагателни понятия. В момента
напредват спомагателно понятия
като облаци или струни. И други. Мен
ме интересуват самоорганизацията,
прозрачността, крехкостта на нишките, динамиката на преплитанията
им, процесите...
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Не напуснах Народна република България, в нея все се връщах не от страх,
по мое време не убиваха семейството ти, ако останеш навън. Връщах
се заради надеждата и желанието за
промяна и градеж. Смених си паспорта едва когато станахме част от ЕС,
защото считам, че дали на българско,
или друго населено място в Европа,
жители сме на една идея за бъдеще,
като при това е разумно да сме гласоподаватели там, където плащаме
данъци и ползваме всеки ден транспорта. Бъдещето определя гражданството, дава принадлежността, мисля си. А ние от всяко място в Европа
работим за едно и също. И дано да не
се оставим да ни подлъжат, че не е
така.
Самотата е всепоглъщаща и неоспорима, изначална за всекиго от нас. Но
аз търся, намирам и продължавам да
търся хора в историята и в географията, с които самотата става относителна. Това общуване ме спасява,
дава ми смисли. Един пример е Ларш
Густафсон, великолепно преведен от
Вера Ганчева по мое ученическо време,
когото заради книгата „Смъртта на
един пчелар“ упорито търсех години
наред къде ли не по света. Докато
накрая не само го срещнах, но и станахме близки приятели. Друг пример е
Иван Гол, когото най-накрая успях да
чета на всички езици, на които е писал, и да му посветя своя книга на неговите и моите езици.
Липсването на подсистеми е сякаш
нещо типично за географски и политически централизираните нефедерални структури. Наистина като
млад човек съм се надявала да съм
част от някаква общност. И в (западно-)германския модел, за разлика например от френския или българския,
има много подсистеми, всякакви ниши
и възможности. Ала и попадайки в богато на такива общество, не постигнах намирането на система. Струва
ми се, че битуването в една от тях е
като да си в стадо, да вървиш в определена посока, без да осмисляш.
Има и една неизбежност в самотата на творенето, макар човек да е

непрекъснато обвързан с другите, но
това обвързване не е директно.
Днес в България има очакване да си
преуспял навън, и това много дразни,
защото успоредно с това не си приет,
ако си успял другаде, някак не ти се
прощава. Странно е и със сигурност
не е по-приятно от самотата при
тоталитаризма.
Аз се чувствах много по-сама, независимо от мястото, когато станах
награждавана и обсъждана, това ме
натовари, накара ме да се отдръпна
от системи и подсистеми, в които
съзрях една фабрика на литература, а
самата литература изнемогваща от
процедурите. Това е друг вид тоталитарност от политическата, но и тя
удушава човека и го прави самотен.
Има различна самота на различните
езици и битиета. В процеса на създаването на новата ми книга „Прегърнати от мъглата“ се почувствах
не-сама на български. Беше хубаво. В
„Прегърнати от мъглата“ множественото число е наистина значимо.

Жена+българка+научен работник.
Как е изглеждало това уравнение
през осемдесетте?
Бях напълно убедена в общуването
на мъже и жени наравно. Носех тази

убеденост и това самочувствие като
саморазбираща се неразделна част от
мен самата. Имах интересни и вълнуващи личности жени край себе си.
Баба ми, от свещеническо семейство.
Майка ми, активна и с отговорна професия. Първата ми учителка, учителките ми по литература, музика, история и биология. Преподавателките ми
по теоретична физика в Университета, умно насочващи ме как да решавам
проблеми. Професор Иванка Апостолова, която във Физическия факултет
между другото, докато преподаваше
официално идеологизирана философия,
ни научи на история на философията и
физиката. Заради нея прочетох всичките статии и есета на създателите
на квантовата механика. Бях чест
гост на Блага Димитрова, на Миряна
Башева, Малина Томова, от младите
– на Миглена Николчина. Освен това
ние, половината от следващите физика в СУ, бяхме момичета. На Запад
процентите бяха шест, а не четиридесет и шест. Чрез познати преводачи жени познавах много творби от
световната литература. Помня разговорите си с Цветана Кръстева за
старата японска литература.
Така че навън бях като че ли чудо на
чудесата, истински зоологически екземпляр: свободно движеща се в няколко езика, с отлична диплома в една
от най-изящните природни науки. Бях
поканена да изнасям лекции в почти
всички водещи американски и канадски университети. Бях първата жена
фелоу в традиционния Сейнт Джонс
Колидж в Кеймбридж, в този мъжки
бастион. Първата въобще, независимо откъде по света, включително
и от самото Кралство. Проектът ми
също бе за жена – занимаваха ме трудовете на Елисавета Карамихайлова
по времето на Ръдърфорд.
Западният свят ми се стори консервативен по отношение на жените. Но
няма да забравя през началото на 90те колко негативно се отнасяше към
жените групата около Филип Димитров и после много след него. Мислех,
че колеги и съратници ще се зарадват
на знанието и контактите, които
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нося, но се оказа, че можех да помогна
само, така да се каже, с политически
позиви. Тоест, като се върнах, бях
попарена от една невъзможност да
направя с уменията си нещо истински полезно. И в Германия да си едновременно майка, съпруга и творец
през 90-те бе странно. За мен феминисткото мислене означава всяко мислене, което не е мъжко, буржоазно,
протестантско, бяло, англоезично и

отчаянието, че животосъхраняващите условия ерозират. Всичко това
крещи за успокояване, моли се за наративи и фантазия, за художествени
умения и аналитичен поглед, комбинирани с конструктивна критика. Има
нужда да се осъзнае угрозата, която
сами си носим, нейното експоненциално нарастване и нейната анонимност, това колко безразличен е интересът в нашия медиален, насочен към

– Дори сънищата и разговорите със
себе си са многоезични.
– Нега, физическо усещане на безпомощността пред вечното. Понякога ми идва „Прощално“ на Вапцаров,
като стихотворение за мен и родния
ми език, в моментите, когато съм
много уморена. Когато без езика на
детството си общувам с човек, когато обичам.
– Поезията на битието. Празното
пространство. Пространството без
език. Изтриването на всичко изречено, за да се роди поезия. Белият бик на
Хемингуей. Страницата, която изисква да се намерят думи.
Веднъж влезеш ли в многоезичието,
всички езици винаги присъстват.
Подобно на светлината. Дори само
в Европа, да я погледнем – на балтийски бряг е пастелна, мека, нежна,
дълга. На средиземноморски бряг е
ярка, цветна, силна, категорична. На
черноморския е интензивна, наситена, многопластова. Ако съм на един
от бреговете и изживявам едната ѝ
същност, аз не забравям изживяната
друга, тя присъства с всичките си измерения и всяко от тях допринася да
се насладя напълно на другото.

Цвета Софрониева, Литературна инсталация

19-вековно. Неслучайно в журито на
наградата „Шамисо“ се е обсъждало,
че в поезията ми нито се уповавам
влюбено на мъжете, нито ги поставям
под въпрос и по-ниско от жената, а че
в стиховете ми за жената, стареца
и морето просто има равен човешки
разговор на жената с мъжа.
Каква е днес в света ситуацията на
една жена като мен, която обича и
науката, и поезията и която идва
от топлите изотопи на югоизточна европейска култура? Днес сме обградени от жажда за представление,
от непрекъснато шоу, от остри социални конфликти, възникващи от
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спектакъл и движен от образи свят. И
аз отново се опитвам да прозра и да
съчетая което мога или което може
би бих могла, да го изрека. Може би наистина търся нежен начин да докосна
катастрофите ни, за да се развие някаква естетика на времето на антропоцена (както ме урочасаха немските
критици).

Езикът е канавата на цялостната
картина. Искаш да е все по-голяма,
за да те побере цялата. Надяваш се
на родния език. Той е в теб, но в него
тебе те няма. Няма естественост.
Не можеш да говориш вече дори на
себе си несъзнателно. Всичко минава
непрекъснато през всяка клетка. Ти си
в другото и го оплождаш чрез своето.
Своето е родното, но е неродното.
Тоест ти непрекъснато си без език и
непрекъснато го зачеваш и оплождаш
едновременно.

Какво е особеното „езиково налягане“, в което се оказва майчиният
език, ако авторът живее извън родината си?

Ти имаш много подходи към новите
думи и езици. Важното е да осъзнае
човек, че го има това безсилие в общуването, има го неразбирането. Често
разбирането в родния език е само привидно. Става ти болезнено и телесно
ясно, че е така. И започваме пак, и то с
метаобщуване по това как общуваме.

Имам три силно различаващи се и усмихнати отговора:

Родният език означава непрекъснати
завръщания към детето в теб.
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Човек се ражда с уникална структура
на мозъка, с много свой усет към езика. А поетът – с нещо още по-специфично. В детството родният език се
усвоява пластично, защото мозъкът
се формира леко. В късно усвоен език
този процес е труден. И така именно,
в това лутане между езиците на вече
недетска възраст, човек е истински
себе си, със своя уникален усет към
назоваването. Това е прекрасно изживяване на идентичност и също така
е чудо да успееш да обогатиш родния
си, първия си език по този начин, така
да се каже, със самия себе си, неприспособено поради битуването ти в
другите езици.

с език, привличащ, физически и душевно преблизък, и същевременно напълно друг, телесно и духовно почти
непонятен. Другата причина е чисто
литературна, тя е огромният труд,
сторен в немскоезичната култура
в името на това да се проумее какво
значи думата човек. Кога сме хора и
на какво сме способни. Историята на
света и на човечеството е пълна с
насилие и убийство. Всяка група хора,
всяка нация, всяка религия е била убиец. И над планетата си упражняваме
бавно насилие, като мърсим всичко.
Западногерманската култура си зададе единствена въпроса „защо?“ и му
потърси отговори.

Ние пропуснахме възможността
да живеем в едно общество с различни етноси, които се развиват
в културна хомогенност. Да обогатяваме познанията си за езиците
на малцинствата, да изравняваме елитите си, да общуваме като
еднакви по националност и това
да е по-важно от различията по
етнос. Германия има свои предизвикателства в тази посока, макар и
с по-специфичен произход и предистория. Какво се случва с „мултикултуралността“ в днешни дни?

Това, което се случва сега вътрешно
в Германия, се дължи според мен не
само, но предимно на капсулиран тоталитаризъм у гедерейски германци и
у придошлите постсъветски германци и други източноевропейци, както и
на страха, подхранван от алгоритми
в мрежите от любители на покера в
политиката. Същия процес наблюдавахме след масовото преселване на
съветски и източноевропейски граждани, придошли в Израел. А какво да
кажем за безумията в Полша и Унгария? Все едно никога не е имало „Солидарност“. Така, както и в Русия Горбачов не бе погледнат от населението
като възможен президент. Жаждата
да бъдеш прилъган, излъган, защитен
от мощна ръка, явно е много присъща на непорасналия човек, какъвто
продължаваме да бъдем. Поемането
на лична отговорност явно е трудно
нещо. По-лесно е да обвиниш някого
и да чакаш някой да ти реши проблемите. Голямата наивност е част от
капсулирания тоталитаризъм. Наивността, че отвъдният свят е по-хубав, че социалните му мрежи са безопасни и помагащи, че парите са благо,
че богатите хора са успели, че ако
излъжеш или откраднеш нещо малко,
това не е проблем, че трябва да има
непрекъснат ръст на икономиката и
на забогатяването на обществата,
че капиталът е или голямо зло, или
само добро, че шоуто е върховно изкуство, и прочее. Самозалъгването е
потребност за едно дете, нежелаещо
да порасне и да поеме отговорност за

На родната земя на Елиас Канети това е огромна загуба на памет
и шансове, отминали варианти на
бъдеще.
Започнах да пиша не само на български по две причини. Едната е много
лична – любим човек, който ми е дом,

„Самотата е
всепоглъщаща,
изначална за
всекиго от нас. Но
аз търся, намирам
и продължавам
да търся хора
в историята и
в географията.“

Цвета
Софрониева

Цвета Софрониева е родена
през 1963 г. в София. Обитавала
е много места по света, живее
в Берлин. Следвала е физика в
Софийския университет „Св.
Климент Охридски“, има докторат по научна и културна
история, учила е при Йосиф
Бродски. Наред с над двадесет
книги с поезия, проза и есета,
творбите є включват също
театрални текстове, литературни инсталации и поетични
преводи. Носител е на наградите за поезия „Адaлберт фон Шамисо“, „ПЕН Америкън“ и „Клиф
Бекър“. Превеждана е на немски,
английски, унгарски, френски,
японски, фински, узбекски, руски,
сръбски, нидерландски и други
езици. „Прегърнати от мъглата“ е нейната осма поетична
сбирка на български език, която
беше представена в програмата на Софийския международен литературен фестивал
през декември 2018 г. в НДК.

себе си. Страхът от насилие ражда
насилие.
Имаме нужда да проумеем кое е поважното от страха. Само едно взаимно и заедно демитологизиране на историята и на илюзиите за бъдещето
дава шанс. За жалост още не го умеем.
Дългогодишни процеси бяха обърнати. Еманципирането на гражданите,
което бе започнало и напреднало в Западна Европа (подобно е имало периодически в историята, имаше, струва
ми се, и по времето на Ганди в Индия),
до голяма степен е в пауза. Но то не е
спряно.
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Митко Новков

В ловдив
П
Първите думи, чути от мен, когато
стъпих на 13 януари на пловдивска
земя, бяха: „Хайде бе, майна, забравих
те как изглеждаш, ще те видя и няма
да те позная!“. Енергичната реплика
бе придружена със здрава прегръдка
между двама младежи. Първоначално
се позачудих – реших, че някой с някого ме е объркал, но после, успокоен, че
не за мен са чевръстите възклицания,
се заоглеждах из новата Европейска
столица на културата. С очакването,
че от пъстроти и светлини няма да
позная града, сякаш отдавна не съм го
виждал.

Е, познах го, Пловдив си беше. Нямаше
кой знае колко блясък и гирлянди освен
останалите от Коледа. „Великата за
Пловдив година“, по думите на кмета
Иван Тотев, си течеше обикновено,
без фанфари. Само някъде отдалеко
дочувах жива музика – бибоп джаз, но
не успях да разбера дали е от открита
сцена, или от някоя временно издигната шатра. На 100–200 мeтра от
главната улица стърчеше противоречивата кула – сега тъмна и самотна,
някак унила без празничните фойерверки. Съвсем друга беше – натопорчена, суетна, когато се друсаха връз
серпентините ѝ кукерите с чановете
– от българска по-българска, акò и с
направа германска! Питам се впрочем
защо за откриването не беше завирено и изкуствено езерце горе на върха
ѝ, че да се бухнат в него мъжагите с
калпаците и криваците, и с всичките
си потури, елеци и пояси да му тропнат едно „традиционно“ богоявленско ракиено хорце. Ако ще е традиция,
поне засукана да е…
Всъщност не съм прав, нищо обикновено нямаше в Пловдив на 13 януари, поне по разхвърляните из града
артистични сцени. Само за два дена
бяха открити десетки събития, кое
от кое по-интересни. Музика на открито, концерт от творби на Панчо Владигеров и Марин Големинов в
чест на годишнините им, изложби

на другия ден

„ДИМ. Истории за тютюна“ © Виолета Динчева

– фотографски, на пловдивските художници, на Кольо Карамфилов, на
„осколки“ от Берлинската стена –
впечатляваща, на дървени музикални
инструменти, филми, представления,
огнени спектакли… Особено любопитна е експозицията в Тютюневия град,
където кураторката Весела Ножарова в четири големи зали на два етажа
през тютюнопроизводството със
снимки, документи, видео, предмети
от бита извежда историята както на
Пловдив, така и на България през годините, когато този толкова важен
продукт се отглежда по нашите земи.
22 български институции помагат
за изложбата „Дим. Истории за тютюна“, откъси от български автори
показват колко е бил (а май и днес е)
важен той за всекидневието на българина. Йордан Д. Радичков, младият
писател, беше впечатлен: „Хем е интересно, хем има смешни неща, в същото време те натъжава“. Колекцията на Димитър Георгиев от Силистра
със стари марки български цигари пък
е направо смайваща.

Зад извършената огромна търсаческа, изследователска, проучвателна
и събираческа работа за изложбата
стоят историците Станислава Груева и Михаил Груев, дизайнер е Калина
Димитрова, мултимедията е на Калин
Серапионов. В „Дим. Истории за тютюна“ участие има и радиотеатърът – в изложбеното пространство
звучи пиесата на Георги Господинов
„DJ“ с режисьор Явор Гърдев, записана през 2012 г. Мащабна проява, от
която моите пловдивски приятели са
възхитени. И канят всеки да я види…
Време има, изложбата продължава до
30 март 2019 г.
Изобилието от събития обаче поставя пред пловдивчани (а и пред гостите) два проблема: първият е кое да
изберат. Моята приятелка Зоя Капон,
старши учител в Националната гимназия за сценични и екранни изкуства,
се оплака, че още не е успяла да види
изложбата на Кольо Карамфилов, пропуснала и филма за Йордан Радичков,
излъчен на 13 януари в клуб „Фарго“.
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„Мария от Буенос Айрес“ © Alexander Bogdan Thompson

Успокоението е, че поради огромния
интерес той щял да се излъчи отново
на 19 януари, но затрудненията си остават – как да съвместиш проявите…
Вторият проблем изказа Мариана
Чолакова, една от инициаторите на
кандидатурата на Пловдив за Европейска столица – недостигащата
бройка зали за провеждане на събитията. Вярно, точките са много, но
доста от тях са открити пространства; градът пък е опасан от преградни мрежи, ленти и решетки – изглежда, една от запазените марки на
пловдивското столичанстване ще са
ремонтите, вкопчили се навсякъде из
инфраструктурата. Което, от друга
страна, не е толкова лошо – ще останат модернизираните и обновени
сгради и улици, които да изсветлят
малко потъмнелия чар на древното
Филибе. Въпросът (без отговор) е
защо това изсветляване не е станало
по-бързо, а че е полезно – няма спор.
Сред строежите изпъква новата зала
на Кукления театър, за която с гордост ми разказа неговият директор
Виктор Бойчев. Вярно, признава той,
закъсняхме: „Трябваше да сме готови
в началото на декември, ще стане за
края на февруари, но важното е, че
стана – това ще оставя на Пловдив и
знам, че ще е за добро“.
Впрочем точно в Пловдивския куклен театър режисьорката Веселка
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Кунчева, чиято постановка „Мария
от Буенос Айрес“ в Дома на културата
„Борис Христов“ пристигнахме специално да гледаме, сътвори преди време
едно от най-страхотните си произведения – спектакъла „Вграждане“,
според мен най-доброто театрално
представление в България след 1989 г.
В „Мария от Буенос Айрес“ открих
доста елементи от него – вертикалната стена с прорези, през които
виждаме само частично телата на артистите, удрянето на кръст ò кръст,
ръцете, замесващи тестото… Не е
изненада – сценограф и костюмограф
на постановката е друг забележителен творец, художничката Мариета
Голомехова. Двете отдавна работят
заедно, а спектаклите им (дори несполучливите) всеки път се открояват
със завладяващ дизайн.
„Мария от Буенос Айрес“ е танго
опера с композитор Астор Пиацола,
либрето на Хорасио Ферер. Странният сюрреалистичен текст сякаш
се е прилепил за музиката, за да се
получи впечатляваща сплав от емоции, насилие, страст и танго. Тъкмо
това са усетили в Пловдивската опера, тъкмо това е усетил съвършено
и екипът – диригентът Константин
Добройков, хореографът Явор Кунчев, оркестърът, хорът, балетът. В
ролята на Мария влиза певицата Люси
Дяковска – с плътен и мощен глас и

със забележителна танцова култура (само тук-таме се усещаше, че не
е професионална танцьорка). По напълно симетричен начин ѝ съответстваха актьорът Живко Джуранов и
певецът Момчил Караиванов. Режисьорското решение беше солидният
и стегнат маниер на пеене на Момчил
Караиванов да се преплита с патетичния и покъртващ разказ на Живко
Джуранов: репликите (и на български,
и на испански) се смесваха с жаркото
танго, с гъвкавите тела на балета,
с подкрепящия, но и властен тон на
хора; изобщо представление, което
съчетава блясък, талант, визия, музика, движение, въображение и майсторство – задължителна спирка за
всеки, изкушен от високата култура.
Без съмнение, това ще е от хитовете
на Европейската столица, а радващото е, че със сигурност животът на
спектакъла ще продължи и след 2019 г.
Заслужава го отвсякъде…
Но „Мария от Буенос Айрес“ ме накара да се замисля за принципа на провеждането на 365-те културни дни:
предназначени повече за изкушените
и пристрастените, отколкото за отстранените и безучастните. Събитията са много, но трудно ще достигнат (ако изобщо достигнат) до хора,
които по принцип не се интересуват
от култура. В Столипиново – квартал, известен с проблемите и с почти
пълната си автономност, в Младежкия клуб „Рома“ са предвидени едва
две събития, и двете вече приключили – театралните работилници „Нова
азбука“ и „Идентичност и преход“.
В „Мария от Буенос Айрес“ има сцена, където героинята е насилена от
кръчмарска публика – тя иска да пее и
танцува, да се покаже като дух и вкус,
но е брутално обладана – само тяло,
нищо повече. Искрено се надявам, че
духът на Европейската столица няма
да срещне такова неразбиране.
Дали? На тръгване от Пловдив след
прекрасния спектакъл от близката до
Дома на културата „Борис Христов“
кръчма звучеше музика. Над притихналите студени улици буйстваше с
пълна сила „Ако умрам, йощ загинам…“.
От тангото на Астор Пиацола нямаше и следа…
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Алисия Кваде, Неограничено
противоречие, 2018, галерия
„Кьониг“, Берлин

Л

галерия
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40

О

тражения
Чавдар Попов

„Нашата живопис в нови
насоки. Отраженията
на новата предметност
в българското изкуство
през 30-те и 40-те
години на ХХ век“, СГХГ,
куратори Неда Живкова
и Любен Домозетски, до 10
февруари 2019 г.

Поредната интересна и съдържателна изложба, открита в СГХГ, осъществена според всички възприети стандарти на съвременната музеология,
е формулирана твърде удачно. Този
път наистина имаме работа именно с отражения, с по-непосредствен
или по-косвен резонанс на определени
пластически модели, а не с непосредствени влияния (макар че, естествено, те не се изключват напълно).
Спецификата на явлението „Нова
предметност“ (Neue Sachlichkeit), „етикет“, произтичащ от заглавието
на изложбата „Нова предметност.
Немската живопис след експресионизма“, организирана в Манхайм, Германия, през 1925 г. (у нас се превежда
„Нова предметност, по-рядко „Нова
вещественост“), е от особен характер. За разлика от други течения и
направления в ХХ век (например абстракционизма или сюрреализма), в
случая не бихме могли да говорим за
определена концептуална платформа
или за вербално формулиран програмен манифест. Ето защо и отраженията на „Новата предметност“ извън
Германия вместо на силно насочени
прожектори или на относително фиксирани информационни „канали“ могат да бъдат уподобени по-скоро на
дифузни потоци разсеяна светлина,
част от която достига и българската
художествена сцена.
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Кирил Цонев (1896–1961), Слушателки на маримба, 1935, СГХГ

Действително поради редица причини и фактори от различно естество
след края на Първата световна война махалото на тогавашната немска живопис се залюлява в посока,
противоположна на експресионизма
и на абстракционизма. Връщането,
най-общо казано, към предметно-фигуративното начало след бурята на
авангардите е част от общ „поток“,
състоящ се от достатъчно осезаеми
и сравнително широко разпространени стилови насоки в европейската
живопис между двете световни войни (тук можем да си спомним за своеобразната формула на Гийом Аполинер за „връщане към реда“ (1918). Да

споменем за „реализмите“ от 30-те и
40-те години на ХХ в. (така беше озаглавена една паметна изложба в Центъра „Жорж Помпиду“ в Париж преди
повече от тридесет години), както и
за неокласическите тенденции през
същия период (от които не убягва
дори Пикасо!). Явления като т.нар.
„веризъм“ или „магически реализъм“,
италианското „Новеченто“, да не говорим за тоталитарното изкуство и
в частност за социалистическия реализъм, макар и далеч не от сходен или
аналогичен порядък, са достатъчно
показателни за връщането към традиционния пластически иконизъм.
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В какво се състоят най-важните особености на „Новата предметност“?
Образният свят на това явление в
немската живопис се легитимира с
определена „хладна“ отчужденост
от съответния изобразен мотив,
със своего рода аналитичен подход
към пластическото творчество.
Гладката фактура на платното е
само един от формалните показатели за подобни нагласи. В този смисъл „Новата предметност“ е право
противоположна на емпатията, на
интимното „вчувстване“ (Вилхелм
Ворингер), свойствено на експресионизма с неговата екзистенциална
проблематика и с разкъсващите личността на автора душевни колизии.
Картините на художниците, гравитиращи около „Новата предметност“, се характеризират с определена формална чистота и с линеарна
категоричност на рисунъка, със завършеност на формата. В техните
платна често е налице някаква особена, камуфлирана критическа дистанцираност, както и пластическа
деформация, гротескност, клоняща
понякога към някаква своеобразна
„естетика на грозното“ (Георг Грос,
Ото Дикс). Те се отличават също така
с определена опростеност на формата и с редуциране на цветовата и
тоналната характеристика. Като
правило липсва външната динамика,
мотивите са статични и са застинали в някаква като че ли извънвременна
реалност. Въздухът сякаш е изпомпен от картината. Не съществува ни
най-малък намек за мимолетни светлинни ефекти (както е в импресионизма) или за въздушна перспектива.
Включеният в изложбата материал
е разпределен в няколко тематично-жанрови блока: „Новият живот
на предметите“, „Пейзажът“, „Модерният град“, „Лицата на града“.
Тази подредба е логично мотивирана
с оглед на свойствената на „Новата
предметност“ иконография. По този
начин на зрителите, а и на специалистите се дават допълнителни насоки, за да си съставят една по-пълна и
по-цялостна представа за явлението
и неговите модификации на българска почва. За изследователските цели
би се наложило един, така да се каже,
„кръстосан“ синхронен анализ на

живописната продукция, дотолкова,
доколкото е възможно, по теми, сюжети, мотиви и жанрове. Интересно
в тази връзка е обстоятелството, че
често се срещат специфични жанрови дифузии – между портрет и пейзаж, интериор и пейзаж, натюрморт
и пейзаж. Например портретът освен влиянието на фотографията, на
т.нар. close-up, е далеч по-разнообразен (в сравнение с академизма и с импресионизма) откъм композиционни
решения, пози, жестове, предметен
реквизит. Фината хиперболизация и
подчертано субективната и индивидуализирана характеристика на модела (модерната личност на фона на
модерния град) са свидетелство за
нов, непознат в българското изкуство
преди подход.
Ако за миг образно си представим отраженията на „Новата предметност“
в нашата живопис като поредица от
концентрични кръгове, то безспорно
в „епицентъра“ се разполага живописта на Кирил Цонев. В близки паралелни
кръгове се намират художници като
Иван Ненов, Борис Елисеев, донякъде
Стоян Сотиров. Далеч по-отдалечени от центъра са картините на Вера
Лукова, Давид Перец, Тодорка Бурова,
някои от които, ако това изобщо е
възможно, с големи уговорки могат да
бъдат свързани с „Новата предметност“. Така например Васил Бараков
последователно разкрива своята
привързаност към сезанизма, Давид
Перец и Бенчо Обрешков – към експресионизма, а при Златю Бояджиев,
при някои външни сходства, можем да
открием твърде своеобразна смесица от фолклорни реминисценции (симетрична композиция) и влиянията на
нидерландската и на италианската
ранна ренесансова живопис.
Спецификата на този нов тип предметно-фигуративна изобразителна
стилистика е твърде различна от
подхода на традиционния критически, още повече на социалистическия реализъм. Вместо пряк отглас
или илюстрация на теми и сюжети
със социален характер, преминали
през цедката на идеологията, живописният мироглед на това течение
предлага нови възможности за художествено изследване на острите и

противоречиви психически и социалнопсихологически аспекти на съзнанието и на мирогледа на модерния
художник. Софистицираният социален критицизъм на „втора степен“,
както и тънките психоаналитични
пластове, в рамките на които се съпреживява образното послание, като
правило са отличителни за част от
художниците на „Новата предметност“. Неслучайно тези особености не
убягват на идеологическите блюстители и на цензорите на тоталитарните режими, които прогонват от
художествената сцена всичко онова,
което не съответства на възприетите канонични модели на нацисткото
изкуство и на соцреализма през 30-те
години.
Какви са причините за отраженията
на „Новата предметност“ в нашата живопис? Генезисът и съзряването на градската култура, появата
на нов тип град, на гражданина. Чрез
някои похвати на „Новата предметност“ нашите художници решават
вкупом няколко важни задачи. От една
страна, средствата на тази живопис
способстват за окончателното преодоляване на академичната система,
на салона. Но те съответстват и
на желанието да се премине „отвъд“
импресионизма, който вече далеч не е
синоним на „модерно изкуство“. Не на
последно място, оставайки в пределите на предметно-фигуративната
образност, т.е. на „реализма“, с подчертаната си насоченост към съвременността, „Новата предметност“
се дистанцира и от декоративната
стилистика на „Родното“. Най-сетне
тук има определено вътрешно родство със сезанизма. Неслучайно през
1939 г. „Новите художници“ честват
забележителния френски художник. В
очите на водещи наши живописци от
30-те и 40-те години именно стилистичните системи на „Новата предметност“ и на Сезан се явяват онези
алтернативни модели, които сa в
състояние да решат сложната задача
по кристализирането и стабилизирането на националната идентичност
(като своеобразен пластически модел)
в условията на модерните течения и
направления в изкуството на миналия
век.

февруари 2019

42
Красимир Илиев

Пацев

Непознатият
Атанас

Атанас Пацев (1926–1999) –
„Творби и размишления“,
18 декември 2018 г. –
25 януари 2019 г., СГХГ

Към изкуството се пристъпва с цялото същество. Цялото внимание,
цялото време, всичките сили са необходими, но не са достатъчни. Животът трябва да се прежали. Животът е нужен и като гаранция, и като
доказателство пред самия себе си, че
няма нищо над изкуството, че изкуството е (станало) погубваща и раждаща страна, единственият отвор
за въздуха, който дишаш. Дали това
творчество е нужно на другите, дали
има стойност, смисъл, бъдеще, това
са безсмислени въпроси.
Дневници, 20 октомври 1981 г.

Атанас Пацев постъпва в Художествената академия през съдбовната
есен на 1944 г. директно от Радомирския партизански отряд, с шмайзер в ръка. За него всички врати са
отворени, на кръста му висят пистолет и ръчна граната. Той е 18-годишен, участвал е в сражения, при
това е интелигентен, за разлика от
повечето си другари. Академията
е арена на драстични сблъсъци. Пацев е избрал специалност „Живопис“
в класа на проф. Илия Петров, но се
дипломира преди началото на поредната чистка в Академията през 1949
г. при проф. Дечко Узунов. Вероятно
суровата дисциплина и твърдата
линия на подражание на съветския
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Париж, Монмартър, 1965 г.
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социалистически реализъм на Илия
Петров не са му били по сърце.

е наточил зъби и всеки момент въпреки призивите на Съветския съюз
за „мирно съвместно съществуване“
ще ни нападне. Пацев не бърза да показва нервните, набързо нахвърляни,
но направени с нескрито чувство на
очарованост рисунки – не толкова от
музеите и галериите, а от освободеността и пъстротата на „онзи свят“.

Следващата година започва кампанията срещу Александър Жендов. В
„жендовизъм“ са обвинени художниците, които все още не са се отказали от творческите си почерци, у
които е останало някакво чувство
за достойнство. В тези убийствени
за всеки мислещ човек времена всички художници, но особено прохождащите от поколението на Пацев, ще
получат увреждания, траещи и след
като времената вече са се променили
и страхът да намерят собствения си
индивидуален облик е намалял.
Картината, която отбелязва първото участие на Атанас Пацев в Обща
художествена изложба (ОХИ ’54), се
нарича 14 септември 1944 г. – платно със сюжет радостна среща между
партизани и съветски войници пред
оградата на царския дворец в София,
изградено в клишетата на салонния
соцакадемизъм. От 50-те години са
оцелели пейзажи и портрети, рисувани с маслен молив. В щриха, с който са
изградени, може да се видят кълновете на отчетливото движение на четката и чистите цветове, които ще се
появят доста по-късно.
Във втората половина на 50-те години младият художник се насочва
към сравнително спокойните води на
илюстрирането на книги за деца. „Познай и намери!“, излязла през 1960 г., е
най-иновативната му книжка – детето трябва да завърти кръг с различни лица, за да намери верните тела на
персонажи от приказките, при това и
да открие съответстващото изражение на лицето.
Първата самостоятелна изложба на
Пацев е в Чешкия културен център и
представлява репортаж от няколкомесечно пътуване из Чехословакия
(1958). През 1959–1961 г. Пацев изучава живота на миньорите в Родопите.
Рисува работниците в мините „Бориева“ и „Конски дол“, прави изложби в самите мини, както и в Мадан
и Смолян, получава ласкави отзиви
от Владимир Свинтила и тежката

Без название, Париж, 1963 г.

артилерия на властимащата критика
– „добър пример“ (Димитър Остоич);
„общото впечатление бе великолепно“ (Атанас Божков). Самият Пацев в
статията си „Към живота“ пише за
Младежката изложба от 1961 г.: Не са
достатъчни едномесечни или двумесечни контрактации, които понякога
се превръщат в екскурзии. Нужна е година, две, три художникът да изследва, да търси, да се докосне с хората.
През 1961 г. се случва нещо знаменателно за българското изобразително
изкуство – изложбата на Златю Бояджиев в залата на ул. „Раковски“ № 125
в София.
Влиянието на Златю Бояджиев е толкова силно, че Пацев участва в ОХИ’ 62
с очевидно подражателската композиция „Човекът, който претегля“. В
края на същата година Пацев заминава за Париж, след това посещава Рим,
Неапол, Генуа, Флоренция и Венеция.
Трудно можем да си представим шока,
който получава. България е излязла
от казармения социализъм на 50-те
години, но пропагандната машина не
е спряла всекидневно да облъчва населението със съобщения, че Западът

През 1965 г. Атанас Пацев прави изложба в салона на ул. „Раковски“ № 125,
наречена „Пътепис“, резултат от
изключителната възможност, пътувайки до Париж, Рим, Неапол, Генуа, Флоренция и Венеция, да общува
с всичко това, което е забранено за
простосмъртните, имащи участта
да живеят от източната страна на
Желязната завеса. Това е изложба на
преобразен художник, показващ наченки на собствен пластичен език,
склонен към обобщения на формата,
обявяващ за краен живописен резултат онова, което изглежда като
ескиз или скица.
От 25 март до 13 април 1968 г. Атанас Пацев прави изложба в галерията
на бул. „Руски“ № 6 в София. Тя е придружена с малка брошура, в която има
осем репродукции, част от словото
на Любомир Далчев от откриването
и авторски текст на художника, озаглавен „За безтегловността“. В него
пише: Всяко време има своята гледна
точка. Нашата гледна точка за проблемите на изкуството е синтеза на
художествената традиция. Ние имаме и своя нова гледна точка във физически смисъл. Художникът от готиката се извисява от плоскостта
на земята нагоре – търсейки небето.
Съвременният художник притежава
небето. Пред него е разстлано кълбото на цялата земя, а пред неговата
мисъл – хилядолетията на историята
на изкуството. Новата гледна точка
е силният ракурс на предметите, докато ландшафтът заема положение
на фас. Тази гледна точка се основава на наличието на самолета и хеликоптера, на небостъргача и лифта.
Гледната точка на бъдещето е човекът от шестте му посоки. Новите
открития на науката дават на художника нови хоризонти за неговите
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представи. Това са представите на
човека в безтегловност.
Изложбата, съпроводена с този подобен на манифест текст, предизвиква
истинско стъписване в идеологическата, бдяща за правоверността на
социалистическия реализъм цензура.
1968 е необичайно бурна за света година. По времето на изложбата Пражката пролет е в разгара си. В Прага и
в Париж, откъдето Пацев е донесъл
своите репортажи, обстановката е
революционна. В София идеолозите на
правилната линия вероятно трескаво
заседават. През януари успешно са закрили изложбата на Лика Янко на шестия ѝ ден (за дълго Лика Янко ще бъде
извън художествения живот). Ще изключат и съответно изселят невероятно надарения студент Маргарит
Цанев – Марго от Художествената
академия (Марго се самоубива през декември). Но в случая с Атанас Пацев,
художник комунист, бивш партизанин, доказал идеологически правилната си позиция със своите дотогавашни картини и статии, остракирането
не е толкова лесно.
Призивът за пластична революция на
Пацев е обгърнат с мълчание, в тишината се коват поръчкови статии.
Първата е с обема на репортаж в
рубриката „Отзиви“ и излиза на 6 април, няколко дни преди края на изложбата, в „Народна култура“. Авторът
е Христо Сантов, връстник на Пацев,
главен редактор на анонимната по
това време редакция на вестника,
специалист по киноизкуство, един
от хората, специално отглеждани
да ръководят и цензурират културните процеси в България. Ето едно
от касапските изречения: В серията
от рисунки и платна под заглавието
„Безтегловност“ ние откриваме само
фрапиращи ракурси, грубо деформирани тела и предмети и една смесица от
стилове, в която по най-невероятен
начин си съжителствува сецесионът
и Иван Милев, Пикасо и Бернард Бюфе.
Пацев изобразява фигури в различни ракурси, защото чувства, че при
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съчетаване на различни гледни точки обсегът на видимостта сякаш
се разширява. Той иска да освободи
човеците си от опорните точки и
тежестта на формата и постулира
– безтегловността е тук и сега. Безтегловността не е илюстративна
представа на един бит от бъдещето,
а нов аспект на съвременността. Това
е истински вбесяващото. Философията на мисленето на теоретиците на
социализма и в тогавашния ѝ моден
български вариант, наречен априлска
линия, се основава на теоремата за
управляемостта на всички процеси
в държавата от Партията , респективно от нейното идеологическо ръководство, и монопол на идеите, който принадлежи изключително нему.
Затова сам по себе си този текст
е вражески акт. После – да се лиши
изобразяваният човек от гравитация
е теоретичен вандализъм, подобен
на анархизма, защото представата
за мястото на отделния човек е в
стройната редица, заедно, дружно, в
звеното, в колектива, на събранието,
на манифестацията. Представата на
Пацев за различните гледни точки е
друга, противоположна на единствено вярната – олицетворявана от Партията – единна линия.
Когато през 1980 г. се запознах с Атанас Пацев, той предложи да ме рисува.
Вече бях видял помитащия със своето
могъщество портрет на Кирил Петров, резултат от докосването на двамата отшелници – селския и градския,
знаех, че Пацев може да предаде живото движение на ръката с няколко докосвания на четката. Ръцете ми много го измъчиха. Нещо не се получаваше
с моите ръце. Аха да бъдат нарисувани, и Пацев ги разваляше. Мърморех
като ученика на Косен от дзенската
притча – не е добре, не става. След
20-ина часа позиране – най-после съвършенство, баланс между крясък и
тишина. И на следващия ден… в преобразената ми дясна ръка – четка.
Пацев бе убеден, че истинският художник трябва да бъде подобен на
учен изследовател, откривател на
нови принципи. Синът му Алесиян

Пацев пази 94 тетрадки, непубликувани дневници, в които преобладават
теоретичните размишления върху
същността на творчеството и философските размишления за мисията
на човека във Вселената. Те започват
през юни 1980 г., по време на обикаляне из галериите на Западен и Източен Берлин, с мисли върху понятието
пластическа сила: Днес гледах Ото
Нагел. В неговите картини има пластическа сила. Къде се крие тя? Откъде идва? Как успяваме ние зрителите
да я усетим, да я открием? И ето ви
отново общия клуб [възел], здраво
завързания клуб на единството на
художествения образ. Тъмни багри,
светли лица и ръце, силни лица и ръце,
искрящи очи, но също така силни мазки, силни контрасти на тъмно и светло, благородни и изразителни гами. Но
тези хармонии не са просто хармонии,
те са социални хармонии, но по-точно
това са социални цветове.
Последната записка (в малък бележник) е от март 1998: 7.3.98, събота.
Зло и добро. Няма зло и добро, докато
не се завърши изречението с уточнението за кого. Има зло и добро за
конкретния персонаж, при конкретни
ситуации, в конкретно място и време. А кой предпочита да говори за злото и доброто с членуване, т.е. като
предвечни дадености от божествен
произход? Днес, който се занимава в
живота с комбинаторика, прави от
думите добро и зло еквилибристики
доходоносни и благоприятни за него.
Пацев често казваше: Ние сме византийци. Българският художник мисли
пространството по свой начин, различен от готиката или барока, свързан с православната традиция и художествените принципи на Византия.
Смяташе, че продължава с други средства търсенията на средновековните православни художници. И наистина, без да използва средствата на
обратната перспектива, той работи
за изваждането на зрителя от равновесието на статичното съзерцание.
За него православното изобразяване
е постижение, ценно поради откриването на движението на духа.
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Като магнити, които се

привличат

„natura naturans /
Природата на изкуството“,
галерия „Структура“
и Гьоте-институт
България, куратор Мария
Василева, 19 декември 2018 –
2 февруари 2019 г.
Удивително явление се оказа галерия
„Структура“ в софийския арт пейзаж.
Само за една година успя да направи
изложби, не само качествени сами по
себе си, но едновременно очаквани и
неочаквани. Очаквани, доколкото са
посветени на актуални и несъмнено
вълнуващи теми, а неочаквани заради разширяващия поглед в тях, който
отива отвъд трескавата съвременност, да го кажа така.
Видяхме форми на съвместно съществуване – потопени в глобалните процеси, но с индивидуалните възможности и невъзможности за намиране
на свое място. Видяхме форми на
гравитация, структуриране и отклонения, които се четяха колкото в
чисто художествен план и като част
от образен език, толкова и мислими
в социалните движения и личния живот. Видяхме смел артистичен разказ за болестта и смъртта, който се
превърна в труден, но необходим разговор за живота. Видяхме подривни
игри срещу механизмите за социален
контрол, разкриващи и коварно изплъзващите се форми на загриженост
в потисничеството...
Пиша „видяхме“, но всъщност съм ги
видяла така аз. Заради потребността ми от изложби, които не само онагледяват концепцията, а са в сложни отношения и със самата нея, а и
с мен като зрител. Такава е и „natura
naturans / Природата на изкуството“
(19 декември 2018 – 2 февруари 2019).
Представени са произведения на известни художници, в които са включени по един или друг начин природни елементи. В повечето случаи те
са акцент или основен образ, което
може да подведе зрителя към клиширани в съвременността възприятия по линия на екологията, замърсяването, глобалното затопляне,

Алисия Кваде, Trait Transference (Случаен пренос на характерни черти), 2015, огледало,
метал, галерия „Кьониг“, Берлин, фотография Диана Попова

унищожаването на планетата – все
теми, по които в последните десетилетия усърдно се спори, говори,
обсъжда. Периодично дебатите се
възпламеняват, а после временно затихват, но така или иначе оставят
усещане за тревожност и безсилие у
отделния човек, притиснат в хватката на двойна връзка. С усещането,
че самото му съществуване и начин
на живот неминуемо нанася вреди на
природата.
В изложбата обаче срещу тази вече
клиширана тревожност се изправя
мощната фигура на Гьоте. И внася
най-малкото успокоение чрез философското осмисляне на природата, с

отгласа от един просвещенски дух, с
изучаване и разбиране чрез разума и
сетивата, с уважителен подход и към
обекта, и към субекта в този процес.
С усещането, че самият този процес
е изначален и безкраен за човечеството, винаги вълнуващ, включително
и в сегашния ни житейски отрязък от
време. Ето през тази призма произведенията в изложбата се „четат“ и
като актуални, и като извечни в порядъка на природата, изкуството и
човека.
В преддверието на галерията е видеото на Флориан Майзенберг – представя лебед, който минава по покрита със зеленина водна повърхност,

февруари 2019

46

произведение на Алисия Кваде – „Неограничено противоречие“ (2018).
Изящната конструкция от камъни и
минаващи през тях стъкла, стъпила
върху огледална повърхност, неизбежно възхищава с очевидно много
прецизно изчисления и постигнат
баланс. Неизбежно е и сякаш усещането за крехкост и чупливост на тази
конструкция. Постижима е естетически в изкуството – където може
да се съхрани като произведение и
експонат в изложба. За да напомня, че
извън тези идеални условия – в природата, в човешките отношения, в отношенията на човека към природата,
противоречията са постоянни и се
умножават.

Норберт Биски, Тропически затвор, 2018,
маслени бои на платно, колаж. Със съгласието на галерия „Кьониг“, Берлин

оставя диря, която бързо се затваря
и следата от него изчезва. Прост,
ясен и силен образ на преходността,
към който названието – цитат от
Достоевски – добавя още поводи за
размисъл: „Огромната маса от хора,
материалът, затова и съществува на
света, за да може най-после, с някакво
усилие, чрез някакъв тайнствен засега процес, чрез някакво кръстосване
на видове и породи да се напъне и да
роди най-после, макар и на хилядата
един поне що-годе самостоятелен
човек“.
Усещането за тайнствен природен
процес, който сигурно има научно
обяснение, създават и ръждясалите
огледални повърхности в работата
на Алисия Кваде „Trait Transference (Случаен пренос на характерни черти)“
(2015). Едното вече лежи „победено“ на
пода, а кафеникавите „облаци“ постепенно превземат и изправеното до
стената огледало, оставяйки все още
малка възможност да огледаме себе
си и средата около нас в това човешко
творение. И въпросът е дали обяснимият чрез науката процес намалява
неговата тайнственост и умонепостижимост, когато са изведени чрез
изкуството...
Дори по-ясен е образът на отношенията човек и природа в другото
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И тези противоречия са в човека, разбира се, доколкото той се вълнува от
природата, пресъздава я, одухотворява я, проектира себе си в нея, вижда в нея своите състояния. И го прави
във и чрез изкуството, като обичайният жанр за това е пейзажът. Само
че в тази изложба класически пейзажи
няма. Има произведения, които сякаш само тръгват от неговата форма и привидност. За да конструират
мек фантазен образ на природата в
„33 хълма“ (2017) на Йолинде Фойгт.
За да сблъскат клишетата за райски
кътчета с палми и плажове с възможността те реално да са нечия тегоба и пустиня – както прави в картините си „Тропически затвор“ (2018)
и desert ch8ser (2017) Норберт Биски.
За да призоват към вглеждане в растения и изучаването на детайлите
им дори само заради въпроса защо са
там, какво е предизвикало присъствието или повторението им – както е в
дигиталните отпечатъци на Анете
Кели „Безсмъртничета“ (2013) и „Сирената на Хелмхолц“ (2017). За да изведат дъгата като мек преливен фон
за авторови твърдения, с които да се
съгласяваш, над които да мислиш или
дори да се чудиш – все важни, защото
предизвикват личното преживяване
на магнетичния природен феномен,
което прави Олаф Николай в серията
„Дъги“ (2017).
Сред най-магнетичните и загадъчни присъствия в изложбата са произведенията „Антиесен“ на Михаел

Зайлщорфер – 12 отпечатъка в рамки,
разположени на стена, и кратко видео, прожектирано в малката зала.
Всички те представят кичесто дърво насред поле с път край него, което сякаш устоява на атмосферните
промени. И в слънчеви дни, и в мъгла
остава неизменно. Наоколо видимо
есента напредва, група дървета в далечината са вече зимни и без листа, а
то си стои все така... Природен феномен!? Не, оказва се, че художникът
систематично е събирал, боядисвал
и връщал на мястото им падналите
есенни листа. Удивително постоянство от негова страна, за да съхрани,
доколкото може, поне част от природата неизменна в постоянната ѝ
променливост...
За този подход на художника научих
от вестника, придружаващ изложбата (както и при повечето изяви на
галерия „Структура“). От него научих
също, че произведенията са отвели
куратора Мария Василева до Гьоте и
неговото разбиране за природата и
изкуството, а не обратното:

... Два напълно противоположни полюса, като магнити, които силно
се привличат, но между които няма
опозиция...
Анете Келм, Сирената на Хелмхолц, 2017,
дигитален отпечатък. Със съгласието на
галерия „Кьониг“, Берлин
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война
Мариана Цветкова

Малкият човек

в голямата
Хуманистичен поглед
към нечовешката
Първа световна война в
документалната изложба
на Държавна агенция
„Архиви“ „Победа и….
погром. Величие и…
падение“, куратор
Димитър Попов
Две хиляди снимки и документи от 24
държавни архива проследяват българското участие в Първата световна
война (1914–1918) в документалната
изложба „Победа и… погром. Величие
и… падение“, която бе представена
в края на 2018 г. в Държавна агенция
„Архиви“ (ул. „Московска“ 5). Експозицията е част от инициативите, посветени на 100-годишнината от края
на Първата световна война. През
2019 г., когато у нас се отбелязва
100-годишнината от Ньойския мирен
договор, тя ще гостува в големите
градове на страната.
Чрез постери експозицията проследява всички основни етапи и различни
аспекти от военните действия през
1915–1919 г., като заедно с това Държавна агенция „Архиви“ показва за
пръв път оригинали на особено ценни и уникални документи. Сред тях е
Тайната конвенция към официалния
договор за съюз между България и Германия, подписан през 1915 г., един от
вариантите на Манифеста за абдикация на цар Фердинанд от престола
през 1918 г., както и удостоверение, с
което Симеон Радев се награждава с
възпоменателен медал за участие в
Първата световна война.

Името на експозицията „Победа и…
погром. Величие и… падение“ е взето
от бойния дневник на генерал-майор
Владимир Вазов, който също се показва за пръв път. През 1918 г. героят
от Дойран записва в него тези две
кратки и силни изречения. Заглавието подсказва и акцента на изложбата
– малкия човек в голямата война – делниците и празниците на обикновения
войник, грижите за болните и ранените, съдбата на българските и чуждите военнопленници.
„Опитахме се да погледнем на Първата световна война от друга перспектива – не само през „генералския“
разказ за войната, а от окопите, през
очите на обикновения войник. Да предадем целия драматизъм на тези хора,
които са откъснати от естествената си среда и са изпратени в нечовешки условия – в пек и мраз, под дъжд от
куршуми, и това продължава четири
години“, подчертава доц. Михаил Груев, председател на Държавна агенция
„Архиви“.
Изложбата започва с представянето
на най-известните български военачалници, на генерал Никола Жеков,
главнокомандващ на действащата

армия, и генерал Владимир Вазов. Две
пана са посветени на българската армия, представени са и съюзниците на
България – фелдмаршал Макензен, срещата на Фердинанд с кайзер Вилхелм в
Ниш, турски войници. Специални постери са посветени на Южния фронт,
на освобождението на Добруджа и на
новоосвободените земи.
Вероятно най-любопитна за посетителите ще е частта, посветена
на живота зад фронтовата линия на
обикновените войници. Автентични
снимки ни показват как те строят
окопи и скривалища, как се грижат за
болните, как поправят ботушите си,
пушат по време на почивка, играят
хоро, перат и се подстригват на реката, ходят на баня. Ще видим и походна театрална трупа. Специално
място е отделено на жените във войната – окъсаните майки с деца в тила,
медицинските сестри и Съба Басанова от Сливен, знаменоска на женския
бунт в Сливен през 1913 г. Последните
пана проследяват пораженията и покрусата от войната – чуждите и българските военнопленници, войнишкото въстание и фаталния за България
Ньойски мирен договор.
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Българското съвременно изкуство в мрежата
За съвременното българско изкуство
2018 г. ще се запомни освен със скандали и с няколко по-видими и отдавна необходими стъпки към една цел
– неговото популяризиране в местен
и в международен план. Така в средата на годината излезе „Въведение в
съвременното българско изкуство“
на Весела Ножарова – първата книга,
събираща ведно различните практики, художници, пространства и събития, които изграждат българската
сцена от 80-те години насам. Тя се

явява и първа подобна публикация на
английски език, насочена за разпространение в чуждестранни музейни и
културни структури. За неин своеобразен наследник и продължител – не
само заради общия инициатор фондация „Отворени изкуства“ – може да
се приеме проектът openartfiles.bg.
Двуезичният уебсайт бе представен
в първата си версия през декември
като база данни и архив, събиращи
всички онези имена, на които книгата на Весела Ножарова отделя място. Съдържанието на сайта е организирано в четири категории – хора,
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пространства, документи и теми, и
развито на базата на текстове, които Вера Млечевска, куратор и главен
редактор на сайта, поверява на историци на изкуството, куратори, художници и критици.
„Целта беше да бъдат обхванати
всички практики, които се използват
днес от българските художници, не
само по медии, като скулптура, живопис и т.н., но и по теми. По този начин
авторите на текстовете конструират и констелацията от художници,
представени в сайта. Има неща, които се припокриват, но това е, защото
всеки от избраните автори има различна гледна точка – някои по-емоционална като участници в процесите, други – по-аналитична. За мен
беше важно да има многообразие от
гледни точки и стилът да е достъпен,
гостоприемен, интересен и увлекателен за една по-широка публика. Този
сайт е първи опит да се представят
не само отделни художници, а цялата
сцена, и в този смисъл представлява много отворена и демократична
платформа.“
Без да претендира за енциклопедична изчерпателност, сайтът обещава
постоянно допълване и обновяване
както на профилите на художниците и пространствата, включени в
него, така и на текстовете, които
ги разглеждат. Но платформата няма
да е само обширна и неутрална база
данни. Заложеният в конструкцията на сайта принцип на преплитане
и свързване на отделните актьори в
една невидима информационна мрежа,
в която всяко име отвежда към десет
други, е от изключителна важност
за една малко позната и разпокъсана
територия, каквато е българското
съвременно изкуство. Текстовете,

върху които се изгражда това свързване, също играят роля за неговото
разбиране, както и редицата документи, идващи от външни източници
– статии, каталози, снимки, кураторски текстове, видео- и аудиоматериали, до които всеки заинтересуван от
дадена тема вече има достъп накуп.
Тези характеристики на проекта напомнят платформи като artsy.net, която изгражда съдържанието си през
т.нар. art genome project, целящ да
картографира света на изкуството
на базата на свързващи го „гени“. Комерсиалният аспект на artsy отсъства обаче от openartfiles и за момента
не изглежда да е на дневен ред в развитието на уебсайта. Образователната насоченост на проекта, подкрепен
от фондация „Пловдив 2019“ и наградата „Гауденц Б. Руф“, е тази, която
Вера Млечевска търси да развие през
настоящата година.
„Една от целите през 2019 г. е да се изградят повече партньорства с други
институции, медии, организации,
колективи, платформи, които имат
допирни точки с визуалните изкуства, като например онлайн архива за
български дизайн „Мелба“ или Националния архив, в който се съхраняват
снимки от изложби. Подобен материал би бил особено полезен за илюстрирането на някои от темите и е важен
за разбирането на развитието на художествените практики у нас.“
И ако се очаква „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“, да
даде по-голяма видимост на проекта, включен в официалната програма, остава въпросът за неговата
устойчивост след това както на съдържателно ниво, така и за едно продължително финансиране.
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„Серотонин“

Уелбек

и новият

Можем ли да си представим Мишел
Уелбек щастлив? Още с появата си
неговият най-нов роман бе възприет
като размисъл върху залеза на
съвременния човек.

От 4 януари 2019 г. почитателите на Мишел Уелбек разполагат
със „Серотонин“ – неговия седми роман. Така четири години
след огромния успех на „Подчинение“ най-известният френски
писател в света, заклел се да не дава повече интервюта, се
завръща с книга, в която през депресията на героя си инженерагроном прави разрез на днешна Франция – банализирането на
градовете, загубата на периферията, все по-обезличените села
на ръба на бунта. Романът, писан преди кризата с „жълтите
жилетки“, всъщност анализира симптомите є.
Визионер ли е Уелбек? Въпрос, който
си задават мнозина, след като изстрелите, отекнали в редакцията
на „Шарли Ебдо“ през януари 2015 г.
вкараха Франция в ситуация, доста
напомняща някои страници от романа му „Подчинение“. „Богатството
на стила Уелбек е, че той преобръща
декора и през екзистенциалната си
покруса прави видими конфликтите и
страданията на хора, за които никой
не говори“, смята Агат Новак-Льошевалие, авторка на книгата „Уелбек,
изкуството на утешението“. Друг
негов изследовател – критикът Жан
Люк Азра, описва книгите на Уелбек
като „мониторингови романи“ – на
„фиктивни и същевременно реални ситуации, ето защо, без да са романи за
тероризма, ислямизма или „жълтите
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жилетки“, те в даден момент фокусират проблемите и това не е чисто
съвпадение“.
Самият Уелбек в едно от последните
си дадени интервюта споделя: „Що се
отнася до книгите ми, бих казал, че аз
констатирам, а впоследствие правя
проекции, които не са пророчества…
Ала е трудно да се обясни проекцията
във фантастиката. Ще ви дам типичен случай: „Когато Оруел пише „1984“
през 1948 г. в Англия, той изобщо не
казва, че това ще се случи. Иска да
изрази страх, наличен в подсъзнанието на британците от онова време, а
именно – да станат социалисти и да
бъдат контролирани“ („Ревю де дю
Монд“, лятото на 2015 г.).

А иначе романът „Серотонин“ е „черна фреска“ на днешното общество, не
само френско, но и европейско. Демаскирането на проблемите се извършва
чрез душевното себеразголване на
главния герой – Флоран-Клод Лабруст,
краен егоист, чийто провален любовен живот го тласка в депресията.
И тъй всеки негов ден започва с бяло,
овално и делимо на две хапче – антидепресант от ново поколение, който
уж би трябвало да избягва странични
ефекти като гадене, проблеми с либидото или импотентността. Главният
герой в романа признава единствено,
че никога не е имал проблеми с гаденето. Другото потъва в мълчание.
За да изплува след това в поредица
от несбъднати сексуални желания,
любовни разочарования и личностни
комплекси. Флоран-Клод Лабруст е
травмиран от всичко – от политиката в живота си и от живота си в
политиката, от това, че е на четиридесет и шест години, а мрази всичко и
всички, дори семейството си, въпреки
че е имал прекрасни родители, които
лично той вини за това, че са му дали
име, обрекло го на тъга и страдание
– смешна комбинация между твърде женственото Флоран (напомнящо
на Флоранс) и твърде мъжкото Клод,
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съответстващо на грубоватите черти на лицето му. Затова романтичните пасажи в романа се сменят със сексуално провокативни. Сякаш личните
обсесии на Уелбек потапят героя му
– след поредица от интимни травми
– в социалния гняв на периферията,
кипящ от антиевропейски страсти и
опити за блокиране на магистралите
с оръжие.
Ненадейно индивидуалната депресия
прераства в социална. „Случващото
се в този момент със земеделието

във Франция е огромен социален план,
най-големият социален план с днешна
дата, това е дискретен, невидим социален план, където хората изчезват
индивидуално, в своето ъгълче, без
никога да дадат повод за репортажи по телевизията“ (Мишел Уелбек,
„Серотонин“).
И писателят не се колебае чрез фиктивни вставки от новинарски емисии
да прогнозира ситуации като следната – деветима земеделски производители са убити на едно кръстовище;

десетият умира през нощта в болницата в Каен, както и барета от специалните части, с което броят на
жертвите достига единадесет. Нещо
невиждано във Франция и страната е
изправена пред най-големите селски
размирици от времето на Френската
революция. Което идва да покаже, че
липсващият хормон на щастието е
едновременно индивидуален, но и социален проблем. Както и че „Серотонин“ е може би „най-уелбековският“
от всички романи на Мишел Уелбек.

„Серотонин“
Откъс от романа
Може би е необходимо на този стадий
да дам някои пояснения за любовта,
предназначени основно за жените,
защото жените трудно проумяват
какво е любовта за мъжете; те постоянно се объркват от тяхната нагласа и поведението им, стигайки до
погрешното заключение, че мъжете
са неспособни да обичат; изглежда
рядко си дават сметка, че думата любов покрива у мъжете и у жените две
съвършено различни реалности.
Любовта у жената е сила, пораждаща и тектонична сила. Прояви ли се
у жената, тя е сред най-важните
природни явления, чието естество
ни предлага същински спектакъл, но
любовта следва да се възприема с боязън, тя е творяща сила от порядъка
на земетресението или на климатичната промяна, тя е в основата на друга екосистема, на друга околна среда,
на друг всемир. Чрез любовта си жената създава нов свят, малки изолирани
същества се плацикат в несигурното
си съществуване и ето че жената
създава условия за съществуването
на двойка, на социална, сантиментална и генетично нова цялост, чието
предназначение е да заличи всяка следа от съществуващите преди това
индивиди. Тази нова цялост е толкова
съвършена по същността си, както
е забелязал Платон, че би могла да се

усложни в семейство, ала това е само
детайл, противно на онова, което е
смятал Шопенхауер; във всеки случай
жената изцяло се посвещава на тази
задача, даже пропада в нея, отдава ѝ
се, както се казва, телом и духом, въпреки че не прави подобна разлика,
за нея разликата между тяло и дух е
мъжко придиряне, без особено значение. В името на тази цел, едно от проявленията на жизнения инстинкт, тя
е готова без колебание да пожертва
живота си.
Мъжът е изначално по-сдържан, той
се възхищава и изпитва почит към
изблика на чувства, без напълно да го
разбира, струва му се някак странно да се правят чак такива истории.
Ала малко по малко той се преобразява, погълнат е от вихъра на страстта и удоволствието, предизвикани
от жената… Постепенно огромното
удоволствие, дадено от жената, променя мъжа, той го посреща с признателност и възхищение, а възгледът
му за света се променя по толкова
неочакван начин, че стига до кантианското разбиране за респект, и той
наистина започва да гледа на света по друг начин, а пък животът без
жена (най-вече без жената, дала му
толкова удоволствие) става наистина невъзможен, някаква карикатура на
живота; в този миг мъжът реално започва да обича. Любовта у мъжа е следователно цел, завършек, а не, както

у жената, начало, раждане; ето какво
трябва да се има предвид.
Случва се, макар и рядко, и то при
най-чувствителните и силно впечатлителни мъже, любовта да дойде
от пръв поглед, love at first sight, което изобщо не е мит; ала това е защото мъжът, по силата на мисловното
си предусещане, вече си е въобразил
съвкупността от удоволствия, които жената би могла да му осигури (чак
докато, както се казва, смъртта ги
раздели); мъжът вече (винаги „вече“,
както би казал Хайдегер в дните, когато е бил в добро разположение на
духа) предусеща славния край и тъкмо
„вече“ тази безкрайност, тази славна безкрайност на споделените удоволствия аз съзрях в погледа на Камий
(но ще се върна на Камий), и то по напълно случаен начин (и не чак с такава
сила, но е и вярно, че бях добавил десет години, а и сексът от времето на
първата ни среща бе изцяло изчезнал
от живота ми, в живота ми нямаше
място за него, бях толкова дистанциран от секса, че вече почти не бях
мъж). Съзрях го и в мълниеносното
кръстосване на погледи с брюнетката от Ал Алкиан, вечно болезнената
брюнетка от Ал Алкиан, последната и
вероятно окончателна възможност за
щастие, която животът бе изпречил
на пътя ми.
© Flammarion
Превод от френски Тони Николов
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Цочо Бояджиев

За един новоизлязъл роман

лично

Чавдар Ценов,
„Накъде тече реката“,
издателство „Жанет 45“,
2018 г.
Като ученик в долните класове в истинско недоумение ме хвърляше въпросът, задаван ни от учителката:
„какво е искал да каже авторът“. Повечето от авторите на нашите четива бяха живи и не разбирах защо
този въпрос не бъде отправен към
тях самите. А и допусках, че което е
искал да каже, писателят го е казал,
че то се съдържа в самия текст и че
всичко останало, което бихме добавили, е наша измислица, нямаща нищо
общо с автентичния замисъл на творбата. Разбира се, тогава дори не подозирах за съществуването на литературна критика и даже през ум не ми
минаваше, че – както ни уверява Кант
– е възможно да разберем един автор
по-добре, отколкото той самият се
е разбирал. С годините у мен все повече се затвърдяваше убеждението,
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че магията на писаното слово се осъществява на граничната бразда, на
която авторовият замисъл среща
най-дълбоките светогледни нагласи
на читателя, че чудото се поражда
от този удивителен резонанс на разбиранията за света и човека, който
помага да открием „нашия“ автор,
че тъкмо поради личностния ангажимент на „консуматора“ на литературата чисто „обективният“ анализ е
фикция и че всяко говорене за дадена
творба може да бъде само разказ за
едно лично преживяване.
Попаднах на творчеството на Чавдар
Ценов в някакъв смисъл случайно, след
„подсказването“ на един литератор,
чийто литературен вкус, ерудиция
и компетентност винаги съм ценял
много високо. Светлозар Игов ми посочи един сборник с новели на непознат
дотогава за мен писател, аз реших „да
хвърля един поглед“ и … „изгълтах“ наведнъж цялата книга. Нямах съмнение
– открил бях „свой“ автор. Сетне се
запознах с него самия, изчетох всичко
публикувано, сборниците с разкази и
романа „Кучета под индиго“, и така
се превърнах в „проклетия и ненаситен“ читател, споменат от скъпия
на сърцето ми Йордан Радичков, сиреч в човек, който дори когато пие
бира с писателя, не пропуска да му додява с въпроса за новата му творба. И
така, докато романът „Накъде тече
реката“ попадна първо в паметта на
компютъра ми, а известно време след
това и като книжно тяло в ръцете
ми. (Само мимоходом ще отбележа, че
така за сетен път се уверих в предимството на четенето на „живия“ пред

електронния текст – дори и само поради това, че с книгата можеш да се
разположиш удобно на фотьойла.)
Признавам, че първоначално заглавието ме озадачи. Прекалено лесен изглеждаше отговорът на този въпрос,
та да завърже интрига: реката тече
от извора си към устието, от по-високото към по-ниското, от възвишеното към низменното. Но сетне се
досетих за нещо друго. Когато реката е пълноводна (припомних си Тежу в
Лисабон), човек става жертва на една
оптическа илюзия, при която реката
изглежда течаща в противоположната посока. И тогава, наистина, накъде тече реката за нас? В истинската
си или в само привидната посока? Въвеждането на квантора „истинност“
вече поражда интрига. Защото – нека
ми бъде простена баналната метафора – нашият живот е пълноводна река
и следователно е подвластен на споменатата илюзия.
Героите на романа са уязвими за нея.
Учителят по география, който никога
не е напускал границите на страната,
първоначално поради рестрикциите
на комунистическия режим, а след
промяната и поради някаква друга,
неведома, но несъмнено по-дълбока,
съдържателна причина. Професорът,
притежател на огромна, безредно
събирана библиотека, който сам не
е написал нито една книга. Историкът, който продава семейното жилище в центъра на столицата, за да
заживее като че ли едва тогава истински в него. В тези разминавания
със същностното определение има
нещо драматично и драматизмът е
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като че по-силен тъкмо понеже несъвпадението на героя с неговото
качество проличава не в някакви екзистенциални „гранични ситуации“, а
в изцяло делнични и привични действия и състояния. Това позволява читателят да разпознае нещо от себе си в
горепосочените персонажи, защото
случващото се с тях е възможно да
споходи когото и да е, а значи и нас
самите – и то ни спохожда действително.
Не зная дали Чавдар Ценов целенасочено е заложил на „ефекта на реалността“, улесняващ вживяването
на читателя в историите на този
трилик персонаж, обръщайки гръб на

„Купуваха
и купуваха,
страната – уж
малка, но не
свършваше, чак
до промените
не успях да я
обиколя цялата.
А ако си мислиш,
че 10 ноември
е попречил на
търговията ми,
жестоко се лъжеш.
Не само не
попречи, но
след тази дата
предлагането
на вождове доби
повсеместен
характер…“
Чавдар Ценов

неизбежно морализаторския наставнически „ефект на отчуждаването“,
прокламиран така настойчиво от
Брехт. Литературата е принципно
фикционална, но добрата литература
предполага релевантни реферативни
сюжети. В този смисъл аз наистина
разпознавам събития от собствения
ми живот (смътните копнежи, обърканите любови, трескавото трупане
на книги, които никога няма да прочета). А разказът тъкмо за „моя“ живот
е безкрайно интригуващ. Затова и романът се чете на един дъх, с може би
илюзорната надежда в края авторът
да ни каже или поне подскаже накъде
всъщност тече реката. Тази интелигентно написана история завършва
обаче с едно писмо, носещо в себе си
цялата условност на епистоларния
жанр. В това писмо има много „може
би“, което е умно припомняне, че героят тепърва ще вземе своето решение, но и че този избор не може да е
нито пример, нито алиби за читателя, тъй като същностните решения
в живота си вземаме в крайна сметка
ние самите.
За чисто литературните качества
на романа ще говорят сведущите в
науката литературознание, но ми се
иска да споделя едно усещане, което
не съм в състояние да облека в достатъчно ясна дефиниция. Става дума за
завладяващите мелодия и ритъм на
текста, постигнати обаче чрез едно
особено „синкопиране“ на фразата,
което държи постоянно будно вниманието на читателя. Парадоксалността на ситуациите в романа е
художествено подсилена чрез съчетаването на думи, чиято съвместимост
не е непосредствено видима, а се открива едва на едно по-дълбоко мисловно ниво. Усилието да се удържа това
ниво доставя истинско интелектуално удоволствие на въвлечения и по
този начин в историята читател.
Чавдар Ценов не е сред шумно обговаряните, но не е и незабелязан автор.
Негови произведения са отличени с
престижни национални награди, но
по-същественото е, че прозата му

Цочо
Бояджиев

Проф. Цочо Бояджиев е един
от водещите български учени хуманитаристи, основоположник на философската
медиевистика у нас. Преподава история на античната и
средновековната философия
в СУ „Св. Климент Охридски“.
Автор е на книгите: „Неписаното учение на Платон“ (1984),
„Студии върху средновековния
хуманизъм“ (1988), „Античната
философия като феномен на
културата“ (1990), „Августин
и Декарт“ (1992), „Философия
на Европейското средновековие“ (1994), „Кръговрат на
духа“ (1998), „Нощта през Средновековието“ (2000). Преводач
е на съчинения на Платон,
Аристотел, Тома от Аквино,
Майстер Екхарт, Братя Грим,
на съвременна португалска поезия и др. Изявен фотограф,
автор на изследването „Философия на фотографията“ (2014).
През 2015 г. проф. Цочо Бояджиев получи Голямата специална
награда за цялостно творчество на Портал Култура.

има своите верни и „ненаситни“ читатели, сред които броя и себе си.
Романът „Накъде тече реката“ засища жаждата ни за живо, автентично
и вълнуващо четиво, но и разпалва
тази жажда, изкушавайки ни все пак
да се обърнем към писателя с оня така
често и не съвсем възпитано задаван
въпрос: а сега какво пишеш?
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Катя Атанасова

ЧОВЕКА

С доверие към

„Свети вълк“,
Елена Алексиева,
издателство „Факел
експрес“, 2018 г.
Ето го и петия роман на Елена Алексиева – след „Синята стълба“, „Рицарят,
дяволът, смъртта“, „Тя е тук“ и „Нобелистът“. Сътворен след един вече
значителен опит в прозата и драматургията. Роман, който мисля, че е
важен, защото постига майсторски
синтез на различни романови жанрове, „изработен“ и премислен е много
добре като структура, но и защото в
него е изграден плътен и същевременно богато нюансиран образ на днешното, на българското, който удържа
своята фикционалност, който може
да бъде възприет като глобална метафора, но реалистичният поглед и
оценка го правят актуален. „Свети
вълк“ обобщава настоящето ни по
един художествен начин. Текстът никога не ни дава повод да го заподозрем
във флирт с читателя, който би могъл да се опре на по-лесни ходове като
работа с разпознаваеми социални реалии или социални сюжети. Елена Алексиева нито за миг не се поддава на
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подобно изкушение. Никакви елементарни алюзии и препратки. И това е
така, защото тя е писателка от голяма величина. Писателите виждат,
разбират, но не просто отразяват. Те
отиват далеч по-нататък. Чрез сюжета, героите и цялостната тъкан
на повествованието осмислят, разсъждават, обобщават, предлагат ни
идеи и пътища, избори. Когато това
не е декларативно и умозрително, а
плът в плътта на текста – тогава
имаме такива романи, какъвто е този
на Елена Алексиева.

ки“ за читателското любопитство,
можем да прочетем романа дори като
криминален. Отивайки над това, романът може да бъде прочетен като
образ на българското чрез опорите,
които биха могли и още го държат –
природата, труда, хората, книгите,
вярата. Но тук България е и разделена, в опит да забрави това, в нея има
девалвация на властта и институциите, човекът, обикновеният човек, не е наясно кой е и накъде го водят. Пита се къде би искал да отиде
и дали?

Сюжетът би могъл да се разкаже. И
нека не подминаваме това. Когато
имаме сюжет, имаме основа, здрави
подпори, които да удържат цялото.
Един странен човек, всъщност понякога никак не странен, а съвсем обикновен, като всички други обикновени
хора, извървява пътя си в романа,
път, който преминава през подземен
рудник, в който някакви хора копаят
въглища, там среща и цяла ромска фамилия, която си има „цар“ и правила, по
които живее, има сватба и някои важни срещи. Пътят продължава и нашият странник се озовава в забутано
село, в което много от мъртвите са
живи, защото имат своите библиотечни картони. Те са читатели. Библиотекарката в студеното и запуснато читалище не се отказва от своята
малка битка за книгите. В забутаното село има и други, които искат не да
четат, а да просперират. Има и ловна
дружинка, вълци за ловуване, това е
толкова важно, че и президент идва
да ги отстрелва. Пътят на нашия
безименен герой го отвежда и до друго
село, и то забутано – вижте му само
името Мъглене (за имената в романа
ще стане дума по-после), където американка и бивш учен, със своите си падения, строят църква. Построяването изисква жертви, но и животът си
тече, строежът не се оказва достатъчно здрав, кръстът пада, църквата
се срутва. А нашите хора, всичките,
се събират там.

В „Свети вълк“ има и проблематизиране на словото, на думите. Дали безсловесният не е по-словесен; какво
става с думите ни днес; какво казват;
дали могат да казват? Това са големи и
важни въпроси и те са отправени към
нас, читателите на този роман.

Следвайки интересния сюжет, в който има достатъчно загадки и „кукич-

Едно от завладяващите, без преувеличение, достойнства на романа на
Елена Алексиева е доверието към човека. Към неговото незнание, колебание, към неговата раздвоеност, към
възможността за неговите преображения. Чрез разказа и героите си писателката ни представя и тъмната
страна на човека, онова, което самият той не съзнава. Но което често го
води в една или друга посока. Нуждата
човешка – тя не винаги може да бъде
формулирана, назована, но по-важното е, че я има. И ни кара да търсим.
Всички имена на героите, на местата
в този роман са значещи. Това също е
важно за разбирането му. И още нещо
към цялото – стилистично това е
една от най-брилянтните книги на
Алексиева. Има изречения, а и цели
абзаци, които са поезия. Диалозите
– постижение (сигурно и от драматургичния опит), защото това, знаем си, е една от бедите на прозата ни.
Не крия, но едва тук го признавам, че
харесвам писането ѝ още от „Синята
стълба“. Винаги, безсъзнателно дори,
съм знаела, че ще напише този роман.
И накрая: читатели, тук говорим за
любов. Като надежда.
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Мартин Касабов

Коя е Уила Катър?
Уила Катър, „Жeна
без път“, превод
от английски
Надежда Розова,
издателство „Кръг“, 2018 г.
Уилям Фокнър включва Уила Катър
(1873–1947) сред петте най-велики
романисти на Америка. У нас, за съжаление, родената във Вирджиния
авторка не е добре позната. Оставила името си зад дванайсет романа,
няколко сборника с разкази, есета и
множество стихотворения, Катър
оказва силно влияние върху развитието на модерния роман. През 1923 г.
печели „Пулицър“ за „Един от нас“ –
история, чието действие се развива
след пограничните войни в западните
щати. На български до момента е излизала единствено книгата ѝ „Моят
смъртен враг“ (изд. „Сиела“, 2010 г.).
„Жена без път“ е логична и необходима стъпка към преоткриването на
едно забравено име от американската
литература.
Историята в „Жена без път“ е разказана през погледа на младия Нийл
Хърбърт, който постепенно навлиза
в света на семейство Форестър. Капитанът, пионер в изграждането на
железопътни линии и един от първите заселници в малкото градче Суийт
Уотър (измислено от Катър), се ползва
от уважението на околните, благодарение на своята мъдрост и равновесие, но е познат предимно като „онзи
с красивата съпруга“. Защото никой
не устоява на чара на госпожа Мариан Форестър – работлива и естествена жена, покрай която Нийл иска
да прекарва колкото се може повече
време. Нещо в нейния дух и присъствие запленява момчето, но скоро то
научава притеснителна тайна, която
заплашва да разруши мнението му за
безупречната стопанка на красивия и
устойчив дом.
Уила Катър рисува госпожа Мариан
Форестър постепенно. През първата

част на романа героинята се разкрива бавно, почти неусетни са щрихите, които засилват впечатлението,
че тази жена крие пластове, които
нито околните, нито читателят някога ще осмислят напълно. Въпреки
прегрешенията си госпожа Форестър
носи достатъчно самоуважение, чар и
загриженост за съпруга си, за да бъде
разбрана, а по този начин и донякъде
оправдана.
До каква степен се простира грехът
на Мариан Форестър, читателят
така и не научава. За Катър героинята ѝ не се определя толкова от
действията, които е/не е извършила,

маршрутът, от който читателят не
иска, а и не може да се откъсне. Повече въпроси, отколкото отговори може
да събуди финалът на книгата, а нали
в доброто писане именно върхът на
айсберга, както настоява Хемингуей, свидетелства за планината под
повърхността.
През пролетта на 1925 г. Фицджералд
пише писмо до Катър, в което изразява „огромното удоволствие“, което
е изпитал от прочитането на „Жена
без път“, но също така отбелязва, че
се чувства длъжен да признае малък
грях – пасаж от описанието на Мариан Форестър в края на книгата се
е промъкнал неусетно във „Великият
Гетсби“ в услуга на героинята му Дейзи Бюканън:
„Очите ѝ, вперени през смях в твоите, сякаш обещаваха наслади, каквито той не бе вкусил дотогава. „Знам
къде са – казваха очите, – мога да ти
покажа!“ Обичаше да призовава духа
на младата госпожа Форестър, както
Аендорската магьосница призоваваше
духа на Самуил, и да го предизвиква, да
настоява да узнае тайната на тази
жар, да я пита дали наистина е открила вечно разцъфнала, вечно горяща и
вечно пронизваща радост, или всичко е просто изкусна игра. Може би не
бе намерила повече радост от всеки
друг, но винаги бе съумявала да внушава неща, много по-прелестни от самата нея, както уханието на едно-единствено цвете има силата да породи
усещане за уханието на пролетта“.

колкото от нейното обаяние и всекидневно поведение, нейното присъствие сред околните и въздействието, което оказва върху тях. Затова
и романът не проследява толкова
сюжетните обрати, колкото дестинациите по една карта на емоцията, в която Мариан Форестър е

Именно това тайнствено очарование
е темата на кореспонденцията между
Фицджералд и Катър, която прозорливо отбелязва в края на писмото, че
когато сме похитени от красотата,
единственото, за което можем да
говорим, е силата, с която ни е ударила. Това представлява и романът
„Жена без път“ – опияняващ аромат
от една отминала епоха на романтични фантазии, която не заслужава
нито да бъде съдена, нито обяснявана
напълно.
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Всичко
или цял един живот
„Цял един живот“, Роберт
Зееталер, превод от немски
Даря Хараланова, шрифт
и корица Кирил Златков,
издателство „Аквариус“,
2018 г.
В живота на Андреас Егер – героя
от романа „Цял един живот“ на австрийския писател Роберт Зееталер,
липсват грандиозни събития, които
да го превърнат в романова фигура.
Той е спокоен наблюдател, виждащ
как светът минава покрай него, сякаш
без да го докосне. Сирак, който четиригодишен пристига в една алпийска долина и започва да работи като
ратай за чичо си – в тази долина отраства, става свидетел на появата
на електричеството, на строежа на
въжените линии, на откриването на
хотели и на оформянето на пистите
по снежните склонове. Пак на фона на
алпийските върхове Егер се влюбва и
загубва любимата си, отива на война
и се връща, наблюдава как се променя
светът, но някак кротко – без отчаяние и без бунт, един човек, който
възприема онова, което стига до него,
като ехо и то му е достатъчно, за да
знае, че е живял пълноценно.
А почти на финала на тази история
Андреас Егер застава несигурно отново на ръба на планината, където
е прекарал всичките си дни – уморен
е, отдавна е прехвърлил седемдесет,
преживял е повече години, отколкото
се е надявал; в живота му е имало и любов, но я е изгубил; имало е страдание,
но го е оставил назад; имал е всичко и
може би заради това е спокоен.
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Оля Стоянова
спокойс- твието и свободата да не
очаква нищо повече.
В земния път на стария Егер може и
да липсват големи събития, но и той
има своите важни мигове, когато
му се струва, че животът нарушава
обичайния си ритъм – онези далечни
моменти, когато любимата му Мери
спокойно седи до него и му чете на глас
истории от някакво списание; мълчанието, което го обгръща внезапно
сред планините на Кавказ, или онзи
момент, в който вижда по телевизията как кракът на Нийл Армстронг
докосва лунната повърхност.

Егер приемаше всички тези промени с тихо удивление. Нощем слушаше
далечното метално скърцане на маркировките по склоновете, които сега
се наричаха писти, а сутрин се събуждаше от глъчката на децата зад стената до горния край на леглото му… –
пише Роберт Зееталер.
Един живот, който, съизмерен с големите световни събития, е незначителен и тъкмо в това е очарованието
му – защото тази история е с човешки
ръст. На фона на снежните върхове и
алпийските пейзажи, които създават
усещането за пределна яснота.

„Егер стоеше сам на хълма. Стоя
дълго, неподвижно, докато сенките
на нощта около него се отдръпнаха.
Когато накрая си тръгна, слънцето
проблесна иззад далечните планински
вериги и обля върховете със светлината си, така меко и красиво, че той,
ако не беше толкова уморен и объркан,
можеше да се смее от щастие“, пише
Роберт Зееталер.
Но може би най-същественият момент от този съвсем обикновен живот на Андреас Егер е точно това
усещане за щастие, което го застига
на ръба на планината – неочакваната радост от изживяното, смирението пред онова, което предстои,

С тази книга, издадена през 2014 г.,
Роберт Зееталер става третият
немскоезичен писател след Гюнтер
Грас и Петер Щам, номиниран за една
от най-престижните международни
литературни награди – Ман Букър. За
„Цял един живот“ Зееталер получава също и няколко австрийски и германски литературни награди, а през
2017 г. романът попада в краткия списък за международната Дъблинска литературна награда IMPAC.
„Цял един живот“ е малък като обем
роман, който ни позволява да направим сравнение между голямото и
малкото, между важното и незначителното. Голяма история, разказана
без патос. И преведена чудесно от
Даря Хараланова, защото да се постигне тази простота понякога е
най-трудно.
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Димитрина Чернева

Оливие Клеман, „Малък
духовен компас на
нашето време“, изд.
Фондация „Комунитас“,
превод от френски
Юлия Талева, 2018 г.
Тази книга е малък компас, сочещ надеждата в един разтревожен и устремен към нищото свят. Надеждата, че всички състояния на смърт,
които преживяваме, могат да се превърнат в състояния на възкресение.
Една прозорлива надежда, която не
е задача за наивници, защото търси
и намира силата си в разума и реализма, в мъжеството да опазва крехкия
си пламък, взирайки се тъй често в
бездните на отчаянието. Всъщност,
както твърди авторът, истинската духовност придава реализъм, тя
разширява хоризонта на човешкия
свят отвъд самотата на неговото
биологическо, психологическо или социално измерение, като го отваря за
скритото пространство на лицето,
за тайната на оня „вибриращ въздух“,
който може „да докосне сърцето, да
придаде блясък на очите, да оживи
за миг празнотата“. Защо са лицата,
ако всичко идва от нищото, за да се
завърне пак в него – този въпрос застига Оливие Клеман (1921–2009) в
съвсем млада възраст, спохожда го
като първо откровение, което разбулва оная невидима страна на видимото, за чието проумяване е необходима цяла вечност. По-късно, вече
като православен богослов, „един
от най-отзивчивите към въпросите
на модерния свят“, както уточнява
Юлия Талева, преводачката на неговия
„Малък компас“, този забележителен
френски интелектуалец, отличаващ
се със своята ерудиция, духовен опит
и толерантен ум, ще вложи цялото
си сърце в усилието да буди западния човек от забравата, че „другият
съществува, че съществува стрък
трева, че Бог съществува“, забрава,
която превръща хората в „сомнамбули“ на една твърде уморена цивилизация. В изфабрикуваните сънища на

Религия
на лицето
тази цивилизация, просмукана сякаш
от самата себе си, все повече избледнява нейното най-голямо достижение
– схващането на личността не просто в категориите на самосъзнанието, а като общност, тоест като
Троица. Изтляването на вярата,
че в дълбините на човека се намира
Бог, а в дълбините на Бог е човекът,

превръща съвременния човек в изгнаник. Подобно на блудния син, той се
скита по прашните пътища на този
свят, разбиран вече не като Божие
творение, а като „мрежа от илюзии,
податливост и скрит глад“. „Няма
избор извън избора между Троицата
и ада“, твърди учителят на Клеман,

видният богослов Владимир Лоски,
срещата с когото ще изиграе решаваща роля в живота на младия по това
време френски историк. Но блудният
син все още не е достигнал до вярата
като лична връзка и доверие, той все
още не е стигнал до сърцевината на
истината: че е личност, изградена от
бащината любов.
Самият Клеман, който разказва за
духовните си странствания в своята автобиография „Другото слънце“,
признава, че достигането до същината не е било никак лесно. Веднъж
открил пространството на още
безименния Дух, той дълго се лута в
него. Прекарва години, може би десет,
в опити да намери себе си в тези вселени. Изучава духовността на Индия,
която чувства особено близка до сърцето си. Още преди тя да се превърне
в мода за западния човек, той поема
по пътищата на Катманду, където
среща една пълна с желания Индия,
едновременно еротична и свещена, и
заедно с това една преситена Индия,
в която всичко се разсейва в тишината на отрицанията: „neti, neti, neti,
не това, не това“. Постепенно осъзнава, че в тази толкова примамлива
Индия има нещо, което го смущава
дълбоко, нещо, което го тласка силно
към отчаяние и дори към самоубийство – това е идеята за отхвърляне на
личността. „Ако личността я няма,
ако божественото е безличностно
и просто трябва да се разтворим в
него, тогава защо да съществуваме?“,
пита се младият учен.
Години по-късно в своя „Малък компас“ възрастният вече богослов и
педагог ще подхване от болничното
легло последния си разговор с днешните християни в опит да ги предупреди за всички предимства и клопки
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на свободата сами да избират своята
духовна посока на необятния пазар
на култури и учения. Ако на Запад и
в частност във Франция днес будизмът е изключително на мода, можем
да се запитаме защо е така, призовава
Клеман. Очевидно е, че причините за
това са много и те трябва да бъдат
проучени внимателно и издълбоко.
Обяснимо е защо днешната западна
култура разчиства своите сметки
с Църквата и нейната история. За
жалост хората знаят твърде малко
за истинската история на светостта, макар че със сигурност ще помнят Инквизицията, насилието върху свободната воля и религиозните
войни. Освен това, както признава
православният французин, християнството твърде прибързано говори
за любовта: „Любов, любов, любов“,
повтарят непрекъснато християните, а после се карат жестоко помежду

си, както всички останали“. И ако все
пак решим да вървим по обратния път
към Далечния изток, нека поне опознаем будизма добре. Важно е да знаем,
че ако за нас, християните, най-важна е личността в общение, то за будистите съвсем не е така. „За тях
личността не съществува, тя е нещо
като сноп от непостоянни елементи, които могат да се разхождат от
съществуване в съществуване, но
във вътрешността на този сноп няма
нищо.“ Освен това, предупреждава
още Клеман, лесно е за една уморена
цивилизация да се наклони към някоя
религия на умората: не трябва да
желаем, всичко причинява болка, да се
затворим в доброжелателна мъдрост,
за да преминем накрая в „нирвана“, за
която съвсем не знаем какво точно е.
Всеки абзац от този „Малък компас“ е
пронизан от още едно важно напомняне – неизкоренимостта на надеждата

намира своето основание в Христовото възкресение. Кълновете на тази
вяра се крият в дълбините на всяко
човешко сърце, опазило своята детинскост и чистота. За съжаление
най-важното често ни убягва, защото светостта е дискретна и дори
секретна, но както учи този пророк
на Възкресението, тъкмо тя определя всичко, макар че може да изглежда
като малка и невзрачна барачка насред панаира на съвременните идеи. В
края на книгата Клеман се връща към
Андре Малро, извикал в последните
дни от живота си: „Очаквам пророка,
който да каже: „Нищото не съществува!“. И сам споделя неизтощимата
си надежда, че ако дълбоко в нас тревогата бъде изместена от доверието, ще можем да правим това, което
никой не смее да прави: да благославяме живота.

Българската история на

световна
сцена
Петър Бойков

През ноември голямото и реномирано англо-американско издателство
„Рътлидж“, с разпространителска
мре- жа в цял свят, издаде солиден
том (461 страници) с твърда корица,
озаглавен „България по време на комунизма“ (Bulgaria under communism).
В кратката анотация на титулната
страница изданието представя по
следния начин изданието: „Книгата
проследява стъпка по стъпка историята на комунизма в България от 1944
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до 1989 г., но заедно с национално специфичното, тя съдържа и подробен
разказ-изследване на историята на
една политическа система: процесите
на изграждането ѝ, на рутинността ѝ
в мирното всекидневие, вътрешните
ѝ кризи, постепенното ѝ изчерпване
и саморазрушаване. Четиво за всеки,
който иска да знае повече за България и българите и да получи нагледна представа как комунистическата
система функционира на всекидневно

ниво и защо слиза от историческата
сцена“.

Стремежът към пълнота на картината е определил интердисциплинарния
характер на изследването. Наред със
събитийната и политическа история
на периода книгата обхваща и процесите в икономическата, социалната и
културни сфери, историята на отделни институции като Комунистическата партия, Православната църква

59
или Държавна сигурност, международните отношения, социалните деформации, както и различните форми
на отклоняване или противопоставяне. Ето защо „България по времето на
комунизма“ представлява колективна
монография, която под ръководството и общата редакция на проф. Ивайло Знеполски е осъществена от седем
от най-утвърдените изследователи
на този исторически период: Михаил
Груев, Даниел Вачков, Мартин Иванов,
Иван Еленков, Момчил Методиев, Пламен Дойнов и Ивайло Знеполски. Същият колектив през 2011 г. публикува
на български книгата „Историята на
Народна република България – от началото до края“ („Сиела“/ИИБМ), която е основа и на английското издание,
но не се покрива с него. За улесняване
на комуникацията с чуждестранната
публика са направени съществени съкращения, добавки, прекомпозиране и
необходимите пояснителни бележки.
Допълнително са осветлени годините и събитията, предшестващи Деветосептемврийския преврат, а така
също и трудностите през първите
години на демократичната трансформация.

Книгата предстои да излезе на пазара
и да получи своята оценка в медиите и
специализираната периодика, но първите отзиви за нея вече са известни
в лицето на двамата вътрешни рецензенти на издателството, специалисти по проблемите на Източна
Европа и Съветския съюз. Съгласно
утвърдената академична практика рецензентите запазват анонимността си освен в случаите, когато
изрично приемат да бъдат обявени.
Единият от рецензентите разкрива
самоличността си – Робърт Бидельо,
преподавател в Колежа по изкуства
и хуманитаристика в университета
„Суонзи“, Великобритания, работещ
върху историята на Източна Европа. И двете рецензии аргументирано
препоръчват книгата за печат. Желанието на единия рецензент да остане анонимен заслужава уважение, ето
защо ще предложим някои от оценките само на заявилия съгласие за публичност:

Книгата е обосновано критична не
само към българската, но най-общо
и към европейските комунистически
партии и режими, но го прави, без да
се впуска в истерични антикомунистически тиради.

„Това е най-подробното и задълбочено изследване на английски език върху
България по времето на комунизма.

За съжаление книгата трудно ще достигне до българския читател поради
цената си от 115 паунда. Да се надяваме, че догодина изданието с меки корици ще бъде по-достъпно.

Българските автори, изглежда, притежават по-задълбочено знание и
разбиране на темата, отколкото
техните западни колеги. От тази
книга научих много повече, отколкото от редица западни разкази за България под комунизма.

Авторите се опитват да опровергаят стереотипните описания за своите български съграждани, според които те са изключително пасивни или
бездейни по времето на комунистическата власт. Но въпреки че изтъкват
силни аргументи срещу това (…) някои
читатели, отдавна придържащи се
към стереотипните възгледи за българите, най-вероятно биха намерили
опровергаването им за неубедително.
Книгата има потенциал за доста дълъг пазарен живот, тъй като ще се
превърне в стандарт и отправна
точка по отношение историята на
България от времето на комунизма за
следващите едно или две десетилетия.“

Книгата е поглъщащо и осветляващо
четиво, което притежава дълбочина и детайли, свързани с България от
времето на комунизма, на които не
сме попадали дори и при най-добрите
текстове от западни автори. В сравнение с повечето наративни истории
на страните от този регион и период
тя съдържа в по-голяма степен обсъждане на концептуални и методологически въпроси.
Историята на комунистическа България е разказана до голяма степен
като поучителен разказ, чрез който
авторите приканват читателите да
си извадят по-общи и по-дълбоки изводи или „уроци“. Приветствам често срещания ироничен тон и оценки.
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Досието
Параджанов
На девети януари тази година
се навършиха 95 години от
рождението на режисьора
Сергей Параджанов. По
повод на годишнината
телевизионният канал
Настоящее время публикува
документи на КГБ (открити
в архива на украинската
Служба за безопасност),
в които се споменава
неудобният за съветската власт
кинорежисьор. Авторът на
текста Едуард Андрюшченко
разказва за перипетиите
на Параджанов със
спецслужбите, довели до
арестуването му в края на 1973 г.
Параджанов привлича вниманието на
КГБ още през 50-те години на миналия век – в зората на своята кариера
и скоро след пристигането си от Тбилиси в Киев. „От негова страна са направени клеветнически изказвания за
„менгемето, в което е окована творческата свобода“, и „партийните поръчки в изкуството“ – пишат по-късно от КГБ.
Филмът „Сенките на забравените
прадеди“, който излиза на екран през
1965 г., носи на Параджанов признание
в Съветския съюз и извън него. Заедно с това обаче идва и зоркото внимание на властите към твореца, чиято
другост контрастира твърде силно на съветската действителност.
„Сенките“ и Параджанов са критикувани не само заради отсъствието
на драматургия и „прекомерен етнографизъм“, но и поради симпатии към
украинския национализъм, борбата с
който набира скорост.
През следващото десетилетие, докато Параджанов живее в Украйна, името му се споменава нерядко

„Сенките на забравените прадеди“, 1965 г.

в докладите на ръководството на
републиканския КГБ, адресирани до
първия секретар на украинската
компартия.

„Червените комисари“
и „бездарниците“
След триумфа на „Сенките“ – докладват чекистите – режисьорът започва
„да се държи по-безцеремонно, твърдейки нееднократно, че изкуството
му може да бъде оценено истински
само на Запад, но не и в СССР. Освен
това той заявява, че в нашата страна
може да се прояви по-скоро, ако направи филм с антисъветско съдържание“.
„Аз пръв вдигнах меч, за да изгоня от
кинематографията напарфюмираните с „Красная Москва“ червени комисари, със своите филми аз пръв изкопах гроб на соцреализма“ – тези думи
на Параджанов, пълни с презрение към
официалната културна политика, излизат от тесния кръг на режисьора.
През февруари 1966 г., разговаряйки
със сина на свой познат, той се обръща към него с думите: „Как си, момче?

Ще ти подаря сабя, искаш ли? Ще ти
подаря голяма сабя, за да убиваш с нея
комунистите!“.
Очевидно Параджанов не се вълнува особено от това дали смелите му
изказвания ще бъдат предадени „където трябва“. През 1968 г. той отговаря на изпратената от издателство
„Съветска енциклопедия“ бележка за
неговото творчество с писмо, в което изисква: „Съобщете на вашите
читатели, че съм умрял през 1968 г.
от политиката на геноцид на съветската власт“. В списъка с греховете
на режисьора се оказва и неговият
подпис под колективни писма в защита на политзатворници. При това,
перчейки се, той нерядко изисква от
инициаторите подписът му да стои
на първо място.
Автор на едно от тези писма е известният дисидент Иван Дзюба.
Неговото приятелство с Параджанов се споменава редовно в документите на спецслужбите. През
1972 г. Дзюба е арестуван, а режисьорът планира кампания за неговото
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как го приел в дома си, как го нагостил, какво вино му дал. Той описваше
всичко толкова правдоподобно, че му
повярвах. Щом си тръгнахме, казах на
мъжа си: „Иване, а къде е била охраната [на Дьо Гол]“. Той започна да ми се
смее, а аз повярвах“.
Из досието на КГБ: „Параджанов е говорил с груб и истеричен тон, обвинявал е всички, че не му дават да работи, а сценариите му, в това число
и „Интермецо”, по неясни за него причини биват отхвърлени, а в същото
време големият съветски кинокритик Шкловски поставя него (Параджанов) редом до Айзенщайн”.

освобождаване и подкрепя финансово семейството му, докладват
сътрудниците на КГБ. За онези дни
си спомня съпругата на дисидента
Марта Дзюба, която посещава във
връзка с ареста на мъжа си председателя на КГБ в Украйна Виталий
Фьодорчук. По думите ѝ генерал-полковникът изпитвал силна ненавист
към Параджанов: „Той ме попита:
„Вие сте толкова млада и красива
жена, защо общувате с този педераст?“. Казах му, че много наши познати след ареста на Иван се боят
дори да се здрависат с мен, а Сергей се
държи като приятел, помага ни и ни
подкрепя. „Как ви подкрепя? “ „Доставя ми например колбаси, за да изпратя
колет на Иван.“ Фьодорчук много се
учуди, погледна ме и попита: „А сама
да си купиш колбаси, не можеш ли?“.
От един от режисьорите в киностудия „Довженко“ чекистите разбират,
че Параджанов „влияе отрицателно
върху младите творчески работници“. Сред по-младите колеги, които
попадат под „пагубното влияние“, се
споменава Юрий Илиенко, работил
като оператор по време на снимките
на „Сенките“. Ето един от епизодите,
записани от КГБ. На поредния пленум
на Съюза на кинематографистите
в Украйна през юли 1971 г. рязко опозиционно се изказват само двама от
триста делегати: Параджанов и Илиенко. Първият заявява с „груб истеричен тон“, че му пречат да работи, че
неговите сценарии, в това число „Интермецо“, се отхвърлят по непонятни причини, докато в същото време
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най-големият съветски кинокритик
Шкловски го поставя редом с Айзенщайн. В края на изказването си режисьорът критикува съвременната съветска кинодраматургия, наричайки
някои филми, включително спечелилия
Оскар „Война и мир“ на Сергей Бондарчук, „професионален брак“ и „макулатура“. Илиенко подкрепя по-възрастния си приятел: „Бездарниците
задушават този талант, те не му
позволяват да прави филми“.

Еднопосочен билет
След излизането на „Сенките“ във
филмовото студио се обсъжда предстоящо пътуване на снимачния екип
до Париж. Параджанов иска еднопосочен билет. Дори предлага фиктивен брак на някаква французойка,
обяснявайки ѝ, че трябва да напусне
страната, защото не може да се разбере с комунистите. Елена Оганесян,
изследователка на творчеството на
режисьора и кураторка на проекта
„Параджанов Арт“, пояснява, че думите за еднопосочния билет са хвърлени
необмислено, понеже Параджанов не е
пуснат извън граница. „Става дума за
поредното дърдорене, за протеста на
едно „обидено момче“. Ала в КГБ гледат сериозно на всичко това.“
Параджанов се слави с пристрастието си към разни небивалици и мистификации, които най-често измисля
просто от любов към изкуството.
Марта Дзюба си спомня следното:
„Когато в Киев пристигна Шарл дьо
Гол (1966 г.), Параджанов разказваше

Някои сътрудници в киностудията
„Довженко“ вярват (и споделят тези
съображения), че „изменническият
и антисъветски характер на изказванията на Параджанов е проява на
политическа неграмотност, разпуснатост, лекомислие, стремеж за придобиване на популярност с всякакви
средства и за привличане на вниманието към себе си“. Възможно е причината за неуместните прояви на
режисьора да се корени и в проблеми с
психиката, предполагат от КГБ.

„Враждебните
действия на
Параджанов бяха
спрени.“
„От 1964 г. до днес Параджанов не е
направил нито един филм в киностудията „Довженко“, съобщават
служители на КГБ през 1971 г., без да
уточняват, че след „Сенките“ на изпадналия в немилост режисьор в Украйна просто не му дават да работи.
В Армения той диша малко по-леко,
там снима филма „Саят-Нова“ („Цветът на нара“).
През декември 1973 г. режисьорът,
който идва в Киев при болния си син,
е арестуван. Обвинен е не в „антисъветизъм“, какъвто службите установяват в продължение на няколко
години, а в хомосексуализъм. Заподозрян по няколко члена от Наказателния кодекс, но в присъдата остават
само две обвинения: хомосексуализъм
и разпространение на порнография. В
документите на чекистите липсват
подробности, формално КГБ не може
да се намеси в разследването, тъй
като делата по тези текстове от НК
на УССР се водят от милицията.
В справките на КГБ за Параджанов
обаче има два пункта, които сочат, че не е имало как да се мине без
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След присъдата се появява ново съобщение: „Враждебните действия
на Параджанов бяха спрени през декември 1973 г. от органите на прокуратурата, които използваха нашите
материали (т.е. на КГБ) за неговия
аморален начин на живот и спекулативни сделки“.
„Арестът на Параджанов предизвика
различни догадки и слухове, че е задържан, тъй като е отказал да подпише
заявление на група съветски украински дейци на изкуството във връзка с антиобществената дейност на
Сахаров и Солженицин“, съобщават
чекистите на ръководителя на съветска Украйна.
Разговаряйки със заместник-началника на колонията, самият Параджанов
представя своя версия: той е наказан,
защото „Сенките на забравените
прадеди“ се „използва от задгранични
и местни националисти“, а органите
на властта смятат, че режисьорът е
„техен идеолог“.
Доста правдоподобна изглежда и
версията, че истинската причина за наказателното преследване
е личното недоволство на един от
украинските началници. В разговорите си Параджанов ругае не само
абстрактните „комунисти“, но и конкретни представители на номенклатурата. Най-често той споменава
фамилията на Шчербицки. На свой ред

ръководителят на УССР му отвръща с
взаимна неприязън.

Сбогуване с Украйна
След присъдата при служителите
на КГБ продължава да постъпва информация за режисьора на „Сенки на
забравените прадеди“ – сега вече от
зоната. „Влизайки в затвора, Параджанов първоначално изразява намерение да се самоубие, но по-късно
подобни чувства не са забелязани у
него“, докладва на Шчербицки председателят на КГБ в УССР Фьодорчук.
В съобщенията от този период не
се споменават нито страданията
на режисьора в затвора (поради текста, по който е осъден), нито силно
разклатеното му здраве. Отбелязва
се обаче, че не се е поправил и продължава да „клевети съветската
действителност“.
„... Заради моите филми в Чикаго ми
поставиха бронзов бюст, Америка ме
признава, а хохлите не искат да ме
признаят... ако във филмите си показвах безкрайни царевични поля, а техни
главни герои бяха председателите на
партийния комитет, тогава първият секретар на ЦК на КПУ щеше да ми
даде Златна звезда“, казва Параджанов на един от затворниците. Бронзовият бюст в Чикаго е, разбира се,
плод на параджановската фантазия,
както и дружеската седянка с Дьо Гол.
Още по време на съдебния процес започва кампания за освобождаването
на Параджанов. Видни майстори на
съветското и световното кино, като

Тарковски, Фелини, Годар и други, подкрепят своя колега. Включва се и чуждестранната преса. КГБ се опитва
да неутрализира кампанията, подхвърляйки на западните журналисти
компромати за осъдения. „С цел компрометиране на задграничните антисъветски идеологически центрове
и предотвратяване на по-нататъшното разпространение на тенденциозни слухове през юни 1974 г. със средствата на КГБ на чуждестранните
журналисти, акредитирани в Москва,
е изпратена публикуваната във вестник „Вечерен Киев“ статия „В името
на закона“, в която се посочва, че Параджанов е разрушил семейството
си, избрал е пътя на половата разпуснатост и е превърнал жилището си в
свърталище на разврата“.
„В резултат на тези мерки съветската и международната общност
получиха възможност да оценят по
достойнство истинското лице на Параджанов и на онези, които искаха да
говорят в негова защита“, гласи патетичният отчет на спецслужбата
за проведената операция.
Гласовете в подкрепа на затворения
творец не замлъкват и в крайна сметка властта отстъпва: през 1977 г.
Параджанов е помилван и освободен.
До КГБ стигат изказванията на режисьора за намерението му да напусне
Украйна завинаги, след като излезе на
свобода. Така и става – Сергей Параджанов заминава за родния си Тбилиси.
Превод от руски Димитрина Чернева

„Сенките на забравените прадеди“,
1965 г.

участието на спецслужбите в наказателното преследване. Първо, през декември 1973 г. КГБ уведомява главата
на украинската компартия Владимир
Шчербицки за оплакванията на Параджанов пред негов познат относно „поквареното“ киевско училище, в
което учи синът му. Следва справка
за самото училище, явно казаното
от режисьора привлича вниманието
на КГБ. По-важно е обаче, че той е
наблюдаван още през ноември, а съдържанието на частните му разговори е оперативно записвано. Скоро след
това в милицията постъпва донос за
„развратника и педераста Сергей Параджанов“. За броени дни милицията
намира потвърждение на изложените
факти и завежда дело.
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Екатерина Лимончева

„Стъкления“, САЩ,
2019 г.; сценарист и
режисьор М. Найт
Шиамалан; в
ролите Брус Уилис,
Самюел Л. Джаксън,
Джеймс Макавой,
Аня Тейлър-Джой,
Спенсър Трийт
Кларк, Шарлийн
Уудард, Сара Полсън

В желанието си да демонстрира как
не комиксите влияят на реалния живот, а обратното, американският
режисьор М. Найт Шиамалан направи
два (най-малко) доста досадни филма.
По-лошото е, че между „Неуязвимия“
(2000 г.) и „Стъкления“ (2019 г.) остава „притиснат“ наистина добрият
психотрилър „На парчета“ (2016 г.),
който не заслужава подобна пренебрежителна съдба. Трилогия или не
(това определено изглежда малко комерсиално нагласено), в следващите
редове повече няма да стане дума за
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„Стъкления“, 2019 г.

„На парчета“, защото останалите
„две части“ не са му в категорията и е
някак омаловажаващо да бъде поставян редом с тях.
Озарен от славата на „Шесто чувство“ (1999), „Неуязвимият“ започваше обещаващо с мистериозното
оцеляване на Дейвид Дън (Брус Уилис),
съвсем в духа на интереса на Шиамалан към необяснимото. Появата на
Илайджа Прайс (Самюъл Джаксън) и
теорията му, че в природата на всеки „безсилен“ съответства по един

„суперсилен“, също беше предпоставка за интрига, макар че акцентът
върху комиксите разводняваше леко
философския аспект на ситуацията.
Проблемът на филма от 2000 г. се коренеше в бавния, почти съзерцателен ритъм, който не подхождаше на
съпътстващия го съспенс, и най-вече
в безкрайните колебания на сюжета
между семейна драма, крими трилър и
научна фантастика. А след развръзката оставаше натрапчивото усещане
за недовършеност...
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И ето че двайсетина години по-късно
пътищата на Шиамалан и същия Дейвид Дън отново се пресичат, като
застаряващият охранител се е вживял в ролята на супергерой с наметало, който обикаля улиците на Филаделфия в търсене на зловещия убиец
психопат с прякор Ордата (Джеймс
Макавой е талант в трансформацията, но ние вече го знаем), известен
със своите две дузини самоличности.
Скоро разбираме, че това търсене не
е в основата на интригата, защото
двамата се откриват доста бързо и
попадат в нещо като психиатрична
клиника за лекуване на мними супергерои, където от 20 години ги чака
Илайджа Прайс, Стъкления...
На моменти „Стъкления“ напомня за
ритъма на „Неуязвимия“ – нещата се
случват бавно, макар и не чак толкова. И отново имаме персонаж, който
не вярва в свръхестествени способности – д-р Ели Стейпъл трябва да
убеди своите пациенти, че всичко,
което умеят, е плод на психична
травма. Актьорите не постигат нищо ново във вече изградените образи, жанрът все така се колебае, а от
един момент нататък фабулата има
сериозен проблем, защото сюжетът
сякаш не знае накъде е тръгнал, в резултат на което обратът в развръзката изглежда малко като Deus ex
machina. И всичко приключва набързо,
тъй като драматургичният подход
в развитието на действащите лица
е стигнал до избор между клиширана
екшън схема и „задънена улица“. Като
цяло сценарият на „Стъкления“ отново изглежда незавършен, но този
път не защото остават неизследвани посоки пред персонажите, а защото цялата „дандания“ се оказва някак
„много шум за нищо“, поне от гледна
точка на историята, която си мислим,
че филмът разказва. Същевременно
се промъква една поука, затвърдена
в епилога, как хората трябва да отстояват своите сили (естествени
или свръх), да вярват в себе си и да не
се подценяват, което звучи толкова
наивистично (когато не сме на територията на киноприказка), че може

да съсипе и малкото създадено добро
впечатление.
Хубаво е, че сме имали предишни поводи да се убедим, че режисьорът М.
Найт Шиамалан владее материята на
психотрилъра, а що се отнася до доброто впечатление от „Стъкления“,
то идва главно от предсюжетното
ниво и касае базисната идея на филма,
заявена още в „Неуязвимия“, но доразвита тук, която провокира размисли
в различни посоки. От едната страна
застава комиксът, популяризирането му в киното и цялата комикс култура, която по един или друг начин
залива съвременния свят, а от другата – произтичащата от него или
предпоставящата го теза за човешките дарби (в пряк и преносен смисъл).
Идеята, че комиксите са се появили на
базата на реално съществуващи хора,
не е нова в киното, но тук те са обикновени индивиди, без свръхестествен
произход или „жертви“ на злощастен
(химически) инцидент. Така стартира теорията в „Неуязвимия“, съпътствана от някаква негласна идея, че
животът сам „пише“ комиксите, и
така на преден план излиза идеята
за създаването, а не за четенето. В
„Стъкления“ дори се промъква един

интересен мотив (в думите на мистър Glass към майка му на финала), че
случващото се в момента е „история
за произхода“, т.е. че тримата злодеи
(отново по думите на мистър Glass) са
част от комикс, който се преживява в
„реално време“. Оттук наднича и втората теза – за извечния сблъсък между човешкото и божественото, предшестван, съпътстван и пораждащ
манипулация (която филмът свежда,
за съжаление, до опростеното становище, че ако хората осъзнаят своите способности, ще се превърнат в
заплаха). Идеята за присъствието
на върховния кукловод (дори когато
цивилизацията на Земята не е създадена от извънземни) винаги натрупва
материал за размисъл в киното (и в
изкуството като цяло), но тя трудно
може да бъде усвоена подобаващо от
неорганизиран сюжет като „Стъкления“, който отскача от интрига
към метафизика и обратно, в опит
да прикрие някаква чисто сценарна
безпомощност. Така дълбочината на
философските идеи, за които би могло
да става дума в този филм, само подчертава „счупения“ опит на Шиамалан
за пореден път да премине отвъд завесата на видимото битие.

„Стъкления“, 2019 г.
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Една щастлива

кариера

Разказвате, че сте били много срамежливо дете. Как преодоляхте
това и стигнахте до сцената?

С Дарина Такова
разговаря
Светлана
Димитрова
Кариерата ѝ започва светкавично. От
Софийската опера, когато е още в Музикалната академия. Една след друга
се отварят за нея най-големите сцени
и световни фестивали. „Това беше поредица от щастливи обстоятелства,
за които обаче аз бях готова“ – казва
Дарина Такова. Разговаряме в края на
2018, дни след рождения ѝ ден.

На колко години се чувствате?
Аз съм винаги един емоционално млад
човек. За мен годините са без значение. Просто цифри, които са извън
отмерването на моите лични житейски ритми.

Да започнем от началото и от Софийската опера. Много са ролите,
в които съм ви гледала тук – Лучия,
Джилда, Виолета… Коя беше за вас
най-ярката?
Бяха невероятни спектакли с големи певци, повечето от които вече ги
няма. Бях в трети курс в Консерваторията, когато ме приеха в Софийската опера за щатен артист. Това
беше голяма чест и голяма школа за
мен. Пеех по пет-шест различни опери в месеца. Тук дебютирах във всички роли, които след това станаха мой
боен кон. Абсолютният ми дебют
беше като Царицата на нощта. След

голяма роля. След това дори, когато
не дирижираше определен спектакъл, в който пеех, Методи стоеше в
ложата отляво. След спектакъла аз
очаквах какво ще ми каже. Понякога
ми казваше някаква страшна глупост,
някаква смешка или мръсноват виц.
Аз му се сърдех и след това осъзнавах
какво в действителност ми е казал.

Дарина Такова, фотография личен архив

това беше публичният ми дебют –
„Лучия ди Ламермур“. Неосъзнатостта на младостта ме е карала да се
хвърлям така смело в дълбоките води.
Но благодарение на това се научих да
плувам бързо. Никога няма да забравя, когато ми се обади Иван Маринов
и каза: „Дарина, твоят публичен дебют ще бъде „Лучия ди Ламермур“.
Искаш ли?“ – „Да.“ Аз бях пяла само
първата ария. „Но то е след четиридесет дена!“ – „Да, разбира се.“ Не
съм си давала никаква сметка за какво става въпрос. Методи Матакиев
пое отговорността да ме подготви
– тон по тон изработихме тази роля.
След това през всички години, когато
я представях по света, никой никога,
дори и най-големите диригенти, не
коригира нито тон от интерпретативната основа, която имах в тази

Чрез музиката. Благодарна съм на родителите ми, че от малка са ме ориентирали и открили този безценен дар
в мен. Спомням си, че ходех на френска
забавачница. Учителката извика специално родителите ми, за да им каже,
че детето има звънче в гърлото си,
но е много свито. След това в детския
хор отново чуха това звънче в гърлото ми и ми дадоха да пея соло в песничката на Моцарт „Мой малък принце,
заспи“. Това е началото на моята кариера. Другарката Кисимова извика
родителите ми и им каза: „Трябва да
направите всичко възможно детето
да пее, защото в гърлото ѝ има не злато, а долари“ (смее се), защото тогава
доларите бяха на мода. Когато гласът мутира и стана време да започна
своето обучение, наша съседка беше
близка с Льоли Даскалова – моята първа учителка. Тя ме подготви, влязох в
музикалното училище, Консерватория
и така се започна. Един живот, посветен на музиката. Така от малкото
дете, през тийнейджърката, която
се молеше да умре, когато трябваше
да излезе на продукция, през момичето, което се спъваше и падаше на път
към сцената, се превърнах в един от
най-хладнокръвните оперни артисти.

Коя беше операта, в която разбрахте, че сте звезда?
При мен нещата така се случиха, че аз
не съм се домогвала до кариера. Тя започна светкавично, в големи театри,
с големи роли, на големи фестивали.
И винаги е било така. Моят дебют в
чужбина беше през 1992 г. в Палермо
със „Сомнамбула“ на Белини. Имах десет спектакъла, в които пях Лиза. В
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първия състав бяха Мариела Девиа,
Рамон Варгас, Роберто Скандюци, диригент беше Донато Ренцети. Бързо
стана така, че след тези малко спектакли, в които пях Лиза, последваха
много повече, но като Амина. Беше
бойно кръщение, имах голям успех.
След това имаше период, в който нямаше други договори. Но тогава дойде времето на конкурсите. Спечелих
четири конкурса един след друг, от
които два най-големи – „Франсиско
Виняс“ в Барселона и „Тоти дал Монте“ в Тревизо. Бях първата българка,
която печели конкурса в Барселона.
Там намерих моя импресарио, което
беше много важно. Наградата в Тревизо беше изключително важна. Това
е конкурс за роля. За мой късмет тази
година беше „Вълшебната флейта“.
Явих се с Царицата на нощта, която
вече пеех денонощно тук в София. Направих толкова голямо впечатление,
че още след първата ария председателят на журито, който беше и директор на Римската опера, Винченцо де Виво, изтича зад кулисите и ме
попита: „Познаваш ли Шамаханската
царица?“. Аз казах: „Разбира се“. Въобще не я познавах. Бях я гледала в
Софийската опера. Той попита дали
съм свободна през януари, което беше
само след няколко месеца. Моят импресарио каза, че трябва да погледне
графика, въпреки че безкрайно добре
знаеше, че нямам нищо. „Страх ли те
е от височини?“, беше следващият
въпрос, на който аз веднага отговорих отрицателно, защото се оказа,
че в постановката има едно летящо
килимче, на което трябва да се издигна. Така получих първия си много сериозен ангажимент в Римската опера.
За мой късмет спектакълът беше в
копродукция с „Ковънт Гардън“ и само
след три години аз вече дебютирах и
там. Това беше поредица от щастливи обстоятелства, за които обаче аз
бях готова.

А Росини кога дойде?
Малко по-късно, след няколко години. Той е свързан със сътрудничеството ми с диригента Джанлуиджи
Джелмети, който беше главен диригент в Римската опера. Той винаги ми
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казваше:„Дарина, ти ще бъдеш голяма Росиниева певица“. Аз си мислех,
какви глупости говори той, защото
с българското мислене смятах, че
Росини е за някакви малки гласчета,
които пеят пасажи нагоре-надолу.
Винаги съм полагала усилие за своите
ангажименти. Нищо не ми е подарено. Първите години, когато пеех по
големи сцени, правех прослушвания и
съм преброила петдесет. В Пезаро,
на Росиниевия фестивал, направих
прослушване и получих договор за
„Танкред“ през 1999 г. с Даниела Барчелона. Тогава пресата написа, че са
родени две звезди. Така беше, но аз
предната година вече бях пяла в Миланската „Скала“. Там пак дебютирах с
Царицата на нощта и „Лукреция Борджия“. В живота не мога да плувам, ако
нямам дъно под краката си, но в изкуството, в което живях активно през
тези двадесет години, съм плувала
там, където дъното е безкрайно.

В колко опери на Росини пяхте?
„Танкред“, „Семирамида“, „Жената от
езерото“, „Обсадата на Коринт“ във
френския вариант, „Торвалдо и Дорлиска“ – рядка опера, която в 2006 г.
фестивалът в Уексфорт, Ирландия,
извади на бял свят. Това бяха опери
на трагичния, драматичния Росини,
които той е писал за своята съпруга
Изабела Колбран. Тя и до днес остава
мистерия и всички специалисти по
Росини гадаят какъв е бил този мистериозен глас, защото не се разбира
сопран ли е, мецосопран ли е. А аз имах
това щастие да пея едни от най-грандиозните опери.

Къде остана по-традиционният
репертоар сред тези бравурни партии – по-назад или вървеше успоредно?
Тук, в България, съм известна с тези
роли, и то най-вече с „Травиата“. Публиката това обичаше, това харесваше, а и ролята ми се получаваше
добре. Виолета ми даде огромен тласък. Аз я обогатих с моята женственост, тя ме обогатяваше като жена,
като певица и артист. Слагам като
център на моята кариера „Травиата“.

В същото време пях безкрайно много пъти с всички големи баритони
по света „Риголето“. Много ме канеха за Джилда, защото тя не е за леки
гласченца и не е безобидно момиченце. Това е драматична опера, гениална
опера, която обожавам и съм я пяла с
голям успех.
Но по света направих други фантастични роли. Мога да каже, че съм пяла
абсолютно всичко без Вагнер – от
най-ранен барок, през Моцарт, през
широкото белканто до съвременни
опери. Многократно съм пяла „Фауст“,
„Таис“, „Хофманови разкази“ – Антония в Миланската „Скала“, Лейла от
„Ловци на бисери“ в Карнеги Хол. Огромно пространство в кариерата ми
заема Доницети. Освен Лучия – този
абсолютен шедьовър, пях Лукреция
Борджия, изпях трите кралици Тюдор – Анна Болейн, Мария Стюарт и
Елизабет от „Роберто Деверьо“. За
тази моя кратка двадесетгодишна,
но много интензивна кариера няма
роля, за която днес да кажа: „Ах, как
не ми стигна времето да я изпея“. От
ранния Верди изпях „Луиза Милер“,
„Двамата фоскари“. От Моцарт също.
Никак не ми хареса Констанца. Пях я в
София. Тя е безкрайно трудна и е нещо
като труд без радост. След това изпях всички дами от „Дон Жуан“, започвайки от Церлина, после Донна Анна и
Донна Елвира, изпях Графинята в Лос
Анджелис, Фиордилиджи пях в Монте
Карло.
Хубавото беше, че след като изпеех
някоя роля, продължаваха да ме викат
отново и отново за нея. Имаше един
период около големите чествания
на Верди, пеех само „Травиата“. След
това дойде двугодишният период на
„Семирамида“.

Тъй като продължавате да работите с певци, а и чрез дъщеря си,
Мила Михова, следите по-отблизо
как се случват нещата по света,
каква е разликата между „тогава“
и „сега“? Тогава певците бяха ли
повече звезди?
Да, и днес има звезди, но огромната
разлика е, че днес на преден план са
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пазарът, бизнесът. Големите звезди
станаха медийни продукти, на ниво
поп звезди. Това е хубаво. И преди имаше популярност, но без социалните
мрежи нямаше да бъде така. Не отричам днешния ден, знаете, винаги има
носталгия към миналото, особено на

хора като мен, които са били действащи тогава. Сега нещата са коренно
различни. Развиват се по-бързо. Като
кибрит. Бързо ставаш звезда и бързо изчезваш. Сега се запълват ниши.
Хвърлят те в огъня. За три-четири години трябва да изпееш всичко,

което ти се предостави, и нямаш право да откажеш. Това е много страшно.

Вие казвахте ли „не“?
Да. Предложиха ми Тоска. Сметнах, че
е много несериозно, защото не е за моя
глас. Най-ограничени са били изявите
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ми с Пучини. Пяла съм Мюзета в „Бохеми“ и Магда в „Лястовичката“.
Днес първо те гледат, после те слушат. Музиката и пеенето не са от чак
такова значение. Но когато си категорично много добър, няма как да не
бъдеш оценен. Не приемам оплакванията на колеги за световна конспирация срещу тях. Няма такова нещо.
Шило в торба не стои. Само че много
бързо можеш да изпаднеш от тази
въртяща се с бясна скорост орбита.
Само преди 10 години определящите
фактори бяха на друго ниво като професионализъм – артистични директори, диригенти, режисьори. Нямаше
я определящата роля на режисьорите. Сега може да се случи така, че за
една прекрасна певица режисьорът
да каже, че не му трябва, защото не
е този типаж. Изгуби се елитарността, специалното на оперното
изкуство. Стана по-панаирджийско,
което на мен не ми харесва. Случват
се и неща, които амортизират гласовете на певците. Започваш лакомо
да взимаш това, което не е за теб, и
гласовете по-бързо се изхабяват. В
началото артистът няма право на
избор. Той не може да каже: „Това ме
изморява, не е за мен“. По-рано други
бяха и импресариите. Сега те хвърлят
в огъня и не се интересуват, че ти ще
изгориш, защото след теб има цяла
дълга опашка, която чака. Ако не си
ти, ще е някой друг. Важното е да се
върти тази финансова машина.

по-трудно и отговорно, защото като
артист поемаш лична отговорност
и ако се изложиш, излагаш себе си. Тук
отговаряш за един млад човешки живот и най-вече за една глава, която
трябва да пренастроиш или тотално
да акордираш на вълните, които са
необходими за кариерата. Нещата са
сериозни. Съвременните млади хора
са пренатоварени от информация и
искат всичко да става на мига и ако
може, без да са положили кой знае какви усилия.

По ваше време българският оперен
театър беше на много високо ниво.
Говоря не само за Софийската опера, а за всички останали театри.
Сега с болка установявам, че певците не са готови за ролите си.
Сякаш не работят достатъчно.

Това, което съветвам Мила, съветвам
и учениците си. За моя радост, Мила
ме слуша. Аз съм много щастлива с
успехите на Мила и най-вече, че тя
прави тази градация в своите постижения, без значение какво ще се случи.
Целта, мечтите, сънищата на всеки
трябва да са големи. Тя трупа опит,
умения, узрява в пеенето. Дали ще направи кариера и докъде ще стигне, ще
видим. Желая ѝ го с цялата си душа и
сърце. Тя го заслужава.

Лична е отговорността как ще се
подготвиш. Аз работех с Вяра Шуперлиева. Никога не съм си позволила да
отворя клавира пред нея и да я оставя
тя да ми чука нотите. Първо научавах ролята и след това започвахме да
въртим операта, защото какво значи
да знаеш една роля. Не трябва само
очите ти да са я видели и ушите ти да
са я чули. На нас ни трябва гърлото да
я научи, да се обърне. Винаги казвам,
че тези клавири са цял свят на образи, цяла вселена. Днес като учител
имам огромни трудности. Превърнала
съм се в репетитор по солфеж. Това е
като да искаш да си писател или журналист, без да можеш да четеш. Поне
три часа на ден трябва да се отделят
за оперното пеене. Това не означава,
че три часа трябва да пееш. Трябва
освен разчитане и слушане на музика,
четене на текст, на либрето, запознаване с историята. Така се навлиза
в света на операта. Трябва да ти е
интересно. Да видиш кой е този композитор. Превеждаш текста. Какво е
либретото, кой го е написал? Често
това са големи писатели. Сега всичко
може да се научи светкавично, то е на
един клик разстояние. Какво ще бъде
изпълнението, зависи от теб.

Аз имам своите огромни удовлетворения като учител. Това е много

След толкова преживявания и след
несполучливата операция, която

Какво съветвате дъщеря си? Да
бъде готова?
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сложи край на кариерата ви, пишете великолепни текстове, които
публикувате в социалните мрежи.
Няма ли да издадете книга?
Минаха дванадесет години от този
инцидент. Той е преживян. Имам нов
живот, който по никакъв начин не е
по-лош. Продължавам да бъда същият голям артист с неугасващ творчески огън във всичко, което правя,
дори, ако щете, в кулинарията, която е моя страст. Точно за тези драматични, големи промени ние трябва да сме благодарни. Те предлагат
голяма трансформация, човек става
по-добър, по-мислещ, по-мъдър не
от нещо, което е чел, а от лични преживявания. Преживяната мъдрост е
нещо, което е градивно, тя дава сила.
Дълго след тази случка бях чест гост,
събеседник, участник в конференции
и смятам, че бях много полезна, тъй
като хората не се интересуваха от
случката, а от това как този човек е
преодолял нещо, което на пръв поглед
е непреодолимо. Колкото до писането,
аз не съм спряла… Искам да запълня
още едно парченце в един голям пъзел.
Това е моето дело в Брюксел срещу
лекаря, който изгори лявата ми гласна струна. Аз съм го спечелила. Има
неща, които трябва да се довършат.
Това окончателно ще затвори един
житейски цикъл и тогава ще мога да
седна и да пиша. Не е свързано само
с операта, всичко е било интересен
филм, защото аз живеех моята кариера, гребейки с пълни шепи, забавлявайки се. Има хора със суперуспешни
кариери, свързани със страдания, с
алкохол, с дрога, с антидепресанти.
При мен беше голям купон, голямо
щастие, с много празници, много приятелства, които продължават и до
днес. Затова съм благодарна на съдбата, че ме спря в пика на кариерата
ми. Малко певци могат да кажат: „Аз
съм изживял всичко в този свят, сега
ще намеря сили да спра, за да остане
само хубавото“. Оказах се богоизбрана, защото сложих и последната перла в короната си – „Метрополитън“,
Донна Анна. Седмица след това отидох в Антверпен, където претърпях
тази операция.
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Операта в
задънена улица
„Севилският бръснар“,
Македонска опера и балет

С режисьорката
Урсула Хорнер
разговаря Августа
Манолева
			
Със „Севилският бръснар“, постановка на Урсула Хорнер, Македонската
опера гостува на Фестивала на оперното и балетното изкуство в Стара
Загора през декември 2018 г. Директорът на Държавната опера в Стара
Загора Огнян Драганов и македонският му колега Васо Ристов подписаха
меморандум, който включва взаимни
фестивални гостувания; размяна на
творчески екипи и постановки; създаване на копродукции за трети страни; съвместно участие в програми на
Европейския съюз и др. Меморандумът
е подписан на основание чл. 8 от Договора за приятелство, добросъседство
и сътрудничество между Република
България и Република Македония.

Защо се спряхте на „Севилският
бръснар“, какво ви е интересно в
заглавието от режисьорска гледна
точка?
Голяма почитателка съм на Джоакино
Росини. Доста весел човек, забелязваме го от самата му музика. Има малко негови произведения на сериозни
теми, големият дял от оперите му
са весели. Аз съм весел човек. За мен е
много важно хората, когато идват на
театър, да изпитат радост, да гледат нещо неочаквано, да са изненадани. И главното, да се наслаждават.
Да прекарат няколко часа във весело
настроение и да си отнесат нещо,
което да им помага в по-мрачните

периоди. Не искам да говоря за политика, но ние всички знаем на каква
планета живеем днес. Хуморът е много важен, защото съм убедена, че с
хумора можем да победим тези тъмни
полета около нас.

В постановката ви има препратки
от 1816 към 2018 г. – доктор Бартоло, който преследва красиви и
много млади жени, президентът на
САЩ, фалшивите новини…
Нямах намерение да правя политически театър. Работата беше конкретно върху този текст. В опера буфа
можем да си позволим много повече,
отколкото ако темите са само сериозни. Опера буфа според мен е друг
вид, различен от комичната опера.
Тя трябва да бъде забавна. Затова
има паралели от времето на Росини
и Бомарше с днешното, но те са константни. Имало ги е и по-рано, аз само
повтарям похвата. Трябва да сме наясно – всичко се повтаря и да сме подготвени да му се противопоставим.
Всичко се повтаря, повтаря… И хайде
малко хумор, очевидно няма друг лек
срещу идиотизма.

Казвате: всичко, което ви харесва,
е позволено, не отивате ли твърде
далеч?
Позволено е всичко, което ви допада,
което е хубаво за вас. То е точно адресирано към публиката. Не искам да
обидя или да навредя на публиката, не
това е намерението ми.

Какво е мястото на операта в XXI
век?
Ние сме малко като в задънена улица. Музиката до момента все още е
като отпреди 100 години, застинала от времето на Албан Берг, Шьонберг, Готфрид фон Айнем – тези за
мен са пионерите. Ала ние не се върнахме към музиката, останахме при
странното задоволство от математическия начин на свързване на
нотите. Това не е музика. Музиката
е нещо, което ме докосва. Развива
моите емоции. Дори и да искаме, ние
няма да успеем да образоваме публиката с другото. Хората искат да
слушат музика. И днес има красива
музика, например във филмите. Филмовата музика е прекрасна, това е
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Урсула
Хорнер

Урсула Хорнер e родена във
Виена. Завършва вокалния факултет на Виенския университет за музикално и изобразително изкуство. Пеe в над
30 постановки във Виенската
Щатсопер. Поставя класически опери, оперети, мюзикъли,
творби на съвременни автори,
сред които „Историята на войника“, „Бастиен и Бастиена“,
„Продавачът на птици“, „Дон
Жуан“, „Севилският бръснар“
(Австрия), „Старата мома
и крадецът“ (турне в Германия), „Една нощ във Венеция“
(Исландия). Работила е като
асистент на Роман Полански.
Създава спектакли за деца, образователни програми, детски
предавания за ORF. Има награди за оперна режисура в Македония и Сърбия. В България
поставя „Хофманови разкази“
в Държавната опера – Русе
(2014), и в Пловдивската опера
(2016), както и „Трубадур“ (2017)
отново на пловдивска сцена.

ново. Написах либрето за Македонската опера и балет – приказката не
е нова, „Вълшебникът от Оз“, в момента се композира музиката. Ще направим нещо ново. Предвиждам всичко
да се движи през цялото време, да се
развива – и танц, и балет. Не можем
да гледаме постоянно „Лебедово езеро“, „Лешникотрошачката“, всичките
тези познати заглавия… няма смисъл.
Главният проблем е, че не сме достатъчно смели. Имаше големи майстори, но трябва да кажем: „И ние можем!“. Македонската опера и балет за
изминалите 15 години не беше гостувала никъде.

Защо?
Мисля, че това са лични фрустрации:
„не сме достатъчно добри“ или нещо
подобно. С този договор, който подписахме в Стара Загора, ще покажем,
че Македонската опера може. Такъв е
проблемът и с композиторите, а може
би и с хореографите, режисьорите,
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съвременна музика. И още една компания прави експериментални работи.
Виенската Щатсопер не е достатъчно храбра. Напоследък на четири години там се прави по някоя съвременна опера. Ако не греша, последният
модерен спектакъл беше от Фридрих
Церха, което за мен не е музика. Извинявам се, но… Знам, че Фридрих Церха
е познат композитор и има реноме,
но за мен не е музика. Нека застанат
всички срещу мен, но ние не можем да
привлечем публиката с нея.

Певците станаха и актьори. Макар че много певци казват: „Режисьорите ни карат да пеем в пози,
които изобщо не са за пеене“. Как
ще се защитите като режисьор?

„Севилският бръснар“,
Македонска опера и балет

съвременната музика. Не искам да
кажа, че всичко трябва да бъде като
забавна или поп музика. Не, има сериозна филмова музика, със сериозни
оркестри. Ако някой композитор има
смелостта да напише опера, която
отново е музика, може би тя ще бъде
успешна. Не трябва да бягаме постоянно на едно и също място. В момента
за мен операта прилича малко на музей. Аз, като режисьор, правя по-модерна изложба със стари артефакти.
Винаги е репродукция на нещо. А имам
голямото желание да работя нещо

„Севилският бръснар“,
Македонска опера и балет

либретистите – не са достатъчно
смели да се покажат. А ние можем.
Ясно е.

Доколко във Виенската опера, където сте били, са склонни да показват съвременни прочити на опери,
както в Германия например?
Във Виена има цяла оперна компания – Neue Oper Wien, директор е
Валтер Koбéрa, той вече 20 години
работи със съвременна музика. Тази
трупа се занимава изключително със

Аз съм била певица. И знам какво
може и какво – не. Следвах във Виена, в Университета за музикално и
сценично изкуство, и след това шест
години бях член на хора на Виенската
Щатсопер. В този период пеех много солистични партии на концерти и
продукции, колкото ми позволяваше
времето. Все пак знам какво означава да си певец и колко мога сама да си
позволя. Кое може да донесе успех, но е
и предизвикателство. Да се движа на
границата – кое е възможно и кое – не.
Но винаги когато някой певец ми каже:
„Това е абсолютно невъзможно“, трябва да му обърна внимание и да разбера
за какво точно става въпрос.

Какви са следващите ви планове?
Тук, в операта в Стара Загора, на 9
март ще имаме премиера на „Италианката в Алжир“, отново Росини.
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Мила Искренова

Звездата
Баришников
във
вселената
Бродски

© Нов театър, Рига

„Бродски/Баришников“ – моноспектакълът на
световноизвестния балетист и хореограф
Михаил Баришников, бе представен на 19 и 20 януари 2019 г.
на сцената на Софийската опера. Режисьор на спектакъла
е Алвис Херманис, сценограф – Кристине Юряне
Звездата на Баришников изгрява в
България. През 1966 г. на Международния балетен конкурс във Варна той
получава златен медал в категорията
за деца и юноши. В началото на 70-те,
преди да емигрира в САЩ, той гостува
в София с Кировския балет от Ленинград. Бяхме наскоро приети в Балетното училище и ни пуснаха, децата от
училището, да гледаме спектакъла от
третия балкон на Операта. Вариацията на Базил от „Дон Кихот“ ни доведе до еуфория. Крещяхме като луди,
тропахме с крачета и знаехме с всяка

фибра на съществото си, че гледаме
гений. Баришников летеше по сцената в неописуеми манежи, замръзваше
във въздуха и само мимолетно докосваше пода, пируетите му се навиваха нагоре по спирала и застиваха в
най-високата точка, а ние крещяхме
от възторг и аз се разплаках....
Малко след това, през 1974 г., след
турне в Торонто Баришников остава
в Канада. Талант от подобна величина е усещал ясно, че танцът изисква
свобода. Това го подрежда в редицата

на други гениални руски танцьори
емигранти, като Нижински и Нуреев.
За Баришников престана да се говори
у нас или се говореше с половин уста.
Дочувахме разни неща през „завесата“, но едва след години стана ясно,
че кариерата му се е развила бляскаво. След като сменя няколко танцови
компании в САЩ, той става солист на
New York City Ballet, а след това и на
American Ballet Theatre, където става директор. Съвършената му балетна техника напуска рамките на
класическия репертоар и той влиза в
полето на американския съвременен
танц, работейки с хореографи като
Туайла Тарп. В Америка талантът на
Баришников намира пълно признание и се разгръща в различни посоки
и жанрове. Наред със собствените си
проекти, той участва в множество
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актьор, без никакви излишни интонации... Произнася ги смирено, констатиращо и съ-общаващо, като молитва. Изобщо целият спектакъл носи
този молитвено-изповеден характер
– дълбоко и неподправено руски, но с
онази руска душевност, която е заредила с идеи европейското изкуство
през миналия век. Руският дух се завръща към корените си, след като е
бил опазен и разгърнат от свободния
въздух на Америка. Потопен във вселената на своя приятел Бродски, Баришников не играе, той дори не танцува в същинския смисъл на думата,
защото думите на Бродски танцуват
достатъчно изразително, прожектирайки образи в съзнанието ни. Ролите
© Нов театър, Рига

класически и съвременни постановки,
появява се в телевизията и киното.
Има значителна роля в телевизионния сериал „Сексът и градът“ и участва във филма „Бели нощи“ с Грегъри
Хайнс, Хелън Мирън и Изабела Роселини. През 1977 г. получава номинация
за Оскар за най-добър поддържащ актьор и номинация за Златен глобус за
ролята на Юрий Копейкин във филма
„Повратна точка“.
Чарът на Баришников го прави любимец не само на американската публика, но и на артистичния свят. Името
Баришников се превърна в запазена
марка, в символ на най-високо качество, нещо като Мерцедес в танца.
И ето че след повече от половин век
Баришников отново е в България.
Този път като преводач на стиховете на Бродски на сценичен език – той
е единственият способен на подобен риск, защото е и близък приятел
с Бродски от емигрантството в Ню
Йорк. Целият спектакъл е преклонен пред поетичния гений на Бродски
чрез дълбокия поклон на гения в танца
Баришников.
Атмосферата на спектакъла е интимна и съкровена. На сцената
виждаме голям остъклен павилион,
светлинно променящ се и дематериализиращ се. В него – няколко лампи и два-три стола, пред него – две
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„Правата са на Фонд „Йосиф
Бродски“. Помагам на Фонда в
Америка и на Академията на Йосиф
в Рим. Що се отнася до пиесата...
Бих искал да продължи да живее.
Ще пътувам, докато мога. После,
когато няма да мога да излизам на
сцената, нека я играят други. Както
беше в танца – всички роли, които
съм танцувал навремето, след това
изпълняваха други. Това е нормално.“
Михаил Баришников
дървени пейки. Дали това е храм,
зимна градина, гара или някакво друго
пространство, зрителят може сам
да реши. Едно е сигурно – това пространство е сакрално. Нещата, които
се случват в него, са извън обсега на
реалността, те са от друга реалност,
тази на духа и на поетичното въображение на Бродски. Стиховете протичат във вид на запис, с гласа на поета,
или ги произнася самият Баришников,
без излишен патос, без да се прави на

като че ли са разменени – поезията
танцува, а четем движенията на тялото. Четем тялото на Баришников,
четем неговата биография, лична и
артистична, минала през толкова
стилове, сцени и промени, рафинирана и превърната в лична изповед през
стиховете на приятеля...
Два корпуса, на поета и на танцьора,
се проникват/пронизват взаимно на
сцената. Тялото на Баришников е все
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така съвършено и излъчващо любов,
във форма, която съдържа потенциал
за много по-активна хореография. Но
точно тук е силата и на режисьорското решение – физическите действия
са сведени до минимум, до най-необходимото, до най-непреодолимото. „Ако
можете да не пишете – не пишете!“,
казва Чехов. Баришников сякаш прилага това изискване към танца: Ако
можете да не се движите, не се движете! Затова целият телесен разказ
е сведен до крайно прости действия
– деликатни пози, позиции на ръцете,
походки, седене, лягане, треперене на
дланите, като пеперуди... Отгласи
от различни техники и стилове, леки
телесни скици, като визуални ремарки
към стиховете на Бродски, които запълват съзнанието с основната картина. А тя е космическа.
Покъртващият ефект на спектакъла
иде от неподправената му простота
и усещането за вътрешен мир, тишина и светлина. Няма музика, само едва
доловим далечен шум в началото...
Няма гръмки интерпретации, а фойерверките са сведени до няколко къси
съединения в електрическата инсталация на павилиона – виждала съм
подобни ефекти при Робърт Уилсън,
те винаги стоят леко немотивирано
и загадъчно, но ексцентрично провокират съзнанието на зрителя. Освен
тях няма никакви „специални ефекти“,
няма дълбокомислени тълкувания на
думите, няма претенциозни решения
и няма никакъв стремеж към спечелване на симпатиите на публиката с
каквото и да било освен с неподправената „същност на нещата“.
© Нов театър, Рига

Самотата учи на същината на нещата, защото същината им е самота,
казва Бродски. А „нещата“ в случая
са двама колоси на сцената – поет и
танцьор, с техните биографии. Те са
достатъчни, те са всичко, което показваме и разказваме – ТЕ СА.

с Елеонора Дузе, наречен „Пепел“... Същата неподправена и директна чистота, същата самодостатъчност
на присъствието, същият гениален
изказ.

Подобно усещане имах само с един
спектакъл преди години, в който композиторът Филип Глас озвучаваше на
живо с импровизации на пиано един
стар черно-бял силно издраскан филм

Потапянето в спектакъла е пречистващо преживяване – извън всяка суета, извън всяка преднамереност и
тенденциозност. Това го прави различен от почти всичко, което срещаме

по сцените днес, и го превръща в изходна позиция, в критерий.

Свиквай, сине, с пустинята като със
съдба, казва Бродски. И също: Позволих си всичките звуци, но не и да плача; после минах на шепот. Сега съм на
четиридесет.
Днес Баришников е на 70, осветяващ
„пустинята“ с цялата сила на звездната си светлина.

февруари 2019

О

Р

фотография

Г

А

Т
О

Ф

Ф

И

Я

Маргарита
Русева
Раймондо
Варсано

М. Русева, Р. Варсано,
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Фотографии и думи
Context e втората фотокнига на фотографката Маргарита Русева и писателя Раймондо Варсано. Изданието
се появи в края на миналата година,
а фотографиите бяха представени в
галерия „Аросита“. Маргарита Русева
и Раймондо Варсано работят заедно и
върху фотокнигата „Далечни песни –
образи и думи от Родопите“ (2014 г.),
която събира черно-бели портрети
на хората от планината. Раймондо
Варсано е автор също и на сборника с
разкази „Натам, нанякъде“, а в момента е готов с още два ръкописа, които
предстои да бъдат издадени.

С Маргарита
Русева и Раймондо
Варсано разговаря
Оля Стоянова

Маргарита: Малко хора разбират, че
в този проект абсолютно всяка една
фотография е планирана, обмислена,
подготвена и като реквизит, и като
локация. Няма нищо, което да е случайно. Колкото и да е сюрреалистично, фотографиите не са плод на някакво бълнуване – с камера да вървим
през някакво пространство. Тук всичко е преднамерено и режисирано. Сериозните неща са поднесени по един
вълшебен начин, забавен и красив, но
са сериозни неща.

Маргарита, вие освен фотограф
сте човек на думите, имате опит
и като преводач, но кога идва онзи
момент, когато думите не са достатъчни и решавате, че една история си струва да бъде разказана
само визуално?
Маргарита Русева: Аз не мисля, че
едно нещо приключва завинаги. Може
би ще се върна отново към езика, даже
в момента има една книга с разкази,
върху която работя като редактор.
Раймондо Варсано: Моя е книгата.
Маргарита Русева: Да, ето го отново
това преплитане. И литературата, и
фотографията не се изключват взаимно. Едното обогатява другото.
Раймондо: Маргарита много хубаво
преведе една книга от английски на
български, тя има опит и като преводач. Но не стана преводач, защото в
кръвта ѝ е фотографията.
Маргарита: Да, обичам да превеждам.
Завършила съм филология и може би в
момента, в който започнах да работя
като преводач, установих, че имам
нужда от нещо по-динамично. Фотографията открих за себе си, пътувах
в чужбина, бях в Мексико и започнах да
снимам. Но не се отказвам от думите.
Изобщо не се отказвам от тях.

Но как се намира баланс между
думи и изображения? Как една история, която може да се разкаже
с много думи, накрая може да бъде
сведена до едно изображение и едно
изречение?

трябва да се гледат като картини.
Това си говорихме с Марги, че ако тези
фотографии бяха картини, на тях
щеше да се гледа по друг начин. Но и
Милош Форман казва, че най-трудното на този свят е сериозните неща
да се казват по забавен начин.

И все пак имаше ли го момента
на изненада при работата ви? Защото дори при най-добре планираните и режисирани снимки понякога се налага да се разчита на
импровизация?
Раймондо: Пък и защо да е трудно –
както теорията на Айнщайн, която
иначе е триста страници, накрая е
сведена до една формула. По същия
начин ние намерихме този баланс в
Context.
Маргарита: В нашия случай думите
обогатяват фотографиите. Това е
различното в този проект. Думите
не са обяснения към снимката, те са
абсолютно друг код, интерпретация
на снимката. Те понякога са контрапункт на това, което виждате като
образ.
Раймондо: Не бихте ли искали, гледайки една сюрреалистична картина, която не може да се разбере веднага, да
има заглавие?

Искам. Даже искам цял разказ да
има отдолу. Затова ми е интересно как вие се отказахте от
думите и как ги сведохте до едно
изречение?
Раймондо: Тези фотографии са сюрреалистични и тази книга се прави
за първи път. Затова и снимките

Маргарита: Не, не сме били изненадани. Ако ни е изненадвала ситуацията,
по-скоро беше в такъв смисъл, че някои снимки отпаднаха.
Раймондо: Или процесът на работа
беше прекалено сложен. Имахме много
хубав замисъл, но сложен за изпълнение. А и нямахме време, защото сроковете ни притискаха вече.

28 фотографии събирате в този
албум…
Раймондо: 28 фотографии за 28
месеца.
Маргарита: Разбира се, ние имаме и
лични проекти, така че не са били 28
месеца непрекъсната работа само по
тези фотографии.

Това ли е проектът, върху който
най-дълго сте работили?
Маргарита: Не. За мен това беше
работата по фотокнигата „Далечни
песни – образи и думи от Родопите“,
която ми отне пет години. Идеята и
за „Далечни песни“ беше на Раймондо,
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Раймондо Варсано е автор на книгата с разкази „Натам, нанякъде“. Има награда от Съюза на българските
писатели за разказа „Смехът на хиените“. Превеждан
е на английски, руски, френски, чешки и словашки. Под
печат са книгата му „Някой те обича“, детската книга
„Среднощна дъга“, както и детска поема за числата.

той е и редактор на книгата. За мен
това беше страхотно време, един от
най-хубавите ми периоди. Тогава пътувах на стоп из тези села...
Раймондо: На стоп, сама, със скъп
фотоапарат…
Маргарита: Никога не ме е било
страх. Пътувах сама. Имах си базов
лагер в Триград и оттам тръгвах и
обикалях околните села. Тъкмо се бях
върнала от Америка и може би съм
имала нужда този забързан свят да го
сменя с нещо друго.

Документалната фотография има
особена сила и хората вярват, че
тя може да променя. Context обаче
е нещо съвсем друго. Вие отивате в друг жанр и какво търсехте
М. Русева, Р. Варсано, Пътуване

там? Доказателство, че всеки от
нас е „играещ човек“, по думите на
Йохан Хьойзинха, способен сам да
режисира и да прави света такъв,
какъвто на него му е интересен?
Раймондо: Аз мисля, че Context също
може да променя хората, ако вникнат
в снимките. Всеки може да се види в
някоя от фотографиите. А също така
тези образи могат да променят хората към по-добро или към лошо. Защото тази приказка – да се променим
към по-добро, какво значи? Добре ли
е един просяк да има два лева повече?
Това също е по-добро, но човекът си е
на същото ниво.
Маргарита: Има и нещо друго –
Context като произведение си е напълно завършено. Но какво става от тук

нататък, то е собственост на зрителя. Всеки го дообогатява спрямо
собствения си контекст, въпреки че
ние имаме конкретни идеи и конкретно послание.

Имате ли обратна връзка с публиката? Какви отзиви получавате?
Раймондо: Аз получавам отзиви от
„Гениални сте“ до „Не разбирам нищо“.
Маргарита: Няколко поеми получихме,
страхотни интерпретации. Едно дванайсетгодишно момиче купи книгата
за подарък, което много ме радва.
Раймондо: Но предполагам, че момичето си е купило книгата заради хубавата котка на корицата.
Маргарита: Все пак, ако всичко се
изчерпва категорично с това, което
Раймондо или ние искаме да кажем,
какво остава за читателя?

Как разбирате, че една фотография е добра? Че се е получило точно
онова, което сте търсили? Защото
при вас процесът на снимане е изключително натоварен с предварителните очаквания.
Маргарита: Как аз разбирам добрата фотография? Говоря специално за
Context, защото при „Далечни песни“
беше различно. Първо – снимката да
е красива. И идеята, която дойде от
Раймондо – това да е животът. В
живота има грозни, нелепи, красиви
неща, но всички са приказни. Всяка
една идея исках да изобразя по приказен начин. Важно ми беше снимката да
е красива. Важно беше да видя идеята
на Варсано в образ. Когато и двете
неща бяха изпълнени, кадъра го имах.

А какво търсехте при „Далечни
песни“ и това внимателно изследване на хората от Родопите?
Маргарита: Там търсех друго. „Далечни песни“ беше точно улавяне на
мига, там нямаше нищо режисирано,
за да се стигне до този миг – до тези
портрети, до тази степен на откровение, можеш да достигнеш само ако
си там, в точния момент. Просто
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трябва да се слееш със средата и
обекта, който фотографираш. Но не
мисля, че „Далечни песни“ беше само
документалистика. Резултатът беше повече арт фотография, отколкото документалистика. Там образите
са извадени в човешки план, не се търси фактологията на всекидневието
им.
Раймондо: На мен ми беше по-лесно,
защото аз нямам изискванията на
професионалиста и знам, че снимката
се е получила, когато ми хареса.

И все пак как разпознавате добрия
кадър? Какво искате да има в него
– да разказва история, задължително да има и втори, дори трети
план, нещо друго?
Маргарита: Преди всички други формални изисквания към една фотография най-важното е поезията в нея. И
емоцията. Това е моментът, в който
трепва нещо в мен и знам – това е
кадърът.
Раймондо: Обикновено хората искат
всичко да е изпечено, да е готово и
ясно. Ако вие предпочитате да има
втори или трети план, тази книга ще
ви допадне. Може би заради това книгата беше наречена „елитарна“, аз не
мисля, че е елитарна, но просто трябва повече мислене. И съзерцание.
Маргарита: Това е арт фотография.
Концептуална фотография.

Раймондо, вие не сте ли се изкушавали да хванете фотоапарата?
Още повече че идеите идват от
вас?
Раймондо: Не. Аз мисля, че човек трябва да иска всичко или нищо. Човек
трябва да владее едно нещо, което
прави изключително добре. В никакъв случай не ми е хрумвало – при такъв брат като Симон Варсано и при
Маргарита Русева, за какво ми е да
хващам фотоапарата? Да, иначе аз
мога да снимам, както всеки човек,
като всеки любител. В началото ми
мина тази егоистична мисъл да направя всичко сам, но после си казах
– защо трябва да правя всичко това

Маргарита Русева e автор е на „Далечни песни“, книга
с автентични разкази и черно-бели фотографии за хората от Родопите. Нейни фотографии са представяни
в самостоятелни изложби в Българския културен институт в Париж и Лондон, галерия „Лейкшор“ – Чикаго,
„Виваком АртХол“, Градската художествена галерия
– Пловдив, и др. Работи върху третата си фотографска книга, посветена на Андалусия, която ще бъде
представена от Институт „Сервантес“ през 2019 г.

сам? След като Марги разбира моята
сетивност. А и Марги отрази моите
идеи напълно и мога да кажа, че щастливо работехме заедно. Няма нещо,
което да ми е дало такава свобода
на мисълта, както книгата Context.
Имахме абсолютна свобода и може би
малко ме е яд, че всичко свърши. А да
снимам сам? Ами че аз първо трябва
да се науча да снимам. И винаги ще ме
е яд, че няма да мога да снимам като
Маргарита или като Симон Варсано.
Маргарита: Раймондо много добре
владее словото. И там разгръща силата си. Докато аз експериментирам
М. Русева, Р. Варсано, Лошо влияние

с фотографията си, той със словото
прави каквото си пожелае.
Раймондо: Моята проза е много поетична и много минималистична, много изчистена и затова е близка до фотографията. По същия начин държа и
фотографията да бъде много изчистена, да няма нищо претрупано в нея.
Между другото, ние имаме само една
снимка по-детайлна – в една библиотека, която Марги откри. И още една
– в ателието на един скулптор. Това
са фотографиите, в които има повече
детайли.

А в коя от тези 28 фотографии има
разказ, който си струва да бъде
представен и с думи?
Раймондо: Имаме една фотография
със спирала от книги. Тази спирала
може да е символ на еволюцията на
човечеството. Както и да напомня
за човешкия геном. На върха на тази
спирала – тоест на цялото усилие
на това човечество, на тези книги
и научни трудове, има една бележка
отгоре, на която пише: „Всичко е вятър, само вятърът не е“. Това в превод на български звучи така: „Всичко
е вятър работа, само самият вятър
не е вятър работа“. А истинският
вятър – какво е тогава? Изкуството, любовта. И цялата тази спирала,
която символизира целия труд на човечеството, се свежда само до това
– до изкуството и любовта. Не казвам, че усилията на човечеството са
напразни, но и без тези усилия, това
е валидно – че каквото и да се прави,
най-важното е любовта. А изкуството и любовта са едно и също нещо.
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фотография Явор Михайлов-Ворце

„Цариградско“ шосе, лъснало като самолетна писта. Огромният мол като
Трети терминал. Околните офис сгради от стомана и стъкло – банкови институции, консорциуми и фондове за
рисков капитал – светещи тук-там
като шантава електронна игра от
90-те. Всичко се къпеше в светлина,
все едно бяхме новородени. Бензиностанцията от другата страна. Жълто-червените цветове на колонките,
навеса и търговското здание с касите
– като първите екипи на „Левски“, някога, преди 100 години…
Изгаси колата и зачака реда си. Пред
него – троица барутник, бричка и бегачка. Престой в локалното на света, посред синора на времето – тези
моменти бяха почти винаги скука и
по-рядко Откровение. Отпусна се с
въздишка назад в седалката, от толкова седене вече излята по него.
Една женица сновеше между колите.
Движенията ѝ му се сториха някак нелепи и дори забавни. Вероятно майката на момчето в първата кошара, помисли си. Сигурно ще отиде за кафе и
кроасанчета с масло. И къде е бензинджията, по дяволите, колко време ще
виси тук!? Но когато тя посегна и взе
маркуча, сцената заприлича на гротеска. Той оголи зъби, но почти веднага сви устни в глуха ярост, че служителят на бензиностанцията нейде
невидимо си драпа мандрагориите.
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И тогава картинката започна да се
изяснява. Тя втъкна обиграно маркуча в отвора на резервоара, видя как
кокалчетата на ръката ѝ се опънаха,
докато натиска лъскавия спусъков
механизъм и зяпа брояча като табло с
пристигащи полети.
Тя бачкаше на бензиностанцията.

И не само. Остъргваше суграшицата
от стъклата с нарочна шпакличка и
прибираше подадените бакшиши. И
захождаше към следващата кола или
колонка с приплъзващи стъпки, все
едно тъкмо е измила пода в дома си, но
трябва да си вземе започнатия гоблен
от кухничката.

Надигна се, подпрян на волана. В този
момент предното стъкло беше екран,
по който се излъчва документално
кино. Той беше малко дете, отишло до
самия телевизор в хола, немигащо, за
да види отблизо лъва в саваната на
„Серенгети“.

Беше едновременно чужда на Света
и своя на Смисъла. Беше благодатен
бъг в Системата. Насред този футуристичен и постмодерен джумбуш от
светлини, картини и истории тя беше
метафора. Тя беше. Тя просто беше. Тя
побеждаваше и пребъдваше.

Беше не по-млада от 55, може би и към
60. Косите ѝ като изгорена купчина
есенна шума. По попреминалата къна
на косата избиваха ясни бели участъци – киши вечен летен сняг в усойните
скални ниши из планините. На ушите
ѝ щракнати златни халкички като на
вярно улично куче, което е обезпаразитено и кастрирано. Преминало Комисията на Живота. Или по-добре, не
– приличаше на добра и кротка крава,
едновременно достолепна и предизвикваща снизходителни усмивки. Но и
страхопочитание – че е там; че е избрала да е там; че е.

Дойде и неговият ред. Свали стъклото, което проплака като бебе. Тя се
наведе леко и попита:

Коя беше тази жена? Какво правеше
тук? Защо работеше това? Въпросите напираха. Нямаше никаква логика
тя – почти пеньоарената баба – да
опъва бензиновия шланг в студа.

И започна да се чуди защо изобщо спря
на бензиностанцията, след като сутринта зареди догоре и все още имаше
предостатъчно количество гориво в
резервоара.

– Какво да бъде?
– Аз… ъъъ… се заредих.
Отпраши с мръсна газ. Свистящият
мраз от все още отворения прозорец
го лъхна опомнящо. Погледна в огледалото за обратно виждане и за последен път я видя – посадена в пространството, с маркуча в ръка, останала
там неразбиращо и насмешливо.

