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ПОКОЛЕНИЯ
и кризи
Биографията е разрез на времето,
през който хората се завръщат в
историята. Иначе там ги няма, те
биват изтласкани от нея, затиснати под събитията. Превърнати във
„формули, които нямат никакво решение“, както пише Радой Ралин в стихотворението си „Пресита“ (1941).
Отбелязвайки в този брой стогодишнината от рождението на поета
Александър Вутимски (1919–1943),
няма как да не обърнем поглед и към
„поколението на 40-те години“ – разнолико, но исторически етапно, на
което също е съдено да се превърне
в „поколение на прехода“ – само че от
следосвобожденска България към НРБ.
Става дума, ако възприемем формулата на културфилософа Стефан Попов,
за „четвъртото българско поколение“. Първото, по думите на биографа
му Симеон Радев, е на „строителите
на съвременна България, второто и
третото са „фронтови“ поколения,
белязани от Балканската и Първата
световна война. На четвъртото се
пада обаче най-преломното време на
ХХ в. – да преживее не само Втората
световна война, но и „наливането на
основите“ на тоталитарната държава в България, превръщането ѝ
в „народна република“ от съветски
тип. Време, в което всеки е изправен пред решаващия избор как да се
осъществи – да се съхрани или да се
приспособи. И „поколението на 40те“ разкрива тази дилема в цялата ѝ
палитра – Иван Пейчев, Александър
Геров или Радой Ралин правят един
избор, а Богомил Райнов или Павел Ве-

жинов – съвсем друг. На самия Вутимски е спестена тази дилема. Той предусеща свършека на цяла една епоха,
без да приема „естетиката на уличния
позив“, по която залитат мнозина от
връстниците му. Не крие и опасенията си от насилието – цената на
този нов свят, когато „цялата земя
ще стане друга“. Съдбата му обаче е
идентична с пророчеството от стихотворението му „Да живееш“:

…в есенен ден
да умреш като птица на път;
в някой град непознат…
А че не е лесно да се опише една епоха
с нейните избори – спор няма. Виждаме го и днес в наново разразилия се дебат как да вместим „времето на НРБ“
в учебниците по история, без то да
бъде гузно заметено. Лошото е, че по
стар рефлекс някои отново искат да
сведат всичко до чутовната скромност на „човека от народа“ или до социални придобивки на „реалния социализъм“ като бозата или милинката от
6 ст., загърбвайки многото „сенчести
страни“ на другия реален живот.
Не задава ли това допълнителна връзка между „поколението на 40-те“ и
„поколението на 90-те години“? Две
поколения, озовали се по волята на
съдбата пред „решителни години“,
както би казал Шпенглер – години на
радикални промени, от криза в криза.
Ала наясно ли сме със самото понятие криза, пита в една своя лекция,
която можете да прочетете в броя,
френският философ Жан-Люк Мари-

он и се аргументира: понятието за
криза – krisis на гърците – оспорва
възможността тя да е дълготрайна.
Krinein означава да избереш, нещо да
се пречупи. Тоест не сме в криза, когато тя се превръща в постоянното ни
състояние. Когато сме неспособни да
решим и неспособни да изберем.
Сигурно затова сме постоянно обърнати към миналото, чиито непреработени спомени продължават да ни
тревожат, което пък ни прави още
по-несигурни и по-уязвими в настоящето. Дали всичко това не е свързано
и с постпаметта, пита руската писателка Мария Степанова в интервю,
което също можете да откриете в
този брой. Американската изследователка Мариан Хърш определя с
термина постпамет ситуацията, в
която спомените, историите на нашите деди и прадеди са ни по-интересни от личната ни история. Оказва,
че за много хора постпаметта е много
важна, което е съвсем обяснимо. Паметта винаги е оръжие в битката за
миналото.
Сещам се обаче за една притча на Кафка, която предлага изход от подобна
криза. В нея героят е постоянно атакуван от двама антагонисти: миналото непрестанно го удря в гръб, бъдещето му препречва пътя. Постепенно
героят проумява, че времето не е
просто континуум, а интервал, в който той отстоява самия себе си. Тогава героят „скача“, използвайки напора
на миналото. И бъдещето вече не е в
състояние да го възпре.
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Портрет от Никола
Паламарков, 1943 г.

„Като птица на път“

100 години от рождението
на Александър Вутимски
Как това 24-годишно момче, което навлиза в живота с болката от преживяната смърт на близките, с мизерията и болестта, за кратко време успява да
създаде творби, които няма да се забравят? Какво е мястото на Александър
Вутимски в „поколението на 40-те“? Как той е бил четен през 60-те или 90те години, как го четем днес? И ще дойде ли ден, когато в Докторската градина в София, където той е бил за кратко пазач, ще бъде издигнат паметник
на поета?
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кръг
Вутимски
Отвореният

Разговор с проф.
Божидар Кунчев

Във „време на
реварваризация“
Александър Вутимски,
„самотникът, който
живее тук“, оставя
стихове, променили
канона на българската
литература. Наистина ли
той е „Дебелянов на своето
време“ (Атанас Далчев)?
И как възприемаме днес
неговата „поетика на
големия град“?
Когато на 23 септември 1943 г.
Александър Вутимски умира от
туберкулоза в санаториума в Сурдулица, той е едва на 24 години. Зад
гърба си няма издадена книга, но
стиховете му, особено тези от сп.
„Златорог“, го открояват сред „поколението на 40-те години“ (Иван
Пейчев, Александър Геров, Валери
Петров, Радой Ралин и др.). Кое е
новото и различното в поезията
му, кое го превръща в явление?
За онова, което го превръща в явление, може да се говори много. Вутимски е от поетите, които начеват
своя творчески път в края на 30-те и
началото на 40-те години. Тези млади
поети са горе-долу на една възраст,
учат и дебютират по едно и също
време с публикации в периодиката, познават се добре помежду си, изповядват едни и същи възгледи. Като цяло,
това е едно „ляво поколение“…

…С този термин критикът Иван
Мешеков определя обаче фронтовото поколение…
Онова е друго „ляво поколение“ и веднага трябва да се направи още една
уговорка. Не само Вутимски, но и Геров, и Радой Ралин са много по-различни от т.нар. „пролетарски поети“ на
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Те харесват Атанас Далчев, харесват
Елисавета Багряна, харесват редица
други поети, които са извън полезрението на техните предходници.
Нещо, което предпоставя появата
на една нова естетика. И понеже говорим за Вутимски, нека веднага да
спомена за признанието му, че дължи
много за своята поетика тъкмо на
Атанас Далчев. Радой Ралин ми бе казал, че Вутимски четял непрекъснато
Далчев, рецитирал го, носил в джоба си негова стихосбирка. Харесвал
е – пак според Радой Ралин – Стубел,
Разцветников, Фурнаджиев, но е смятал, че Далчев „ще бъде отправната
точка в по-нататъшното развитие
на поезията ни“.

30-те години. Писано е много по този
въпрос. Между предходните автори
има и поети с постижения, но като
мислене и позиция те са много повече
в насоката на прекалено ангажираната, дори тенденциозна литература,
силно идеологически интонирана. Те
изповядват едни и същи предразсъдъци по отношение на „пролетарското“ и „буржоазното“ изкуство. Тъкмо
тук минава разграничителната линия
между поетите от поколението на
40-те и техните предшественици.
Общото, лявото, е в това, че и поетите на 40-те години вярват, че ситуацията в Европа е кризисна и гранична,
че светът трябва да се промени социално. На свой ред те пишат призивни
стихотворения в насоката на тази
ангажираност и на тези тенденции,
до голяма степен присъщи и за техните предходници. Но естетиката е
по-друга, вкусовете са по-различни.

Особено е и самото време, в което
твори Вутимски. Казахме, че то е
гранична ситуация – на Втората
световна война, тоталитарните
режими и диктаторите. Време, в
което не можеш нито да избираш,
нито да отхвърляш историята
(„Европа-хищница“).
То е много жестоко време, време
на разпаднали се ценности. Ортега-и-Гасет бе писал, че в историята
неведнъж се е случвало завръщане
към варварството. И по времето на
Вутимски става това завръщане. То
е време на драматични стълкновения, на изгубени ориентири, на самота и отчуждение, но и на съпротива
в името на свободата и човешкото
достойнство. То е времето на войни, на концлагерите. Да си спомним
за Испанската гражданска война, за
битката за демокрация, за диктатурите на Хитлер и Сталин. През 1938 г.
Хитлер нахлува в Чехословакия, на
което западните демокрации не реагират. Александър Геров е преживял
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окупацията на тази страна като истинска трагедия. За него и Вутимски,
за другите от поколението това е
било голям шок. Те са ляво ориентирани, но не могат да се примирят с погазването на класическите ценности
на свободата и демокрацията. Стига
се до големи разочарования. Радой Ралин пише в стихотворението си „Пресита“ от 1941 г.: „И ние се превърнахме на формули,/които нямат никакво
решение“. И все заради преживяното
тогава той казва в стихотворението си „Моята неврастения“: „С удоволствие бих полудял, ако можех./С
удоволствие бих парализирал душата
си“. Ще се позова и на стихотворението на Геров, озаглавено „Безизходност“. То е посветено на Вутимски
и още в самото му начало младият
тогава поет казва: „Защо тъй рано
трябваше да разбера,/че да живеем
е безкрайно унизително“. Епохата е
дефинирана като безмилостна, това
е времето на „позорни унижения“, на
залез и деградация, на всичко онова,
за което Вутимски говори в „Европа-хищница“, изразено лаконично и с
четиристишието:

Какво, че тоя въздух тук са дишали
Рембранд и Хус, и Кант, и Достоевски.
Със щик Европа сочи убедително
на своята култура и прогреса си.

Как в индивидуалната история на
Вутимски, чието семейство умира
от туберкулоза в рамките на една
година, който познава бедността
и е свързан с улицата, рефлектира самото това време? Той също е
настроен бунтарски. Кое обаче го
откъсва от средата на лявото и го
разграничава, по неговите думи, от
„естетиката на уличния позив“?
Вутимски също тръгва с позицията
на радикалното несъгласие, с идеята
за моралното и социалното зло в живота, с мисълта, че светът трябва
да се промени. Споделеното в ранните му творби често е в съзвучие с
борческите настроения, характерни
и за написаното тогава от връстниците му в поколението. Но личните
му нещастия, смъртта на близките
му, болестта, на която е обречен,
книгите, които чете, неспирно търсещият му и съмняващ се дух, както
и догматичното в лявата идеология,

Разрушената къщичка в Докторската градина, където Вутимски е бил пазач. Архив
Божидар Кунчев

са причина за дистанцирането му от
първоначално поетия път. Радой Ралин ми бе разказал за преминаването
на Вутимски в „буржоазното“ списание „Златорог“. Ще ви прочета неговите думи: „Почнах да говоря с него
да напусне „Златорог“, а той казва:
„Ама как така, ама това е моя естетика. Онова, с което съм скъсал, съм
го направил не за да отида в „Златорог“. Нито пък съм в „Златорог“, за
да не бъда при онези“. И почваше да се
подкрепя с примери, с много философи,
пред които моите аргументи бяха наивни, ученически. Нищо не можех да му
повлияя. Той беше чел толкова много.
За мене беше удивително кога е успял
толкова много да прочете. Къде ще
мога аз да го разубедя“.
Той е чел Ницше. Запознат е с идеите
на Шпенглер. Прочел е Достоевски и
редица други автори, които не само
не са идеологически еднозначни, но са
и пронизани от песимизъм, от скепсис.
Той е дълбоко персоналистичен поет,
както и Далчев. При него в дълбочина
е изведена идеята за личността на
човека в едно кризисно време, когато
хората са попаднали в лабиринт и се
търси изходът. Само че изход трудно
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може да се намери. От едната страна
са бомбардировките, от друга страна – натрапчивият спомен за умрелите, от трета – трайното чувство за
обреченост (аз съм болен, аз ще умра).
Освен това той е буквално бездомен:
рядко му се случва да намери подслон.
Докато е жива сестра му Надежда,
той все още има на кого да разчита, да
получи някаква подкрепа и обич. След
това го подкрепя единствено брат
му Кирил Коцев. Но от един момент

Липсват му сили, страхува се от другите, не им вярва „въпреки своето
желание“.
Аз от дълги години живея с мисълта за
Александър Вутимски и пиша за него.
Той не престава да ме вълнува и учудва. Както при всички големи творци, и
при него винаги има нещо необяснимо.
Питам се как това момче, което навлиза в живота с болката, с преживяната смърт на близките, с мизерията,

настроения, чувства и нагласи, които
са в противоборство.
И винаги, когато говоря за Вутимски,
съм се опирал на две формули, на два
стиха от неговото творчество. На
едно място в поезията си той казва:
„Чужд съм на себе си“. Отчужден, в
безкрайната самота и сред издевателствата на „войнствения“ век,
както е нарекъл времето си... Чужд
на себе си, защото не може да намери сродна душа. Обръща се към Господ, моли за помощ, за да не падне в
бездната. Той и като човек, и като
творец като че ли е непрекъснато
надвесен над бездната, страхува се
да не се сгромоляса там. От друга
страна, у него напират някакви сили,
надмогва се, тръгва отново. Тръгва
наново към онова, което е изразено с
другата формула – „Не съм затворен
кръг“. Защото поетът се е чувствал
и изправен „пред цялата безкрайност
на света“. Тя му е носела утеха. Безкрайността на вселената, както го
отбелязва на едно място в прозата
си, е пораждала у него чувството, че
е „неразделна част от тая природа, в
която съм и която причинява живота
ми“.

Подкрепата на Владимир Василев,
на редактор-издателя на „Златорог“, не е ли била от решаващо
значение?
Александър Вутимски с приятели. Архив Божидар Кунчев

нататък всичко свършва. Доста от
малкото му отредено време за живот
преминава в санаториумите. Фактически това е най-важният период от
живота му, когато той израства и се
налага като талантлив поет (периодът 1939–1943 г.). Тогава той сътрудничи в сп. „Златорог“ и публикува там
някои от най-силните си творби. При
завръщанията си от санаториума
пак е по улиците, в кръчмите, които
са негов своеобразен пристан. Това е
животът на обречен, осъзнал трагичното в съдбата си. На личност, която
не иска да се предаде, въпреки всичко. Още през 1939 година той се изповядва в писмо до свой приятел, че не
е против борбата за „по-добри дни“.
Но както пише в писмото си, „с моята
вяра е свършено веднъж завинаги“.
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се формира за много кратко време
като личност, като запомняща се индивидуалност, способна да сътвори
неща, които няма да се забравят? Той
като природна даденост наистина е
голям талант. Има я дарбата, която
не е само дарбата да пише хубавите
си стихотворения. Това е и дарбата
на сетивата. Дарбата на едно неспокойно съзнание, което непрекъснато
търси истината, иска да се добере до
автентичното. Вутимски, от една
страна, е измъчван от определени
съмнения, но от друга страна, иска да
намери нещо трайно и позитивно. Същевременно често го връхлита умората от живота. Понякога откриваме в творчеството му интонации на
пълна резигнация, на пълно безразличие. При него има цяла съвкупност от

Той му дава псевдонима Вутимски.
Така Александър Вутов се превръща
в Александър Вутимски. И до края
на дните си се подписва с това име.
Най-силните му творби, не само от
„Златорог“, са подписани с името Вутимски. Владимир Василев се грижи
за него, доколкото може. Помага му,
намира му работа, дава му хонорари.
Има едно сериозно отношение към
идеята да му се издаде книга. Работата е потръгнала, но Вутимски умира и
книгата няма да види бял свят.

Би ли могло тогава да се приеме, че
той е контрапунктът на фигура
като Никола Вапцаров, толкова важна в по-сетнешния прочит на поезията от онова време? Възможен ли
е паралел между стихотворенията
„История“ и „Европа-хищница“? И
как се засрещат те двамата?
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Според едно документирано свидетелство Вапцаров цени Вутимски.
Въпреки разликите в естетиката им
Вапцаров е бил човек с вкус. Той харесва творчеството на Вутимски,
което също показва, че е по-различен
от някои от поетите на 30-те години. Напълно възможна е съпоставката
между споменатите творби. И двете
са много изповедни. В тях са прозренията за времето, за граничната ситуация с големия сблъсък на човека с
бруталността на епохата. При Вапцаров се откроява идеята за борещия
се човек, за утрешното време, когато
„Поетите ще са улисани/във темпове
и във агитки“ и за това, че трябва да
остане в паметта на хората споменът за страданията, за люшкането
„в надеждите“, за храбрата борба на
онези, нахранили историята със събития. При Вутимски не е така. Той
размишлява какво ще се случи след
войната, допуска, че след дългата
агония на Европа „цялата земя ще
стане друга“. Но нанесените му рани
от епохата са твърде много. Вутимски се чувства застрашен от гибел,
уморен, предчувстващ как един ден
ще го нарекат „поет реакционен“ и
как ще възтържествува отхвърлената от него „естетика на уличния позив“. И ето как завършва поемата: „А
аз ще си умра от свойта рана“. Той ще
си отиде, няма шанс.
И още нещо. При Вапцаров го няма
усета за тоталитарното време. При
Вутимски го има. Учудващо е как той
като някакъв пророк вижда какво ще
се случи в България след 1944 г. Вутимски има едно есе „За равенството“,
където много точно е описал тази
едностранчивост, тази софистика,
която един ден ще се превърне в жестока практика на насилието. Стават му чужди доскоро близките леви
среди. Той чете книги и очите му се
отварят за техните илюзии и догми.
Той изживява като голям потрес нападението над Полша. В повестта
си „Очите, които плачат“ Вутимски
внушава, че няма разлика между националсоциалзма и сталинизма, след
като Хитлер и Сталин са агресорите,
поделили си Полша. Може би само той
от поколението си го осъзнава. Предусеща, че бъдещото общество ще е

раздвоен човек. Той живее в два свята – живее в света на духовното, на
голямата култура, и само там намира
пристан, онзи пристан, който някога
търсеше и Яворов. От друга страна,
той няма подслон в буквалния смисъл
на думата. Наистина самотата е образ, ключова идея в поетиката на нашите символисти. Голямата самота
при един Яворов или при един Димчо
Дебелянов. Интересна е съпоставката Дебелянов–Вутимски. Димчо Дебелянов също е самотен. И изначалната
самота, както е в стихотворението „Прииждат, връщат се“, „където
всички са един и всеки все пак – сам“.
Има го и стихотворението „Спи градът“: лирическият герой броди самотен из големия град. Но у Дебелянов
още го има спомена за Копривщица,
за възрожденското време. Има някаква носталгия, макар той да знае, че е
невъзможно да се завърнеш в бащината къща, в миналото. А при Вутимски
има пълен разрив с всичко това – той
е израсъл в големия град. При него невъзможността за завръщане е не само
във физически, но и в метафизически
план. „Онова време“ вече не съществува в неговото съзнание. Той може да
се завърне само чрез творчеството
си.

тоталитарно, а такива като него ще
ги изпращат в лудница. И да не забравяме колко млад е бил… Вижда неща,
които другите или не виждат, или не
искат да говорят за тях, или пък дотолкова са потънали в своите страхове и в своята догматика, че за тях
не са проблем. А той провижда всичко
това.

Преди Вутимски дори при символистите сякаш няма чак такова
отчаяние от самотата? В какво се
корени неговото светоусещане, че
„самотникът живее тук“? От несретата, болестта, греховете, пиянството, наближаващата смърт?
Самотата идва от това, че Вутимски всъщност е един homo duplex,

Интересно е изказването на Далчев,
че „Вутимски е Дебелянов на своето
време“. Чух тези думи през 1971 г. по
време на една среща с поета в Софийския университет. Има основания за
такова едно твърдение, а и при Далчев няма случайни изказвания. Трябва
да се потърси общото между Дебелянов и Вутимски, както и различното.
Времето е друго. И двамата са самотници, поети с подчертано урбанистично начало в своето мислене, но
поетиките им са различни.
Мислил съм и съм сравнявал някои
техни стихове. Димчо Дебелянов казва: „И толкоз черни мисли ми тежат,/
че аз не искам нищо да си спомна“. Той
не иска да си спомня, но Вутимски
отива още по-далеч, при него всичко
звучи още по-безнадеждно. Ще го чуем
да казва: „Полиция, полиция! /Спасете
ме от моите спомени…“. Какво нещо
– да се обърнеш към институцията на насилието, за да те спаси от

септември 2019

8
спомените ти! Какви са тези спомени?
Явно натрапчиви и възобновяващи се
непрестанно.
Има една много показателна снимка.
Направена е на ул. „Ангел Кънчев“, на
стълбите пред дома на Кръстьо Мирски: млади пишещи хора от неговото
поколение и той сред тях – пак е с
черната лентичка на ревера. Много е
мислел за смъртта, за страха от нея.
Въпросът е как да се преодолее този
страх от смъртта. Смятал е, че съумее ли да го стори, ще бъде до голяма степен спасен. Търсил е спасение
в културата. Много е обичал да чете
исторически книги, особено за Античността. Древните са умеели да
съзерцават, често подчертава той, а
неговото време отнема възможността на човека да се издигне нагоре, към
трансцендентното. Настъпило е според него времето на просташкия утилитаризъм. Това също предизвиква
неговата самота.

И в резултат от нея може би имаме
цялата тази цветова обагреност
на неговата поезия – сините небеса, златния залез, синьото момче
и белотата, която плаши с мъртвешкия си вид…
Има нещо импресионистично в неговата визия. Той вижда всичко в движение. Няма никаква статика при него,
вижда всичко в цветове. Тамара Тачева-Герова разправя в своите спомени
как двамата с Вутимски обичали да
се разхождат по една от софийските
улици и да гледат златния залез, лъчите. Всичко това го е преобразявало.
Вутимски е бил съзерцателна натура.
В санаториума също много съзерцава.
Да разтворим „Очите, които плачат“,
където пише: „Има ли някаква лъжа в
онова мистично настроение, което
изпитваме близо до отдалечените от
света големи и мълчаливи планини…“.
Тези настроения са го отдалечавали
от мрачните предчувствия, от тягостната мисъл за самотата му.

Вутимски ли е поетът на улицата,
както Далчев е поетът на стаята,
където се случва всичко?
Да, той е поет на града като цяло.
Той ненавижда този град, директно
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изразява презрението си, своята омраза към града, но от друга страна, не
може без него. Той е син на този град,
който е органична част от самия него.
Претворил го е по запомнящ се начин
в творчеството си с неговите тъмни и светли страни, с цялата гама на
цветовете му. Искаме да ли усетим
атмосферата на София от неговото
време, трябва да разгърнем страниците с неговите стихотворения и
поеми. Но Вутимски е също и поет на
стаята. Вещите в нея, самата обстановка – всичко е одухотворено и както критиката бе отбелязала, че в
предметите са въплътените Далчеви
емоции, така е и при Вутимски.

Заедно обаче с кръчмите, проститутките, стражарите и несретниците…
С всичко това. Заедно с бедните хора
и с бездомниците. В това отношение Вутимски прави неща, които са
неповторими в нашата литература.
Това е нов поглед върху града. Различен от погледа към града на разбунтуваните маси, пресъздаден от Смирненски. Това е друг град. В написаното
от Вутимски е неговата болка заради
унизените, заради смазаните от живота. Колко въздействащо е неговото
съчувствие към старите хора, към изхвърлените от живота. Оттук и неподражаемо силният и като замисъл,
и като реализация цикъл De profundis –
за трагичното в живота на човека от
големия град.

А има ли конкретно място на Вутимски в града? Сещам се за изгорялата къщичка на пазача в Докторската градина в София? Някои
от стиховете му са като моментни снимки от това място – към
купола на „Св. Александър Невски“,
към градината…
Поглед оттам, но и от други места.
Снимал съм тази къщичка, преди да
бъде разрушена. Той е бил за кратко
пазач в Докторската градина. Нали
все е без работа и Владимир Василев
се обажда на писателя Петър Славински, който работи в общината. Помолил го да помогне на Вутимски и така
той става пазач.

Улици, бедни хотели, мостове, старите къщи и дворове, евтините
кръчми… И какво ли не още. В творчеството му е онази София, отдавна
изчезнала. Но са оцелели още къщицата на „Раковски“ 46, където е живял
с брат си. И сега я има Докторската
градина.
Мисля си, че не само трябва да има някакъв възпоминателен знак за Вутимски в тази градина, а че там трябва
да се издигне негов паметник – имаше
такава идея навремето. Фактът е
уникален в нашата литература – не
знам друг голям поет да е бил пазач на
градска градина. Да е обикалял из нея
– разказват, че никого не е глобил и
нито веднъж не се е скарал на децата.

Сто години след неговото рождение
може ли да се каже, че най-сетне
е дошло времето на Александър
Вутимски?
То отдавна е дошло. Още приживе той
се откроява като ярко надарена личност. Имам записан спомен на покойния вече негов приятел и съученик, на
драматурга Михаил Величков, който
казва: „Той още тогава беше личност.
Той се отличаваше“. Това е записано
през 80-те години и Величков казва:
„Ето такива хора липсват на нашето
време“. Далчев, който не го е познавал
лично, още тогава има положително
отношение към него въз основа на
прочетеното в периодиката. Александър Геров и Радой Ралин също казват за него възторжени думи… Радой
все повтаряше, че заради многото си
дарби Вутимски можел да стане българският Жан Кокто. Казваше: „Но
когато го нямаше, винаги се говореше
за него. Винаги се спореше. Един ще
каже някакво негово стихотворение,
друг – друго. Трети ще въздъхне по
някакъв образ. Всеки по нещо ще каже.
Ще дойде Йордан Милтенов, писмо получил. Друг ще спомене, че излязъл на
Вутимски цикъл стихове. Вутимски
беше тема номер едно в нашите разговори за поезията. По-късно, вече
след смъртта му, смятахме, че поезията на Вутимски е създала новото
направление „нюансизъм“.
Замислете се над неговата универсална култура. Вутимски е познавач
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на класическата музика, обича джаза.
Обожава Джордж Гершуин и „Рапсодия
в синьо“. Научил е френски, знае да свири на пиано. Ходи на уроци по пиано –
той, който няма два лева в джоба си.
Създава няколко шлагера, един от които стига чак до Далмация. Радой Ралин ми е разправял за авторството му
на прочутия навремето шлагер „Къде
са седемте пияни негри?“. Да не забравяме за есеистиката му – пише осемнайсет есета, от които са запазени
петнайсет. Той не е професионален
философ, а има толкова силен усет за
същината на живота, за действителното и мнимото в него като ценност.
Пита се къде да намерим радостта,
къде да намерим опорната точка. Има
и още една тема, в която той следва
Далчев – простотата. Това е „чудото
на задните дворове“. Там, където животът се разкрива в своята „безсмисленост щастлива“.

Кое тогава е истински уникалното
в поетиката на Вутимски? Писането пред лицето на смъртта? Или
особеното преливане между болезненост и ексцес?
Струва си да прочетем пак стихотворението му Тaedium vitae („Отвращението от живота“). То е израз
на неговата самотерапия – как да
разтълкува смъртта, как да не се бои
от нея. Защото знае какво го очаква, знае, че е обречен. В едно от писмата си пише, че е разбрал „какво е
голямата борба“. Крайният успех на
тази борба е отстраняването на изпитвания страх от смъртта. За Вутимски „постигането на този успех
означава завладяването на „ключа на
съдбините“…
Постоянната мисъл за смъртта и голямата бедност. От писмата до брат
му от санаториума научаваме, че той
няма дори пантофи. Няма плик, за да
изпрати писмо. Беднотата на Вутимски е неописуема, далеч надхвърля несретата на Димчо Дебелянов, който
все пак има работа и някакви доходи.
При Вутимски всичко се изчерпва с чашата евтино и кисело вино.

Ако беше оцелял, каква би била съдбата му след 1944 г.?

Трагична. Той казва, че бъдещото
общество ще убие личностите. Известна е съдбата на Антон Куманов,
негов приятел, който е изпратен в
лагер. Знаем и съдбата на Александър
Геров – с манията за преследване, разколебаване и дори отказ от идеите
на младостта му. Знаем и за съдбата
на Радой Ралин. Така че съдбата на
поколението на 40-те е много голяма
тема. В него са и намерилите истината, и отявлените конформисти, да не
кажа и подлеци. Известна е и съдбата
на Иван Пейчев с неговата безкрайна
самота. Иван Пейчев много обичаше
Вутимски. Слушал съм го да говори
често за него. Геров също живееше
със стиховете му. Споделяше мислите
си за него и в дневника си. Веднъж бе
отбелязал: „Колко е талантлив Вутката, отделните му изречения са поетически. Има зачатък на гений, казва
за него Борис Делчев“.
Истината е, че след 1944 г. Александър Вутимски искаха да го забравят.
В редица от творбите си той е прекалено мрачен и меланхоличен – такава поезия на новия строй не е нужна.
Друга поезия е потребна, агитираща,
оптимистична.
Чак през 1960 г. излиза томче с негови ранни стихотворения, далеч не
най-хубавото от онова, което е написал. Предговорът е на Валери Петров. И едва десетилетие по-късно
Вутимски навлезе в литературния
живот – започнаха да го издават, да се
пише за него. Но истината е, че през
цялото това време той не е забравен. Събрал съм много свидетелства
как през всичките тези десетилетия
са си спомняли за него, рецитирали са
стиховете му. Той не можеше да бъде
забравен и не можеше да бъде заличен.

Ако е така, престава ли поезията
му да бъде „затворен кръг“?
Поезията му никога не е била „затворен кръг“. Както всяко голямо изкуство, кръгът е винаги отворен. Въпросът е кой я чете и кой я осмисля.
На човека със сетива, на този, който
разбира какво е поезията, Вутимски не може да не носи радост, дори
с най-скръбните си мотиви и с размисъла си за тоталитарната епоха.

Божидар
Кунчев

Божидар Кунчев е литературовед, професор в СУ „Св.
Климент Охридски“ до 2016 г.
Един от най-изтъкнатите изследователи на литературното поколение на 40-те години
на ХХ в. Автор е на книгите:
„Един бял лист, едно перо“
(1981), „Александър Вутимски“
(1984), „Иван Пейчев“ (1986),
„Александър Геров“ (1987), „Поглед върху поезията“ (1990),
„Човешката участ в творчеството на Атанас Далчев,
Александър Вутимски и Александър Геров“ (2003, 2014), „Да
отидеш отвъд себе си“ (2007),
„Когато времето кристализира“ (2012), „Всичко мое“ (2015),
„Насаме с Радой Ралин“ (2018).

Защото образите, изказите, неговата изтънчена меланхолия, френското у него – той много обича Бодлер и
Рембо – остават. Цял живот поетът
е искал да отиде в Париж. И в „Очите,
които плачат“ описва един художник,
завърнал се от Монмартър – разказвали са ми, че тук е изобразен художникът Георги Попов-Джон. Обичал
е много Марк Шагал. И откъде този
бездомник е имал усет за всичко това?
Съпоставете го с някой днешен тийнейджър или младеж на 24 години.
Вутимски е феномен, изключително явление в нашата литература. И
съдбата му е необичайна. Остава без
гроб. Ходих преди години да търся
гроба му в Сурдулица – няма го. Заличен е, нищо не е останало. Остават
стиховете му. Остава изкуството му,
което покорява.
Разговаря Тони Николов
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Фрагменти
Александър Вутимски

Тези малко познати текстове са от Оранжевата
тетрадка, ръкопис, писан с химически молив. Те
са спомен от лятото на 1937 г. и студентската
почивна станция край Берковица. Последният
фрагмент е от машинопис, прегънат на две, заедно
със стихотворението „Дориан Грей“.

Ти. Как можа..

Ти ще прочетеш моето писмо…
Ти ще прочетеш моето писмо един
ден, когато градът ще бъде тих и
ветровете ще докосват кротко
твоите ръце и очите ти.

Мъчеше ме тази мисъл…
Мъчеше ме тази мисъл, че аз живея
изчерпан и че са преброени дните
ми празни. Аз нали не искам да умра,
аз обичам много живота и скъпи ми
са всички дървета и слънцето, и
бавните испански танга.

Но ти? – Как ще живееш ти след мене?
С какви очи ще гледаш света? С каква
съвест ще се радваш на живота и на
благата му?

Градина. Музика. Емил. Река. Ловен
дом. Грозде. Кино. Материализъм и
емпириокритицизъм. Луна. Вечери.
Китара. Емил. Сълзи. Сълзи. Път. Купа
сено. Куфари. Влак. Релси. Емил. Сълзи. Сълзи. Сам. Сам. Сам. Сам. Винаги.
Емил. Когато ме погледнеш, виждай
голямото дърво на Ашиклар, тихите
поляни на Ашиклар. Ашиклар. Само
Ашиклар.

Бог ще те накаже!

Аз искам да си спомниш…

Срещу един залез на слънцето

Никой не е отговорил…

Аз искам да си спомниш… Върховете
потъмняват… Небето е тихо и
безкрайно. Аз съм на върха на кулата.
– Защо не ме обичаш? Защо не ми се
усмихваш? Нали беше така хубаво,
когато се обичахме двамата…

Върху плочника увяхват цветя,
белият прах свети, а ти ми отне
слънцето от един прозорец. Аз го
видях, когато то се катурна върху
твоята стряха. За да се утеша,
аз съзерцавах старинната икона
в полутъмната стая на леля ми.
Кротките очи на Христос стояха
затворени и здрачът отдалечаваше
постепенно в рамките на един ъгъл
неговата скръбна и пронизителна
усмивка. Внезапно един малък златен
лъч озари клепките, а после ръката,
която не забравяше да благославя.

Ти. Как можа да ме ритнеш с ботуша
си на стражар, боли тежко. Аз съм
ранен – и няма да се повдигна вече
никога. С мене е свършено.

Никой не е отговорил на писмата
ми. Нито Антон, нито Тамара, нито
Фиро, нито Емил. Няма нищо. Аз не
ги уважавам дотолкова, че да се почувствам оскърбен, но лошо е да не
получаваш нито едно писмо, когато
си сам и си далеч от всички.

Нима е нужно…
Нима е нужно да си спомням всичко,
което е станало с мене?... Та нима
аз съм нещастен? Аз ще умра един
прекрасен ден, да – това е бял голям
облак над червените равнини.

Рудин. Пролетни води
Рудин. Пролетни води. Ромен Ролан.
Емил. Ашиклар. Малиновка. Поляни.
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Няма да забравя никога…
Няма да забравя никога твоята
усмивка и твоите погледи… сега залязва слънцето. – Аз ще умра, чуваш
ли? – Аз ще умра само защото ме остави ти… Не. Не. Всичко е свършено.
Вятърът е тих. Няма бури. Сам съм.

Нека стане тихо…
Нека стане тихо в големите улици.
Нека се стъмни. Аз излизам всяка
вечер в равнината. Обичам кръчмите.

Гарата, черквицата, пустата
улица…
Гарата, черквицата, пустата улица,
изоставената къща, големите болници - - Аз не обичам никого.

И ето – очите ме виждаха. – И страданието, което не бях искал да ти
причиня, о, Господи… Но всяко ли мое
движение помръдва онези гвоздеи,
които те пробождат във времето?...
Не отвръщай лицето си от мен.

Д

идеи

Жан-Люк
Марион
Нийл Фъргюсън
Зигфрид
Кракауер

И

И
В трамвайно депо „Красно село“, София,
1951 г., фотография Тодор Славчев

Е
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Криза или

упадък

Жан-Люк Марион
Кризата продължава. Макар че самото понятие за криза – krisis на гърците – оспорва възможността кризата
да е дълготрайна. Krinein означава да
решиш, да избереш, да въведеш разграничителна линия, тоест нещо да
се пречупи. Следователно не сме в
криза, щом според общото съждение
на всички предполагаеми елити кризата е дълготрайна. Тя се превръща
в постоянно състояние. Ето защо
трябва да се каже, че не сме в криза, а
че сме изпаднали в състояние на дълга
нерешителност и на продължителни
не-избори, в континуитет на липсата
на криза, сходен с равната енцефалограма. Няма никаква криза, тъй като
нямаме каквато и да било власт над
реалността. Неспособни сме да решим, неспособни сме да изберем.

?

Проницателен, дистанциран, но и неотбягващ
горещите теми на деня, френският философ Жан-Люк
Марион е сред най-интересните съвременни европейски
мислители. От 2014 г. той настоява, че Европа и
човечеството са не просто в криза – защото кризата
не трае дълго – а в упадък (decadence). В обяснението си
на ситуацията той прибягва до три ключови понятия
– ценност, растеж и нихилизъм. Ето и текста на
видео лекцията му, излъчена по КТО в партньорство
с Католическата академия на Франция – една от
най-обсъжданите лекции във френския интернет от
пролетта на 2019 г.
Има размисъл върху кризата, който предполага, че кризата трае във
времето и едновременно се разпростира в пространството. Ала тези
две допускания не съответстват на
реалността, дори си противоречат
взаимно.
От 1974 г. говорим за „криза“. И се питахме: какво ще стане, когато литър
бензин надхвърли едно евро? Нищо.
Какво ще се случи, когато безработицата премине границата от един, два
или три милиона души? Нищо. Какво
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ще се случи, когато ипотечната криза или кризата на финансовите балони гръмне? В известен смисъл, нищо.
Нищо по-различно от случващото се
преди. От 30 или 40 години сме в криза. И не ѝ се вижда краят. Както казваше Франсоа Митеран – изпробвахме
срещу безработицата всичко и нищо
не донесе успех. Отговорни фактори
твърдят, че нищо не може да се направи. Навремето френският премиер
Анри Кей настояваше, че няма такъв
проблем, чиято липса на решение да не
доведе до заличаването му.

Не сме в криза; ние сме в упадък. Тоест
упадъкът е траен. По тази причина
никаква криза не е в състояние да го
сломи или насочи в една или друга посока. Упадъкът не е в криза, той се
разклонява, напредва като по вода,
подобно на плуваща отломка, която
уж потъва, но все се задържа над повърхността – дори за наше съжаление. Упадъкът ни отклонява, а нихилизмът ни обрича на безпомощност.
Какво е нихилизмът? Ако сме неспособни на решение, то е защото сме в
сблъсък не с нещата, а с ценностите.
Най-често говорим за ценностите.
Хората се бият за ценности, искат
техните ценности да възтържествуват. А какво е ценността? По дефиниция ценността е онова, което
подлежи на обезценяване. Тя се обезценява поради факта, че се явява
ценност. Защото ценността винаги предполага оценка, валоризиране, както казват на борсата. Тоест
ценността не е ценност сама по себе
си. Ценността е такава спрямо нещо
друго. Тя е нещо отчуждено, обект,
отчужден в своята ценност. Ценността помръква под удара на нихилизма – не защото я обезценяват,
а защото я под-ценяват, или казано
по-точно – защото я оценяват, без да
знаят истинската ѝ ценност.
Ала истинската ценност на някоя
ценност не се съдържа в самата вещ.
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Тя предполага вещта да бъде подвластна на оценителя. А най-добрият оценител, властелинът на оценяването, това е човекът. И тъкмо
защото човекът фиксира ценностите – „своите ценности“, както доста
глупаво и горделиво се изразява той
– той унищожава нещата. Потребява ги в мига, в който ги постановява.
Така самият човек се лишава от ценност, бидейки единствен източник
на ценностите. Оттук произтичат
и противоречията на нихилистичния
човек. От една страна, нищо не убягва от преоценката – сиреч от нихилизма. Ала тогава самият човек се
позиционира единствено като оценител, който, бидейки източник на всяка ценност, сам не представлява ценност и следователно не струва нищо.
Няма криза във време на нихилизъм.
Има вечно започване на упадъка. Вечно завръщане на подобието. Упадък
в растежа? Да, разбира се! Нали растежът – този растеж, за който неспирно призоваваме в желанието си
да излезем от кризата, без да знаем
за какво точно говорим – е в крайна
сметка растеж на нищото. Искаме
да има растеж на всяка цена, както
и да е. Като се превърне това „както
и да е“ в какво? Комисията в Брюксел
настоява да се интегрират в изчисленията на БВП всички паралелни икономики, а това, нека го кажем ясно,
предполага и включването на икономиката на дрогата и икономиката
на проституцията. Ценността няма
мирис и може да се състои от каквото
и да е. Икономическият растеж оправдава всичко. Ето дефиницията на
нихилизма. Ето дефиницията на упадъка. И тъкмо защото не сме в криза,
ние сме в упадък.
Остава да разберем как можем да излезем от кризата или по-скоро как да
излезем от не-кризата, произтичаща от липсата на решения. Трябва да
скъсаме с растежа, с упадъка на растежа. Трябва да скъсаме с волята за
власт, стремяща се единствено да
утвърди самата себе си. Трябва да изберем нещо друго, различно от нашето собствено желание за оценка. Би

трябвало да не се стремим единствено към растежа, взет сам по себе си и
заради самия себе си, което е тъкмо
едно от определенията на упадъка.
Би трябвало това да предполага и някаква друга воля, различна от нашата
собствена. Ала кой би могъл да търси
воля, различна от своята?
В историята на човечеството и в
историята на културата има такъв случай. Това е случаят на Христос, който според Евангелието на
Йоан (5:30) казва: „Защото не търся
моята воля, а волята на Отца, Който
ме е пратил“. Да търсиш воля, различна от твоята, означава да се вземе решение, независещо само от теб
самия. Това означава не само да искаш,
а да можеш да поискаш нещо друго –
воля, различна от твоята. И тъкмо
тук Църквата би могла да играе изключителна роля.
Ще дръзна да заявя, че онова, което е
в криза, не е Църквата в баналния смисъл на думата.
Църквата не е в криза, тя е кризата.
Тя е в по-малък упадък от държавата,
от образователната и правораздавателната система, от здравеопазването и синдикатите, от армията
и институциите като цяло. Защото институциите – във Франция, а
и другаде – имат за цел не да се реформират, а да продължат да бъдат
такива, каквито са били. Те не искат
да влязат в криза, затова и са в лошо
състояние. Докато Църквата приема,
че човекът може да влезе в криза, че
растежът е в криза. За нея изборът
в кризата е избор „за“ или „против“
волята на Отца – воля, различна от
нашата.
Църквата е винаги в криза и трябва
да бъде в криза. Защото само реформирайки се, тя изпълнява мисията и
участта си. Присъщо за Църквата и
за християнина е да живеят от кризата, дори бих казал – да живеят в криза. Така се постига подражанието на
Христа. Христовото подражание означава да не се отъждествяваме със
самите себе си, да сме в състояние
на криза, да поставим света в криза,

Жан-Люк
Марион

Жан-Люк Марион (род. 1946 г.) е
почетен професор в Сорбоната и в Чикагския университет.
Член на Папската комисия за
култура. От 2008 г. е един от
40-те „безсмъртни“ членове
на Френската академия. Ученик на Жак Дерида, Жан-Люк
Марион получава световна
известност с изследванията
си върху картезианството
и феноменологията: „Относно сивата онтология на Декарт. Картезианската наука
и аристотелисткото знание
в „Правила за ръководството
на ума“ (1975), „Относно бялата
теология на Декарт. Аналогия,
творение на вечните истини,
основание“ (1981), „Относно
метафизическата призма на
Декарт. Конституция и граници на картезианската онто-тео-логия“ (1981). Автор на
книгите: „Бог без битие“ (1982),
„Вместо себе си: приближаване
до св. Августин“ (2008), „Курбе и
живописта на окото“ (2014) и др.

търсейки подкрепа или благодат чрез
решението да изберем някой Друг, а
не самите себе си. Църквата вкарва
света в криза, предлагайки му да вземе
решение „за“ или „против“ Христа. „И
ако съдя, съдът Ми е истински, защото Сам не съм, но Аз и Отец, Който Ме
е пратил“ (Иоан. 8:16). Налагането на
кризата в континуитета, произтичащ от упадъка, е най-важният, но и
най-неразбраният принос на християнина в света. Да влезем в кризата, за
да излезем от упадъка.
Превод от френски Тони Николов
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Разговор с Нийл
Фъргюсън

Провалът на

Нийл Фъргюсън © David Levenson

За хегемонията на левицата в академичните среди и защо говорещите
за включване изключват инакомислещите. С един от най-влиятелните
съвременни историци разговаря Рене
Шой от „Нойе Цюрхер Цайтунг“.

Не от днес в Съединените щати се
дебатира върху свободата на мисълта и изследванията в университетите. Философът Алън Блум
още през 1987 г. описва една тенденция, която нарича „затваряне на
американския разум“. Основната
му теза е по-актуална от всякога:
един културен релативизъм убива
критичното мислене и порядъчното поведение. Свидетели ли сме
днес на завръщането на един стар
дебат?
Не съвсем – Блум се позовава на добрите стари времена. И аз бих се радвал,
ако днес имаме работа само с неговата загриженост от един нарастващ
релативизъм. Ала много повече неща
са поставени на карта.

Кое все пак е най-голямото ви безпокойство?
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Неотдавна психологът Джонатан
Хайд публикува книга със заглавие The
Coddling of the American Mind. Без съмнение разглезването на американския
разум е с много по-тежки последици
от неговото затваряне. Проблемът
не е интелектуален, а морален – хиперчувствителността на студентите. От страх, че идеите биха могли
да предизвикат болка, младите хора
изобщо не искат да се занимават с неприятни за тях идеи. Студентите се
превърнаха в снежинки, които трябва
да пазиш от опасни идеи – и то в университетите, които в края на краищата съществуват с едничката цел
да има свободен обмен на идеи.

Коректността е издигната над
истината. Но не налага ли тази
програма само едно малцинство от
студенти?
Несъмнено малцинство, но твърде
силно. Много професори и администратори отдавна са се пречупили. И тук се докосваме до същинския
проблем, който аз, правейки алюзия
с Блум, бих искал да нарека затварянето на американския университет.

Затварят се не само умовете на отделни индивиди, не – самите институции започват да се изолират.

Какво имате предвид?
От 80-те години съм в академичните
среди, преподавал съм в много елитни
университети: Кеймбридж, Оксфорд,
Ню Йорк, Харвард. Промяната в настроенията, която се състоя през
последните 30 години, е радикална.
Да го кажа директно и просто: левицата завзе властта. И тези, които на
теория се застъпват за включване, в
практиката последователно изключват всички инакомислещи.

Звучи почти като заговор или теория на конспирацията.
Нито едното, нито другото. Вижте:
през 80-те години все още имаше неколцина консервативни историци.
Наистина те бяха малцинство, но
бяха приемани сериозно, като всички,
които имаха какво да кажат. В хуманитарните факултети имаше широко споделено интелектуално любопитство, истинско многообразие
на области и теми, имаше истински
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дебати, водени както от най-консервативните, така и от марксистите.
Всички тези бяха достойни за дебат.
Не се правеха компромиси, имаше взаимно уважение.

А днес?
Днес властва един режим, който търси професорки по джендър история, а
нов професор – да речем – по военна
история е немислим.

грешка, като допуснеш втора. Това не
е прогрес. И ние в САЩ вече не действаме така, сякаш сме една меритократична система – това, което има
значение, са правилните етнически и
сексуални белези. И това, което тук
е стандарт, ще стане стандарт в
целия англосаксонски свят – накрая
и в Западна Европа. Това е признание
за провала на академичното образование, на демокрацията и пазарната
икономика.

През 80-те години на власт бе добрият стар елит. Какво точно се
случи оттогава?

Сурови думи. Защо тогава няма
по-голяма съпротива срещу новата
ортодоксалност?

Този елит не беше толкова добър.
Консервативните и либералните
академици са хаотични, те са заети
със своите изследвания, пишат книги и изобщо не ги е грижа за политиката на силата. За разлика от т.нар.
прогресивни, които често се оказват
истинските кариеристи, а текстовете им служат само като средство за
постигане на целта. По тази причина
те често представят лоши съчинения и книги. Но това не е от значение,
защото е важен правилният произход. Днес, когато един професор по
модерна история на Германия в някой
американски факултет се пенсионира,
бива заместен от млада професорка
по история на американското коренно население. Не си го измислям, от 30
години наблюдавам отблизо какво се
случва. Понятието за многообразие се
промени из основи и премина в своята
противоположност.

Този, който се противопостави, е
представян като расист от борците
за социална справедливост. Той е нападан в социалните мрежи или – като
Джеймс Дамор от Гугъл1 – уволняван.

До каква степен?
През 80-те години се казваше: многообразие на идеи, позиции, подходи.
Днес се казва: многообразие на цветове на кожата, полове, сексуални
предпочитания. Новото многообразие
е обратно на истинското многообразие. В негово име биват дискриминирани всички онези, които не отговарят на желания светоглед.

Вие сте на мнение, че днес левицата
действа така, както консервативният истаблишмънт преди 1968 г.?
Разбира се. Но и в двата случая е погрешно. Не можеш да поправиш една

Самите професори нямат политически дневен ред, иначе щяха
да бъдат депутати в парламента. Кого смятате за отговорен за
тази промяна?
Професорът като активист – това
е моделът, който се е наложил. През
80-те години левицата изгуби икономическата битка – и това стана
още по-очевидно след рухването на
Берлинската стена. Ала дълго време
остана скрит фактът, че още тогава
левицата водеше много успешна културна битка срещу истаблишмънта.
Тя имаше подкрепата на Франкфуртската школа, Мишел Фуко и френската
теория. И в един момент оплакваческите и мрънкащи студии бяха преоткрити като дисциплина.

Това е полемична формулировка,
трябва да я прецизирате.
В центъра на тези дисциплини се намират обидените и възмутените,
казано най-общо – жертвите. Палитрата включва от политики на
идентичността, през интерсекционалност – под която се разбира припокриването на различни форми на
дискриминация, до джендър и афроамерикански изследвания. При тях
има един общ показател: беше важно
и е важно да се деконструира канонът
на мъртвите бели мъже.

Белият мъж потисник, който е
виновен за всички злини на този
свят – но това е клише.
Разбира се. Ала топосът се е наложил
в хуманитарните факултети поне в
англосаксонския свят.

Вие описвате това развитие, сякаш е неизбежна съдба. Но очевидно
новите изследвания намират голям
отклик сред студентите – накъде
по-точно е насочена критиката
ви?
Това не беше революция отдолу, а отгоре. Беше революция на представителите на малцинствата и на онези,
които по убеждение или от малодушие
им адвокатстваха. А това, което се
случи през последните 30 години в
академичния свят, се извършва днес
в държавните администрации и все
повече във фирмите, котиращи се на
борсата.

Не говори ли във вас озлоблението на победения в тази културна
битка?
Не изпитвам озлобление. Тревожи ме
обедняването на интелектуалния
дискурс. След 80-те години интерес
представлява не историята на елитите, а единствено историята на
потиснатите или на онези, които
сами се стилизират като такива. А
новите учени последователно преследват – тактически умно и много
успешно – своята лична изгода и кариера. Този, който продължава да се
интересува от историята на канона,
бива изместен.

Как може да се разкъса този омагьосан кръг?
Честно казано, не знам. Рамките на
това, което може да бъде изказано
в академичното и публичното пространство, през последните години
драстично се стесниха. Аргументите,
основаващи се на очевидности, вече
не играят никаква роля. Победител
е този, който има най-шумната подкрепа, а губи този, който трябва да се
бои за своето име.

Вие продължавате да публикувате
в най-добрите издателства. И не
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сте единствен с такъв поглед към
нещата.
Не, разбира се. Съвсем различни хора
споделят моите възгледи, жени, мъже,
със светъл и тъмен цвят на кожата,
млади и стари. В действителност иде
реч за интелектуалния интегритет.
Повечето запазват мълчание, но някои се изразяват публично, например
Intellectual Dark Web2. Ала тези, които се осмеляват да се изкажат, са
малцинство.

Intellectual Dark Web ли е гнездото
на съпротивата срещу конформизма и коректността?
В известен смисъл да, въпреки че хората са слабо организирани. Не сме
дисциплинирани и в крайна сметка не
сме нищо друго освен имена, събрани
в един мейл списък. Но да, там цари
истинско многообразие, обединява
ни волята да не се примиряваме просто така с новия конформизъм. Това,
което все пак ни липсва, е нещо като
пакт в случай на нападение, подобен
на чл. 5 от договора на НАТО, повод за
намеса на съюзниците. Въоръженото
нападение над една страна се разглежда като нападение срещу всички
страни – и всички отговарят обединени на удара.

Или ако се изразим не толкова милитаристично, както при тримата мускетари: един за всички, всички за един. Защо това не
функционира?
Вече го казах. Когато една личност е
атакувана и изолирана, всички обикновено се дистанцират от нея, дори
и предишните ѝ съратници – кой е
готов да заложи на карта собствената си репутация? Сред учените,
интелектуалците и политиците тя
е най-висшето благо. Логиката е следната: този, който е срещу политически коректната ортодоксалност, е
расист. А този, който подкрепя един
расист и не се разграничи ясно от
него, също е расист. Изисква се малко
смелост, за да се противопоставиш
на тази логика на клеветата, залагайки собствената си репутация.

Кога за последен път го направихте?
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Непрекъснато го правя. Но ми идва
наум един особено забавен случай: Питър Богосян, професор по философия в
държавния университет в Портланд,
публикува заедно с двама колеги около
20 фалшиви статии в хуманитарни
списания, за да ги уличи в идеологическа ненаучност. Вместо към редакциите на списанията натискът се насочи
към Богосян, който беше нападнат от
собствения си университет. Стивън
Пинкър, Джордан Питърсън, аз и още
неколцина безстрашни изпратихме до
университета в Портланд писмо в защита на Богосян.

Както го описвате, в академичните среди бушува не само културна битка, но и истинска битка за
власт.
Да. Трябваха ми няколко години, за да
осъзная, че не става дума за най-добрите идеи, а за най-добрите хитрости. Най-ясно ми стана през 2003 г.,
когато публикувах „Империята“, една
книга за възхода и упадъка на Великобритания. Една от тезите ми беше за
разходите и ползите на една империя
– и този умерен анализ беше унищожен почти едновременно от академичните среди и мейнстрийм медиите, всъщност той беше осъден под
мотото: колониализмът е морално
осъдителен и затова всяко изложение,
което поставя под въпрос тази предпоставка, по същество е осъдително. Съдържанието на книгата нямаше никакво значение, внезапно много
по-важен се оказа авторът и авторът беше представен като защитник
на колониализма. А един колониалист,
разбира се, е расист.

Дискурсивното уравнение колониалист = расист = фашист = нацист
вече е почти банално, докато сталинизмът и маоизмът изобщо не
се споменават в този контекст.
Вие самият сте историк, с какво
си обяснявате тази асиметрия в
аргументацията?
Бях студент, когато се разгоря спорът на историците през 1986 и
1987 г. 3 Без съмнение това беше решаващият момент, когато се утвърди една догма, стигнала далеч извън

Германия. Разсъждението на Ернст
Нолте за отношението между комунизма и националсоциализма имаше
своето основание – именно, че последният беше възприет само като реакция на първия, или още по-просто: че
двата са еднакво лоши. Срещу това се
обяви Юрген Хабермас, който отхвърли тезата като ревизионистична – и
спечели спора.

Как и защо той успя?
Защото през 80-те години в академичните среди тон даваше едно социалдемократическо мнозинство, особено сред германските историци. Ернст
Нолте и Михаел Щюрмер отстъпиха
пред Юрген Хабермас, Ханс-Улрих Велер, Юрген Кока и всички други обещаващи историци. Това развитие беше
единствено логичното, защото, помислете, Хитлер беше изгубил Втората световна война, а Сталин я беше
спечелил. Накрая Съветският съюз
фигурираше в списъка на победителите, което изискваше положителна
гледна точка по време и след войната.
Достатъчно е да напомня колко изолиран беше Робърт Конкуест4 , когато
написа книгите си за Сталин.

Какви са резултатите от тази
асиметрия в публичното възприятие на Хитлер и Сталин?
Първо, сталинизмът и националсоциализмът не могат да се сравняват.
Второ, сталинизмът или маоизмът са
по-малко лоши от националсоциализма. Трето, консерватизмът е ранен
етап на националсоциализма, който
от своя страна няма нищо общо със
социализма, въпреки че го носи в името си, следователно който се плъзне
по наклонената плоскост като дясномислещ, свършва като нацист. Това
са постулати, които важат и до днес.
Не е чут или бива очернен този, който като Хана Аренд в своята книга
за възникването на тоталитарната
власт посочва структурни паралели
между двата тоталитализма.

Следователно либералите и консерваторите спечелиха Студената война и определиха икономическия ред, социалистите обаче
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установиха културна хегемония в
университетите и медиите. Това
ли е вашата теза?
Това е, казано накратко. Тук я поставям на дебат и следва да ѝ се възрази с аргументи. Вижте, почти няма
семинари, които да се занимават със
злото, предизвикано от социализма и
комунизма. Престъпленията на социалистите се омаловажават, престъпленията на фашистите, напротив,
служат дългосрочно като универсална мярка за сравнение, когато в по-новите исторически трудове иде реч за
геноцидите на колониалистите.

представяне
възглед.

на

консервативния

Реабилитацията на консерватизма
не е ли достойна за книга?
Отказал съм се от илюзията, че нещо
може да се промени с книги. Но дори и
да имам интерес да подкрепя консервативното мислене, би трябвало да
помогна на консервативните мислители в техните занимания, вместо
да пиша книги за сексапила на консерватизма. Процесът ще продължи 20,
може би 30 години, аз вече нямам толкова много време.

Какво следва от това?

Звучите доста отстранено.

Като дясномислещ, ти си потенциален нацист. Социалистите и комунистите, напротив, са морално безупречни социалдемократи, които по
своя път към ощастливяването на
човечеството са направили само няколко съдбоносни грешки.

В никакъв случай. Просто анализирам
трезво. Аз някак съм успял, мога да
говоря свободно и да ви дам интервю.
Но по-младите консервативни и либерално мислещи колеги няма да стигнат далече – колкото и умни да са. И за
тях ми е жал.

Вие самоопределяте ли се като
консерватор?

Политиката на идентичност и
многообразие все повече се заплита в противоречия – и между нейните представители се създават
видими фронтови линии. Все повече
азиатски студенти например завеждат дела срещу американски
университети, защото въз основа
на позитивната дискриминация
на други малцинства се чувстват
дискриминирани при приема.

Моите колеги левичари в академичните среди са свикнали да ми прикачат
тази характеристика. И в сравнение с
тях аз без съмнение съм консервативен. Но се боя, че не съм консерватор
в същинския смисъл. По-скоро съм класически либерал, рожба на Шотландското просвещение от края на XVIII в.

Кажете тогава какви са характерните черти на консервативната
мисъл?
На първо място, консерваторът мисли в по-големи времеви периоди. За
него институциите, които са се запазили, макар и да не ги разбираме
напълно, са за предпочитане пред
онези институции, които човешкият дух нахвърля на чертожната дъска, така да се каже. Консерваторът
гледа скептично на революционните
проекти, които искат да изградят
утопичен ред въз основа на една теория, защото всяка революция има
непредвидими странични въздействия. В този смисъл наблюденията на
Едмънд Бърк върху Френската революция са може би най-великолепното

Нийл
Фъргюсън

Противоречията в един ред не
предизвикват неговия колапс – това
беше голямата заблуда на марксистите, които и до днес вярват, че
капитализмът ще загине поради вътрешните си противоречия. Не, революцията не е започнала да изяжда своите деца – това е чисто
пожелание.
Превод от немски Людмила Димова

1
Инженерът Джеймс Дамор е уволнен от Гугъл
през 2017 г., след като изразява несъгласието си
с политиките на полово равенство между мъжете и жените в индустрията на високите технологии. Б.пр.

Нийл Фъргюсън е роден през
1964 г. в Шотландия. Водещ британски историк и политически
коментатор. Понастоящем е
старши изследовател в Центъра за европейски изследвания в
„Харвард“ и старши сътрудник в
Института „Хувър“, Станфордския университет. Има изследвания върху икономическата и
финансовата история, британския и американския империализъм. Сред най-известните му
книги са: „Империята: как Великобритания сътвори съвременния свят“, „Пари и власт в
модерния свят“ (на български
от изд. „Рива“), „Цивилизацията:
Западът и останалият свят“,
„Кули и площади: мрежи, йерархии и битката за глобалната
власт“ и др. През 2004 г. списание Time го обявява за един
от 100-те най-влиятелни хора
в света. Негова съпруга е известната писателка от сомалийски произход Аян Хирси Али.

Иронично название, измислено от американския математик Ерик Уайнстайн, отнася се за
група учени, които се противопоставят на наложените политики на идентичността и на политическата коректност. Б.пр.
3
Германският спор на историците се разгръща
през 1986–1987 г. около проблема за Холокоста и
неговата роля за разбирането на историята
в Германия. Предизвиква го статия на Ернст
Нолте, който представя Холокоста като реакция на националсоциалистите на предшестващите масови престъпления и системата
ГУЛаг в СССР. Тези изказвания Юрген Хабермас
критикува като „ревизионизъм“. Б.пр.
4
Робърт Конкуест (1917–2015), един от най-известните изследователи на престъпленията на
сталинизма, автор на „Големият терор“. Изследванията му излизат във време, когато няма
достъп до съветските архиви, и левичарите го
обвиняват, че преувеличава. Б.пр.
2
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Фотографският
Зигфрид Кракауер
Какво е общото между
Пруст и моментната
фотография, между
уловения образ и
изгубеното време?
Класическо есе на
бащата на съвременната
„теория на филма“, част
от подготвяната от
издателство „Агата-А“
книга „На прага на
миналото“, която
предстои да излезе в
превод на Стилиян Йотов.

подход
Чарлз Марвил, Париж, 1876 г.

Моментната фотография се ражда от желание, по-старо от самата
фотография – желанието да се изобразят неща в движение. Това е било
предизвикателство както за фотографите, така и за изобретателите.
Не по-рано от края на 50-те години
на ХIХ в. се появява стереоскопската
фотография, която събужда илюзията за улавянето на тълпи и действия.
Чрез тези стереографи моментната
фотография виртуално се качва на
сцената.
Във Франция от ХIХ в. появата на
фотографията съвпада с възхода на
позитивистката философия и с конкурентния акцент върху науката. Що
се отнася до пазара – в дните на детството на фотографията и с усета
за вярност към реалността в научен
смисъл – съобразяването с него не
само облагодетелства реалистичната тенденция в изкуството и литературата, но и подпомогна приемането на камерата като инструмент
както за регистриране, така и за
изследване.
Като едно приспособление за запис
камерата беше предопределена да
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очарова умовете, търсещи научна
обективност. Мнозина смятаха, че
фотографите копират достоверно
природата; а по-запалените по такива постижения реалистични и импресионистични художници застанаха зад маската на самозаличаващи се
кописти. Налага се обаче веднага да
се подчертае, че в действителност
фотографите не копират природата, а я преобразяват, като пренасят
триизмерни обекти върху равнинна
повърхност и като произволно прекъсват връзките им със заобикалящата ги среда – да не пропуснем и факта,
че обикновено те заместват с черно,
бяло и сиво дадената цветова схема.
При своето изследване на видимия
свят камерата произвежда образи,
които се отличават от нарисуваните картини в два аспекта. Фотографските снимки пробуждат не само
естетическо съзерцание, но и наблюдателна нагласа, отправяйки предизвикателство към нас да забелязваме
незначителното, което иначе сме
склонни да пренебрегнем във всекидневния си живот.

В добавка фотографът позволява на
зрителя да схване визуални очертания в частица от време, от което
иначе би се нуждаел в максимална степен за подобно интензивно схващане
на действителните обекти. Има три
причини за всичко това: фотографите, изолирайки онова, което представят, подпомагат визуалното възприемане; те превръщат дълбочината в
плоскост; и обичайно също така смаляват ъгъла на гледане, като по този
начин позволяват на окото да осъзнае
с относителна лекота онова, което е
представено.
До ХIХ в. неподозираните разкрития на фотографите са били нещо,
предизвикващо почуда. Талбът, един
от бащите откриватели на фотографията, отбелязва около 1844 г.,
но едва ли по-късно, че „самият оператор открива при преглед, навярно
впоследствие, че е изобразил много
неща, които не е забелязал по време
на снимането“. С възхода на моментната фотография става очевидно,
че камерата е не само изключително любопитна, но и действително
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надскача човешкото виждане. Внезапни щраквания – snapshots (в техническия смисъл на думата, а не толкова в разпространеното значение
на аматьорската фотография), биха
могли да изолират краткотрайни жестове и конфигурации, които окото
ни навярно не може да регистрира. В
предговора към книгата си „Моментната фотография” (1895) английският
фотохимик Абни се замисля за „гротескността“ на многобройните моментални снимки, които те карат да
вярваш, „че фигурите са заели пози, в
които никога не са били виждани“.
Има обаче разлика между признаването на характеристиките на медията
и действителното възползване от
нейните предимства. Фотографите
от XIX в. проявяват тенденция да се
подчиняват на визуалните навици и
на естетическите предпочитания на
по-голямата част от обществото.
Те се отдръпват от фотографското
изследване на света, да не би гротескният характер на техните образи да
се окаже несъвместим с преобладаващите художествени традиции. А не
са ли и те хора на изкуството все пак?
Вместо да въстанат срещу предфотографския начин на гледане, и тъкмо
поради това, тези художествени фотографи предумишлено се завръщат
към приети художествени стилове
и зачитани във времето стереотипи. Забележителен се оказва случаят Адам-Соломон: скулптор, станал
фотограф, преуспял в направата
на портрети, които заради своето
„Рембрандово излъчване“ и кадифени
драперии накарали поета Ламартин
да се отметне от първоначалното си
мнение, че фотографиите не са нищо
друго освен „плагиатство от природата“. Така Ламартин се убедил, че те
представляват изкуство. И вечният
заговор на конвенционалната красота
се наложил над нежеланата истина.
Това, че конвенционалното се продава по-добре, се оказва още повече в
негова полза.
Какво означаваше фотографският
подход, чувствителен за потенциалите и ограниченията на медията,
за фотографа, както и неговите

продукти и ефекти – за зрителя?
Пруст нарисува образ на фотографа,
който все още вибрира заедно със споровете на деветнайсети век между
фотографията и изкуството. Намира
се в онзи пасаж от „Обществото на
Германт“, където разказвачът влиза в гостната на своята баба, без тя
да е известена, и я намира седнала да
чете:
„Стоях там, или по-скоро още не
стоях там, понеже тя не го знаеше,
и подобно на жена, заловена, че се занимава с нещо, което ще скрие, ако
влезе някой, баба ми се бе отдала на
размисли, които никога не би разкрила
пред мене. По силата на това мимолетно преимущество да присъстваме изневиделица на собственото си
отсъствие през краткия миг на завръщането от мене не бе останало
нищо освен свидетел, наблюдател с
пътна шапка и палто, пришълец, фотограф, дошъл да направи снимка на
мястото, която така и няма да излезе
наяве. Онова, което в този миг се извърши чисто механически в очите ми,
щом зърнах моята баба, беше именно
фотографиране. Ние неизменно съзираме обичните си създания единствено в одухотворената система, в
непрестанното движение на нашата
нескончаема нежност, която, преди
да допусне образите, които ни поднася лицето им, да се доберат до нас,
ги увлича в своята вихрушка, изтласква ги към извечната ни представа за
тях, кара ги да се доближат плътно,
да се слеят с тях. Как, след като от
страните и челото на моята баба
исках да изразяват всичко най-изтънчено и най-устойчиво в нейния
дух, след като всеки привичен поглед
е заклинателство, а всеки любим лик
– огледало на миналото, как можех да
не пропусна онова в нея, което подлежеше на огрубяване и промяна, когато
дори в най-безинтересните житейски
спектакли нашето око, натежало от
размисъл, подминава нехайно, както
би сторила класическата трагедия,
всички изображения, които не допринасят с нищо хода на действието, и
подбира само онези, които помагат
за изясняваното на целта? Ала ако на

мястото на нашето око гледа чисто
веществен обектив, фотографска
плака, то тогава онуй, което ще видим, примерно, в двора на Института
вместо излизането на някой академик,
който иска да повика файтон, ще бъде
неговото залитане, старателните му
усилия да не падне назад, параболата
на падането му като че ли е пиян или
земята е покрита с поледица. Същото
важи и когато някоя жестока клопка
на случайността препятства нашата
разумна и благочестива нежност да се
притече навреме, за да скрие от погледа ни онова, що той никога не бива
да съзерцава, та тя бива изпреварена
от него, пристигналия пръв и оставен
сам на себе си да действа механично по подобие на фотографска лента
и да ни разкрива вместо любимото
създание, което отдавна вече не съществува и чиято кончина тя никога
не е желала да ни бъде разкривана, новото същество, което сто пъти на
ден нежността ни прибулва под скъпа
на сърцето и лъжовна прилика. Както
болникът, който не се е оглеждал отдавна и непрестанно възстановява
невидимото лице съобразно идеалната представа в собственото си съзнание, та отстъпва назад, щом съзре
в огледалото насред един опустошен
и неприветлив лик скосеното розово
възвишение на някакъв огромен като
египетска пирамида нос, тъй и аз, за
когото баба ми още беше част от
мене, аз, който винаги я бях виждал
единствено в душата си през бистрата прозрачност на съединяващи
и наслоени спомени от миналото все
на същото място, изведнъж в нашата гостна, която спадаше към една
нова вселена, вселената на времето,
там, където живеят странниците,
за които се казва „старее, но няма
що“, за пръв път и само за миг, понеже
изчезна скоро-скоро, съзрях на канапето под лампата зачервена, отпусната, загрубяла и болнава, да дреме и
да шари по някаква книга с едва ли не
налудничав поглед изнурена старица,
която не познавах“1.

Марсел Пруст, Обществото на Германт, т. I
(прев. М. Георгиева), София: Фама, 1992, 145-146.
1
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предмети пред портрети, външни
сцени вместо интериори; и е относително свободен във вариациите и при
комбинациите на различни фактори,
от които зависи финалното явяване
на неговия продукт. Осветление, ъгъл
на снимане, обектив, филтър, емулсия
и рамка – всичко това се определя от
неговите преценки, от естетическото му съждение. Обсъждайки снимките, които Чарлз Марвил е направил
на обречените стари парижки улици
и домове от времето на Наполеон III,
Бюмон Нюхол свързва тяхната „меланхолична красота“ с меланхолията
на личността на Марвил, която без
съмнение е отговорна за осъзнатия
избор на дистанцията и позицията,
времето и детайла. „Документалната фотография е въпрос от личен
характер“, заключава той. Значи,
противно на твърдението на Пруст,
фотографското око е „натоварено с
мисли“.

Чарлз Марвил, Кожарски работилници край „Биевр“ , 1870 г.

Пруст тръгва от предпоставката, че
любовта ни прави слепи за измененията във вида на обичните хора, които
настъпват в хода на времето. Затова
е логично да се наблегне на емоционалната привързаност и тя да се изтъкне като фотографска добродетел на
първо място. Но той доразвива докрай
този момент, като отъждествява
фотографа със свидетел, наблюдател
и чужденец – три типажа, за които е
обща незапознатостта с местата,
на които се е случило да се озоват. Те
са в състояние да възприемат всичко, понеже нищо, което виждат, не е
обременено със спомени, които биха
ги пленили по този начин и биха ограничили взора им. Затова идеалният
фотограф е противоположността на
нищо незабелязващия любовник; очите, наместо да са „натоварени с мисли“, наподобяват неспособно да различава огледало или леща от камера.
Едностранчивостта на гледната точка на Пруст е очевидна. Но целият

септември 2019

контекст сочи, че той е бил зает
първоначално с това как да обрисува
състояние на ума, в което сме така
залети и затрупани от непреднамерени спомени, че вече не сме способни
да регистрираме в пълнота настоящето, което ни заобикаля. И навярно желанието му, с цел нещата да
станат по-ясни, да противопостави
това специфично състояние на ума
на фотографската нагласа, е онова
нещо, което го е подтикнало да приеме кредото на наивните реалисти –
че всичко, което фотографът прави,
е да държи огледало, изправено пред
природата.
В действителност там изобщо няма
огледало. Всяка снимка е резултат от
селективни дейности, които далеч
надскачат онези, включени в безсъзнателното структуриране на суров
визуален материал. Фотографът избира обмислено както обекта си, така
и начина на представянето му. Той би
могъл да предпочете неодушевени

И все пак Пруст в основата си е прав,
като съотнася фотографския подход
с психологическото състояние на отчуждение. Защото, макар и фотографът твърде рядко да показва емоционална дистанцираност, която Пруст
му приписва, нито пък екстернализира своята личност, а по-скоро черпи
от нея най-вече с цел да направи описанието си за видимия свят колкото
се може по-инклузивно. Селективността му е по-скоро емпатична, отколкото спонтанна; той наподобява
не толкова експресивния художник,
който иска да онагледи визиите си,
колкото читателя с въображение,
който се опитва да разгадае скритото значение на даден текст.
Налице са все пак случаи, които на
пръв поглед не попадат в тази схема.
През последните няколко десетилетия много известни фотографи се
специализираха върху теми, отразяващи образните архетипи, които откриваха вътре в себе си. Така например покойният Мохоли-Наги и Едуард
Уестън се бяха концентрирали върху
абстрактни модели, върху характерната, а не толкова случайна форма. Фотографите, работещи в тази
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Много от този вид фотографии са
двусмислени. От една страна, те целят да постигнат ефекти, които биха
могли също така добре да се получат и
с четката на художника – и действително някои от тях изглеждат точно
като репродукции на художествени
произведения; от друга страна, те
изглеждат така, сякаш първоначално се занимават с аспекти на неподправената природа. Изумителни гранични случаи, в тях фотографиите
са резултат от две тенденции в
конфликт помежду си – желанието да
се онагледят вътрешни образи и желанието да се регистрират външни
очертания. Очевидно те са истински фотографии в степента, в която
следват втората нагласа. Специфичната им фотографска ценност лежи
в тяхното реалистично качество.
Струва си да се отбележи, че Едуард
Уестън, който се колебае между тези
две тенденции, все по-силно започна
да отрича идеята за фотографията
като средство за самообективация.
„Камерата трябва да се използва за
регистриране на живота, отбелязва
си той в своя дневник, за да изрази самата субстанция и квинтесенцията
на самите неща... Не бих пропуснал
никой шанс, за да записвам интересни

абстракции, но съм убеден във вярата си, че подходът на фотографията
е през реализма.“ Изказването му би
трябвало да изглежда още по-убедително, след като той сам е наблягал
на абстракцията.
Фотографският подход – ще рече,
усилието да се оползотворят вътрешно присъщите на камерата способности – е отговорен за особената
природа на фотографията. По времето на Зола и на импресионистите се
приемало за общоприето, че свойствата на фотографията са и отличителните белези на изкуството като
цяло; но много скоро след като изобразителното изкуство и литературата
скъсали с реализма, тези свойства

уловят природата в суров вид, природата, която е неманипулирана и
каквато съществува независимо от
нас. Сър Джон Робисън, съвременник
на Дагер, възхвалява първите фотографии за това, че представят „изсъхнало листо, лежащо върху изпъкнал корниз, или струпването на прах
в куха отливка... ако те съществуват
в оригинал“. А Талбът, в опит да приобщи публичния вкус към новите фотографски теми, създаде прецедент
за мнозина чрез картина, обезсмъртяваща такива ефимерни обекти
като „неочакван отблясък на слънчев
лъч... обрулен от времето дъб или покрит с мъх камък“. Вярно е, че в полето на портретирането фотографите
често пъти се намесваха в дадените

Чарлз Марвил, улица „Дьо Константин“, Париж, 1865 г.

посока, сякаш надделяваха над своя
материал, вместо да отстъпят пред
въздействието на съществуването.
В съответствие с това техните отпечатъци често пъти наподобяват
съвременни картини или рисунки. В
това отношение те приличат на онези художествени фотографи от ХIХ
век, които се подредиха в редицата на
прерафаелитите и на други школи от
тяхното време. И подобно на своите
предшественици, тези модерни фотографи може би не само са били повлияни от съвременното изкуство,
но са били така дълбоко пропити с
понятията, на които то се основава, че нищо не е можело да ги спаси да
ги разпознават във всеки контекст.
Дали пък не са ги откривали по-скоро
в текста? Духът на времето обуславя възприятията, карайки различните
средства за комуникация да се доближават едно към друго.

придобили изключителен характер.
Тъй като зависят от техниката, присъща най-вече на тази медия, те останали стабилни в хода на еволюцията ѝ. Тези свойства биха могли да се
определят както следва:
Първо, фотографията притежава откровен афинитет към неинсценираната реалност. Картините, които
впечатляват с присъщата си фотографичност, изглеждат насочени да

обстоятелства, за да изведат наяве онова, което схващат за типична
черта на човешкото лице. Само че в
това поле границите между инсценирана и неинсценирана реалност са
подвижни; и портретист, който осигурява адекватна аранжировка или
моли модела си да наведе малко глава,
би могъл също така да подпомага природата, за да разкрие себе си по-енергично. Което има значение, е желанието му да стори тъкмо това – да улови
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Зигфрид
Кракауер

Зигфрид Кракауер (1889–1966)
е немски социолог, филмов теоретик и философ на историята. Автор на първата емпирично-социологическа студия
в Германия („Служителите“)
и един от съоснователите
на филмовата социология. На
български език са преведени
книгите му: „От Калигари към
Хитлер“ („Наука и изкуство“,
1991) и „Детективският роман.
Служителите“ („Агата-А“, 2016).

природата в акта на нейния живот,
без да накърнява нейния интегритет.
Ако „експресивният човек на изкуството“ възприеме в себе си по-доброто от „читателя с въображение“,
той неминуемо ще преодолее границите, които отделят фотографията
от живописта.
Второ, чрез заниманията си с неинсценираната природа фотографията
– особено моментната фотография
– е склонна да акцентира върху непредвиденото. Редките събития са
истинска стръв за снимките на мига;
оттук и притегателната сила на
уличните тълпи. През 1859 г. нюйоркски стереографи се увличат по калейдоскопичната смесица от автомобили
и пешеходци, а малко по-късно викториански моментни снимки се появяват
със същата неразчленена структура.
По този начин сънища, подхранвани
от големи градове, се материализират като образни записи на случайни
срещи, странни припокривания, невероятни съвпадения. Дори най-типичният моментен портрет запазва
случайния си характер.
Трето, фотографите са склонни да загатват безкрайността. Това следва
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от акцента им върху непредвидени комбинации, които представят
по-скоро фрагменти, отколкото цялости. Една фотография, все едно
портрет или снимка в движение, е
вярна по своя характер само ако изключва понятието за завършеност.
Нейната рамка маркира условен предел; съдържанието ѝ препраща към
други съдържания отвъд тази рамка,
а структурата ѝ отбелязва нещо,
което не може да се обхване – физическо съществуване. Писателите от
ХIХ век са наричали това нещо природа или живот и са били убедени, че
фотографията би трябвало да създаде у нас впечатлението за неговата безкрайност. Листата, които са
били възприемани като предпочитан
мотив за камерата, са не само неподатливи за инсценировка, но и се явяват в безкрайно количество. В това
отношение е налице аналогия между
фотографския подход и научното изследване: и двата изпробват силите
си насред неизчерпаем универсум, чиято цялост ще им се изплъзва винаги.

дадено. Поради което фотографията
се отличава от художественото произведение, като предава материал,
без да го определя. Пруст несъмнено
преувеличава неопределеността на
фотографиите също толкова на едро,
както постъпва и по отношение на
деперсонализиращото им качество.
В резултат от това фотографът надарява своите образи със структура
и значение в степента, в която той
прави своя значим избор. Неговите
образи регистрират природата и същевременно отразяват опитите му
да я дешифрира. И тук, като изобразява отчуждението на фотографа,
Пруст отново е прав по същество,
защото колкото и селективни да са
верните фотографии, те не могат
да отрекат насочеността си към неорганизираното и дифузното, което
ги характеризира и отличава като
запис. Ако тази тенденция се окаже
победена от носталгията на художествения фотограф по изпълнен със
значение дизайн, те биха престанали
да са фотографии.

Накрая, фотографията е склонна да
проявява неопределеност в смисъл, за
който Пруст добре си е давал сметка.
В пасажа, цитиран по-горе, той поддържа схващането, че фотографията
на един университетски преподавател, опитващ се да спре файтон, но
възпрепятстван в действието заради своята олюляваща се походка,
по-скоро няма да предаде идеята за
неговото достойнство, колкото ще
изтъкне неговите непохватни усилия да избегне как да не се подхлъзне. Очевидно, че Пруст има предвид
моментни снимки. Моментна снимка
на университетски преподавател не
включва по необходимост, че за оригинала следва да мислим, че е лишен от
достойнство; тя просто не успява да
ни каже нещо специфично за общото
му поведение или за неговите типични нагласи. Тя по такъв радикален начин изолира моментната му поза, че
функцията ѝ в тоталната структура
на неговата личност остава загадка
за когото и да било. Позата препраща към съдържание, което самò не е

Още от времето на Дагер хората са
чувствали, че фотографиите са продукти на един подход, който не би
трябвало да се смесва с този на художника, а да се основава върху уникалната способност на камерата да
прави запис на природата. Това обяснява най-общите реакции спрямо фотографиите; те се оценяват като
документи с неподлежаща на съмнение автентичност. Именно документалното им качество е онова, което
поразява въображението на ХIХ век.
Бодлер, който презира както залеза на
изкуството във фотографията, така
и претенцията на фотографията да е
изкуство, в крайна сметка поне допуска, че фотографиите имат заслугата
да зачетат и по този начин да съхранят всички онези преходни неща, оправомощени да заемат място в „архивите на нашата памет“. Ранната им
популярност като сувенири не бива
да се преувеличава. На практика няма
семейство, което да не се хвали с албум, претъпкан с предишни поколения
скъпи хора, имащи различен произход.
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С отминаването на времето тези сувенири претърпяват значителна промяна в своето значение. Под формата
на възпоменание те придават плът на
чезнещото, придобиват нарастващи
документални функции; ценността
им като фотографски записи определено засенчва оригиналната им привлекателност като средство за подпомагане на паметта. Разлиствайки
семейния албум, бабата ще преживее
наново медения си месец, докато децата ще изследват с любопитство
чудати гондоли, излезли от употреба
моди и младежки лица, които никога не
са виждали.
И най-сигурно те ще се зарадват
от откритията си, подсказващи им
странни дреболии, които бабата не
е успяла да забележи по нейно време.
Това също е типична реакция спрямо
фотографиите. Хората инстинктивно се вглеждат в тях с надеждата да
забележат нещо ново или неочаквано
– увереност, която отдава значимото на изследователската способност
на камерата. Американският писател и лекар Оливър Уендъл Холмс е
сред първите, който залага на тази
способност в интерес на науката. В
началото на 80-те години на ХIХ в.
той открива, че движенията на ходещите хора, разкрити с помощта
на моментната фотография, се отличават страхотно от онова, което
художниците са си представяли, че
наподобяват, и на базата на своите
наблюдения отправя критика към
изкуствения крак, придобил популярност при ампутираните войници
от Гражданската война. Други учени
последвали примера му, използвайки
камерата като средство за откриване на скритото. Подбирайки илюстрации за „Изразяването на емоции при
хората и животните“, Дарвин предпочел фотографии пред произведения
на изкуството и моментни снимки
– пред дълготрайни експонации. По
този начин фотографията била призната за инструмент на науката.
Е, разбира се, тя винаги се е признавала и като източник на красота. Вярно,
красотата може да се преживява по

откритията, към които те неизменно са се стремили. „В перфектната
фотография, казва Холмс, би трябвало
да има много спотайващи се красоти,
ненаблюдавани, също както има цветя, които в горите и ливадите пламтят, без да ги видят.“ Подобно на
Талбът, той разглежда естетическата стойност на фотографиите като
функция на изследователските им
сили; фотографиите, изказването му
загатва, са красиви в степента, в която разкриват неща, които в нормалния случай не забелязваме. По подобен
начин Луи Делюк, една от най-великите фигури на френското кино след
Първата световна война, изпитва
наслада – естетическа наслада – при
изненадващи открития върху снимки
Кодак.

Портрет на Ламартин, фотография
А. Мартен, 1869 г.

различен начин. Под въздействието
на дълбоко вкоренени естетически
конвенции много хора, които несъмнено признават документалните качества на фотографията, въпреки
всичко очакват тя да им достави онзи
вид задоволство, което първоначално са получили от картини или поеми
– едно съчетаване на фотографията с установените изкуства. Заради
родството между фотографията и
другите изкуства тук действително
е налице безкрайна върволица от художествени фотографии.
Това смесване обаче никога не се е споделяло от по-чувствителните – онези, които винаги са били подозрителни към фотографския подход. Всички
те отричат естетическия идеал
като главен въпрос на фотографията. Според възгледите им медията не
се домогва изначално до постигането
на художествени ефекти; по-скоро тя
ни предизвиква да разширим визията
си и тъкмо в това е нейната красота. Съгласно Талбът, един от чаровете на фотографиите се състои в

„Това е, което ме омайва: навярно ще
признаеш, че е необичайно внезапно
да забележиш на филм или на плака, че
случаен минувач, по невнимание попаднал пред обектива на камерата,
притежава неповторимо излъчване;
че мадмоазел Х... запазва несъзнаваната тайна на класическите пози в
разпръснати фрагменти; и че дърветата, водата, тъканта, зверовете
постигат ритъма, който познаваме
като принадлежащ им, единствено
със средствата на разчленени движения, чието разкриване предизвиква
раздразнението ни.“
Онова, което омайва Делюк във фотографията, е присъствието на непредвидимото – онова, което се намира в
крещящо противоречие с предварителния художествен замисъл.
Тези изказвания свидетелстват за
близката връзка, която съществува
между естетическия ни опит от фотографиите и интереса ни към тях
като наблюдатели, ако ли не като
учени. Фотографиите събуждат отговор, в който усетът ни за красота и
желанието ни за знание се проникват
взаимно; и много често те изглеждат
естетически привлекателни, защото
задоволяват това желание.

Мегазин ъф Артс, март 1951 г.
Превод от английски Стилиян Йотов
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Войните
заминалото
С руската писателка
Мария Степанова,
авторка на книгата
„В памет на Паметта“,
разговаря Оля Стоянова

Мария Степанова, фотография Андрей Натоцински

Откъде се появи при вас този интерес към паметта?

Така ли си обяснявате големия интерес към книгата ви?

Мисля, че са ми го заложили още в люлката, защото голяма част от моето
детство премина в разкази за баби и
прабаби. На мен това винаги ми е било
много интересно и колкото и да звучи
странно – понякога ми е много по-интересно от моята лична история.
Много по-късно открих, че за това
чувство си има наименование – то е
описано. Американската изследователка Мариан Хърш определя това,
което аз чувствам, с термина постпамет – когато спомените, историите за детството на твоите деди и
прадеди са ти по-интересни от историите на собственото детство.
Именно това се нарича постпамет.
И се оказва, че за много хора постпаметта е много важна.

Не мисля, че продажбите на книгата
са свързани с факта, че тя е написана кой знае колко добре. По-скоро се
дължат на факта, че интересът към
онова, което се е случило преди нас,
все повече се превръща в маркер на
нашата съвременност. В това има и
политически контекст – и десните,
и ултралевите движения непрекъснато заемат думи от речника на далечното минало. В това, разбира се,
има и икономически, и социален контекст, и значимост, но по-важно е
да се каже, че самото минало започва
да се превръща малко по малко в една
нова религия. И точно по тази причина книгите за миналото все повече интересуват всички.

Какви опасности обаче крие този
поглед, обърнат към миналото? От
една страна, миналото очевидно е
инструмент за конструиране на
настоящето и за него са се водили
войни, но какви рискове крие днес
това непрекъснато прекрояване на
историята?
Да, точно така, тези войни не са от
вчера. Но мисля, че сме в самото начало на предстоящи войни за миналото, които вероятно ще бъдат граждански войни, защото много силно
разделят хората от една и съща нация по отношение на това как те се
отнасят към миналото. Това е много
тъжна история, защото всички велики идеи рано или късно се превръщат
в своята противоположност. Много
дълги години паметта за Втората
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световна война на всички западни интелектуалци, на всички западни и източни нации бе свързана с паметта
за изгубеното. Войните се свързваха
именно с това. Създаде се ценностна
йерархия, където миналото се оказа
по-ценно, отколкото настоящето или
бъдещето. И колкото повече се повишава цената на миналото, толкова
повече онези хора, които се чувстват изолирани от настоящето, се
пристрастяват и се връщат към миналото. Паметта изведнъж се оказва
предмет на войни и хората я делят
помежду си като наследство. Това е
трагична история.

Казват, че миналото е капитал.
Означава ли това, че паметта е
капитал?
Да, разбира се. В капитал се превръща миналото, в капитал се превръща
паметта с всичките нейни еквиваленти. Всичко, което има отношение към
миналото, днес също се превръща в
капитал. Мислех си наскоро как това
се случва в антикварния бизнес – ето,
за да може да се вдигне цената на една
вещ възможно най-бързо, те въведоха понятието „винтидж“, което изравнява стойността на една наскоро
произведена вещ с нещо, което е истински старо. Самото определение
на ценността изведнъж се променя –
това е много интересно.

Френският философ и социолог
Жил Липовецки разказва като
шега, че днес в Европа едва ли не
всеки ден се открива по един музей
и вече никой не брои честваните
годишнини на по-големи или по-малки исторически събития, защото
всяка годишнина се превръща в повод за празнуване. Това ли е този
култ към миналото?
Аз също забелязах нещо много интересно – през последните четири-пет
години на всички летища по света
се появиха огромни стелажи, на които най-отпред, там, където преди
бяха трилърите, криминалетата и
любовните романи, има предимно
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документални книги и поне 80 процента от тях са за миналото. Възможно
е много от тях да са популярни, несериозни издания, но това е индикатор
колко важно е миналото за нашите
съвременници.
Наскоро бях и жури на литературната
награда НоС („Новая Словесность“),
която се опитва да отдели сериозната, качествена литература. И се наложи много бързо – за месец, да прочета близо 70 руски романа, издадени в
рамките на изминалата година. Имах
странното усещане за клаустрофобия и си казах: каква е тази работа – всички тези романи са написани
в различен стил, разказват различни
истории, а аз се чувствам затворена в една стая. И не можех да разбера
защо. Едва по-късно си дадох сметка,
че всички тези романи са посветени
на миналото.

Това вглеждане в миналото трагедия ли е, или парадокс? В крайна
сметка не искаме ли всички точно това – да познаваме по-добре
миналото?
Това е парадокс, който може да се
обърне в трагедия. Защото това,
което забравяме, обикновено е нашето настояще. По някакъв начин се получава така, че можем да пренебрегнем настоящето. Някъде прочетох
поразителна история за един експеримент, проведен от студент в американски колеж. Той се връща вкъщи по
време на коледните празници, събира
се семейството около масата и започват да си разказват различни семейни
истории. И без значение какво говорят те, след всяка история той пита:
„А помните ли как, когато бях на пет
години, се изгубих в супермаркета?“. И
те отговарят: „Не, не помним нищо“.
А той им припомня: „Там имаше един
фонтан с една бяла мечка и аз седях и
ви чаках повече от един час“. И накрая
майка му си спомня: „Да, точно така,
ти седеше там разплакан и ние те
търсехме из целия супермаркет“. Постепенно и по-голямата му сестра си
спомня и така постепенно историята

придобива плът и кръв, появяват се
всички детайли, започва да се оформя
паметта за това какво се е случило.
И накрая момчето им казва: „Извинявайте, но аз това си го измислих. Никога не съм се губил в супермаркет.
Това е един проект, по който работя
в университета“. Ала семейството
му изобщо не е съгласно, протестират: „Как, ти полудя ли, естествено,
че беше така, ние си спомняме, помним
всичко. Там имаше фонтан с бяла мечка, даже имаме и снимка тук някъде,
сега ще я намерим…“. И ето, оказва се,
че на този свят няма нищо, което да
се поддава по-лесно на фалшификация
от паметта.

За паметта писали ли сте в други жанрове? Питам, защото сте
и поетеса.
Красимир Лозанов (търговски директор на ИК „Жанет 45“, б.р.) ми припомни едно мое старо стихотворение и
си дадох сметка, че през целия си живот пиша за едно и също, че темата
за паметта винаги е била важна за
мен. Но понеже повдигнахте въпроса
за жанровете, трябва да кажа, че съществува memory literature – литература за паметта, тя очертава едно
пространство, което излиза извън
всякакви жанрове. Когато говорим
за памет, не можем да се ограничим
до конкретен жанр – може да е роман или стихове, може да е изложба,
която има текстуален момент, но в
крайна сметка важен е определен вид
чувствителност, която непрекъснато троши жанровите рамки и излиза
извън тях.

Документите имат ли особена
сила? И каква е тя за вас?
Да, разбира се, но документите също
се поддават на интерпретация. И тук
е много лесно да се подлъжеш, защото
човек, когато види един документ,
си казва – най-накрая намерих доказателство, намерих документа, той
няма да ме излъже. В руския език има
поговорка „Лъже като очевидец“. Това
се отнася и за документите, особено
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за фотографиите, които през последните години станаха наши основни
свидетелства. Фотографиите подлежат на постоянна манипулация и
доказателство за това са фотографиите за зверства, които изплуват
години по-късно като своеобразно
доказателство за някакъв вид зверство, извършено в съвършено друга
страна, на съвършено друго място.
Дори нямам предвид старинния похват на манипулация на фотографията
чрез фотоколаж – помните ли онези
удивителни фотографии със съветски лидери, които се променяха? Самите фотографии се променяха, когато
падаше от власт някой от големите
съветски лидери. Първо присъстват
Ленин, Троцки, Зиновиев и изведнъж
– хоп, Зиновиев изчезва от фотографията. Отпечатват се наново всички
книги, учебници и енциклопедии със
съвършено нови фотографии. А после
от тази снимка изчезва и Троцки, докато накрая не останат само двамцата – Сталин и Ленин, един до друг. И
това е образцов пример как може да се
борави с документа.

А има ли решения как да се избягват тези капани? Повече критично мислене? Какво изобщо може да
помогне?
За жалост няма еднозначен отговор
на този въпрос, но единственото,
което постоянно се опитвам да припомням, е осъзнатостта. Не е задължително да мога да прескоча тази
пропаст, но е задължително да знам,
че тя съществува и е там, пред мен.
Така че паметта да не се превърне
във фантазия. Това е много лесно да се
случи и за да се противопоставим на
подобни процеси, трябва да си държим
очите отворени.

Тези процеси обаче се случват не
само в Русия, но и в цяла Европа.
През последните години и тук
сме свидетели на голям интерес
към древното минало, към археологията, бум на възстановяването на крепости например. И
в същото време паметта става

все по-нетрайна, а миналото все
по-популярно.
Да, мисля, че този интерес към миналото е нещо ново, с което не сме се
сблъсквали от началото на Новото
време. Последните няколко столетия
по някакъв начин бяха обърнати към
бъдещето – авангардизъм, модернизъм, романтизъм... Това са различни
движения от различни епохи, но за
всички тях най-важна е била идеята
за новото. А сега ние, търсейки образци за подражание, се обръщаме към
миналото. И ако не успеем да открием
образцови примери там, сме готови
да ги фалшифицираме.

Вие пишете, че паметта е политическо оръжие. Кога паметта става
оръжие? Има ли ясна граница?
Мисля, че това се случи постепенно
и вследствие на схващането, че статуквото, което се постигна в Европа
в края на 60-те години, може да бъде
съхранено. Всъщност идеята беше,
че има правилен начин за мислене по
отношение на миналото и ако ние успеем да го кодифицираме по законодателен начин, всички хора ще започнат
да мислят правилно. Например – ще
забраним комунистическата партия.
Ще забраним определени идеи, защото те са довели до чудовищни катастрофи, и вече никой няма да разсъждава така и ще се възцари всеобщо
благоденствие. Да, човек е склонен да
се съгласи с това схващане – например
германските закони срещу отричането на Холокоста изглеждат напълно логични, нормални и правилни. Но
това, за което не бяхме готови, е, че
подобни закони могат да бъдат приети и в другите страни. И ето – Русия
прие закон срещу фалшифицирането на историята. Много обтекаема
формулировка, която при желание на
властите може да включи всичко,
което те искат да се включи. Ето и
Полша прие закон, който забранява
да се говори за участието на Полша в
Холокоста. А под давлението на този
закон попадат дори чужденците – ако
аз случайно използвам думите „полски

Мария
Степанова

Мария Степанова (род. 1972,
Москва) е руска поетеса, писателка и есеистка. Главен редактор на руското интернет
издание за изкуство и култура
Colta.ru. В края на 2017 г. излиза философският є роман есе
„В памет на Паметта“, който
печели трите най-престижни
руски литературни награди –
специалната награда „Изборът
на читателите“ на премията
„Ясна поляна“ (2018), Националната литературна премия „Большая книга“ 2018 и литературната наградата „НоС“ („Новая
Словесность“, 2019). Степанова
е поканена от Хумболтовия университет в Берлин през учебната 2019–2020 г. с цикъл лекции
и семинари за (ре)конструкция
на миналото. „В памет на Паметта“ е издадена в Германия,
Швеция и Холандия, а до края на
2019 г. се очаква да излезе и във
Франция, Италия, Великобритания, Испания, Финландия, САЩ.
На български език „В памет на
Паметта“ излиза със знака на
издателска къща „Жанет 45“ и
в превод на Здравка Петрова.

концентрационен лагер“, попадам под
ударите точно на този закон.

Може би това е моментът, когато парадоксът се превръща в
трагедия.
Да, именно.
Превод от руски Манол Пейков
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Литература

и свобода
С писателя Дмитрий
Глуховски разговаря
Митко Новков

Дмитрий Глуховски, фотография Влад Докшин, „Новая газета“

Защо решихте да промените вашия
почерк – от антиутопии, много успешни, между другото, към роман,
развиващ се в настоящето, със заглавието „Текст“?
Не съм писал само антиутопии, в
действителност започнах с реалистични произведения. Успоредно, докато пишех „Метро“, се занимавах с
журналистика, в това число с политическа журналистика, пишех политически колонки. Почти едновременно
с „Метро“ излезе сборникът „Разкази
за родината“ – политическа сатира и
гротеска. Чисто реалистичните произведения са ме интересували и примамвали, падам си и по различни полужанрови неща. Никога не съм искал
да се ограничавам в някакви жанрове,
иска ми се например сега да напиша
киносценарий. Да напиша драма, да се
занимавам и с политически колонки…

А какво не ви достигаше в публицистиката, за да се ориентирате
към художествената литература?
Публицистиката е плакатен жанр, тя
е извънредно буквална, твърде всекидневна. Тя се пише по някакъв конкретен повод, за онова, за което по
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времето на Съветския съюз се казваше: „Утром в газете, вечером в куплете“ („Сутрин във вестника, вечерта в
куплет“). Публицистичните текстове трябва да бъдат не само твърде
злободневни, но и от моя гледна точка, ескизни. Като лозунги. В същото
време литературата позволява друго
отношение към времето, да се гледа
по-мащабно, по-продължително. Тя
позволява и използването на определени метафори. Литературата, за
разлика от публицистичните колонки,
от киносценариите, от драмата, никому с нищо не е длъжна. Няма задължителни жанрови граници, няма задължителни драматургични закони…

Дава свобода ли?
Свободата да експериментираш, да
търсиш, да въздействаш по определен начин на читателите, когато разбираш и знаеш, че с нищо никому не си
длъжен. Затова литературата живее
по-дълго.

Руската литература е известна в
цял свят, има такива гигантски
имена, че просто те е страх да си ги
представиш. Как един съвременен
руски писател се справя с такъв
товар?

Като не чете класиците (смее се).
Това е най-добрият начин и аз така
правя. Други обаче четат класиците
и естествено, страдат, осъзнавайки,
че каквото и да напишат, то ще бъде
вторично, твърде бледо, недорасло…
Разбира се, в руската литература
наистина има грамадни имена, да спомена само Достоевски, Набоков, Платонов или Горки, но от друга страна,
добре е, че всичко важно, случило се в
руската литература, се е случило до
30-те години. Да, военната проза я
има, но там вече се е писало под тоталния контрол на държавата и са се
публикували само произведения, които тя е одобрявала и разрешавала.
След това – 60-те, 70-те и т.н., от
моя гледна точка не са кой знае колко
интересни. Бродски може би…

А Солженицин?
Не, не. Ако ми се налага да избирам, бих
предпочел Шаламов. Той буквално ме
порази навремето.

Държавата в съветско време, казахте, много се е намесвала в литературата. А сега как е?
Трябва все пак да се знае, че днешната
руска държава не е идеологизирана.
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Държавата – това е бюрократичният апарат, чийто връх е завладян от
група лица, Путин и неговото обкръжение, и те се опитват на всяка цена
да се задържат на власт, но не с идеологически инструменти, а възпрепятствайки образуването на обществено-политически движения, поставящи
под заплаха властта им. Затова свободни дискусии има – възможност да
се изказват имат либералите, имат
комунистите, националистите, възможност да се изказват имат и евразийците, които са твърде идеологизирани и изпитват носталгия по
Съветския съюз – Дугин и подобните
нему… До момента, в който някоя от
тези групи не предяви реални амбиции да се добере до властта, открито въздействайки на населението,
критикувайки сериозно властта. Ако
не предявяват подобни претенции,
те ще са свободни да говорят и пишат каквото си искат. Не съм и чувал
за някакви проблеми с писатели, освен
случая с Виктор Шендерович.

А в театъра? Режисьорът Кирил
Серебренников?
Театърът се развива много силно,
правят се потресаващи неща. Няма
вече скучен театър, той е авангарден, със смели сценографски решения,
музикални решения… Колкото до репресиите срещу Кирил Серебренников,
честно казано, не ми е известно, поне
на мен, заради какво бяха предприети
те. Дали заради неговата театрално-творческа дейност, или заради неговата организационна дейност – не
зная. Наистина той си позволи някои
волни изказвания, но по едно време
можеше да си позволява всякакви изказвания, тъй като беше суперлоялен
към властта, участваше в казионни
конференции и т.н. Има слухове, че
станалото е следствие от ситуация
с личен характер, че е влязъл в личен
конфликт с твърде влиятелен човек.
Но все пак на системни репресии не
станахме свидетели – репресии, които да се разпространят върху хора
със сходни възгледи, върху хора от
обкръжението на Серебренников –
такова нещо нямаше. На премиерата
на балета „Нуреев“ в Болшой театър,

където се събра по-голямата част
от либералния руски елит, беше и
Дмитрий Песков, което значи, че във
властта е липсвал консенсус около
тези мерки. Защото, ако това беше
политическа репресия, тогава фигури
на властта не биха се появили на премиерата. А там бяха представители
на най-висшите властови кръгове. И
макар че навремето писах в една своя
политическа колонка, че делото на
Серебренников би могло да бъде началото на натиск върху цялата руска
творческа интелигенция, в крайна
сметка смятам, че то е плод на някакъв личен конфликт.

на възмездие. По отношение на Путин
възмездието не проработва, а педагогическата съставка е важна, доколкото е ориентирана към останалата
част на глобалния елит, когато той
престъпва правилата. Ала когато Путин стане по-сговорчив или по-компромисен, санкциите ще отслабнат.
Неговата цел е да остане на власт и
доколкото в момента няма друг, алтернативен проект, той, така или
иначе, е част от глобалния свят.

Разни хора различно говорят, но
има ли хора да слушат? У нас има
поговорка: „София не е България“,
със сигурност „Москва и Санкт
Петербург не са Русия“. Как стои
въпросът с хората извън тези два
града? В провинцията мълчат, „народ безмолствует“?

Естествено! Има една група, неин
най-ярък говорител е Захар Прилепин.
Те са условно леви, макар че според мен
не са леви, но се смятат за такива.
Всъщност те изпитват носталгия
по империята.

Интернет разшири пространството на политическите дискусии, на
културните дискусии. Бих казал, че
работата е не в големите градове и
провинцията, а в принадлежността
към една или друга класа. Средната
класа с определено материално ниво
и да кажем, студентството – те
се придържат към мнения, които са
критични към властта. Разбира се,
средната класа се свива все повече
след икономическата криза от 2014 г.,
свързана с падането на рублата, на
цените на нефта и с икономическите
санкции срещу Русия заради украинската криза.

Разбира се! От моя гледна точка тъкмо носталгията по империята е онова
чувство, което описва най-добре поведението на Русия. И поведението на
Путин, и поведението на обикновения
човек, и поведението на Захар Прилепин, и поведението на онези над 80
процента, които бяха в пълен възторг
от присъединяването на Крим. Когато не усещаш уважение към себе си,
нищо друго не ти остава освен империята. Обикновеният човек е безправен пред властта, пред милицията.
Той е безправен във всеки контакт с
представители на държавата и колкото повече се сблъсква с тях, толкова повече губи. Срещу тях той няма
никакви шансове за победа. Ако попадне в катастрофа с някой представител на властта, той ще бъде виновен. Дори и да загине – пак няма да има
компенсация. Затова хората се стараят да ограничат своите контакти
с държавата до минимум. Човек няма
възможност да усети уважение към
себе си, както и самоуважение: знае,
че е никой, някаква си там буболечка,
хлебарка… И какво му остава? Да си
фантазира, че е част от велика империя, и така да получава онова, което е

Какво е вашето мнение за санкциите?
Безусловно те вършат своята работа… Обединена Европа бе длъжна да
реагира на първата след Втората
световна война насилствена промяна
на границите на континента, но тя
реагира твърде меко. Просто забраниха на Путин да премества личните
си капитали на Запад. В този смисъл
санкциите носят характера на отдушник. Във всяко наказание има педагогическа съставка, както и елемент

Има ли в руската литература
в момента идеологизирани произведения?

Но тази носталгия не е ли характерна за целия руски народ?
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Дмитрий
Глуховски

Дмитрий Глуховски (род. 1979 г.)
е руски писател, публицист, радиоводещ. Негов баща е поетът Алексей Глуховски. Работи
като журналист в EuroNews (в
Лион), след което се връща в Русия и постъпва в канала Russia
today. Той е първият журналист
в света, излъчил телевизионен
репортаж от Северния полюс
(2007). Неговият първи роман
„Метро 2033“ (2002) е отхвърлен от много издателства,
след което писателят взема
решение да го публикува в специално създаден сайт и романът се превръща в абсолютен
бестселър. На негова основа
са създадени три видеоигри, а
„Метро Голдуин Майер“ купува
правата на книгата (във Варна
Глуховски разказа, че проектът
е пред разпад поради големите
промени, за които настоявали
американските продуценти).
След „Метро 2033“ той публикува още пет книги с разкази и
романи, последната от които –
„Текст“ (2017), бе номинирана за
Европейската литературна награда на името на Димитър Димов, връчвана от община Варна
в рамките на фестивала „ВарнаЛит“. През 2018 г. драматургичният вариант на „Текст“ е
поставен в театър „Ермолова“.

изпитваш онова толкова необходимо чувство, че теб те уважават, че
се страхуват от теб. Оттук тръгва нещастието от самотността на
Русия, истерията, която я владее и
която навсякъде вижда планове за завоюване на страната. И това е много
различно от СССР. Съветският съюз
беше алтернативен проект – една
суперидеологизирана държава, имперски проект, който се преобразува
и се превърна в комунистическа империя. Империя, която се стремеше към
тотална справедливост, за да стигне
в последна сметка до тоталната несправедливост. Но СССР беше идеологически проект – проект, който целеше разширение чрез Интернационала
и чиито цели бяха достигнати след
края на Втората световна война със
създаването на Варшавския договор.

Една част от руснаците получиха достъп до ресурсите, но твърде малка
част – по-голямата част остана зад
борда и тъкмо това върна махалото обратно. Стана както в Америка:
стремителната глобализация остави
промишлените работници зад борда
и тогава се появи Тръмп. Разбира се,
той не е най-очевидният изразител
на тези тенденции, бидейки милиардер, не е най-очевидният представител на работническата класа (смее
се). Но той говори така, че те да го
разбират. Тръмп всъщност е откат
назад, което е нормално. Историята
така се движи – вляво-вдясно, вляво-вдясно и върви напред.

А как бихте определили идеологически вашите произведения?

Зависи дали ще има някакви глобални
събития, които да избият почвата
изпод краката на Путин, или няма да
има. От външните фактори зависи,
които обаче са непредсказуеми. Ако
Путин не може да изпълнява социалните си обещания, независимо от
спецчастите и милицията ще има
брожения. Хората по света са еднакви. Руснакът не е по-различен от
французина, от българина, от всеки
друг народ по света. Щом социалният
натиск стане непоносим, той излиза
на улицата и влиза в сблъсък с полицията. Ала когато ти плащат заплатата или пенсията, за теб не е толкова
важно да излезеш срещу полицията.
Затова, ако има някаква световна
криза, която да подкопае социалната
стабилност в Русия, тогава Путиновият режим ще бъде дискредитиран и
до властта биха могли да се доберат
или някакви имперски националисти,
или демократите. Но ако няма такива сътресения, ще стане както в историята с един белоруски селянин.
Червената армия освободила някакво
белоруско село от нацистите, които,
преди да избягат, обесили всички селяни. Съветските войници ги свалят
от бесилото, полагат телата на земята и изведнъж едното от тях помръдва. „Как така си жив?“ – питат
войниците. „Ами как, как – отговаря
селянинът. – Отначало ми беше зле,
ама после лека-полека и свикнах.“

Работата е там, че те имат хуманистична насоченост. По убеждения аз
самият съм космополит прогресист…

Какво ще рече това?
Накратко, аз съм за бъдещето против миналото. Докато сега в Русия
мнозинството е за миналото против
бъдещето. Но аз мисля, че съм достатъчно млад, за да не се страхувам от
бъдещето и да не се боя да попадна в
него. Да не се страхувам от някакъв
тлен и разпад, когато попадна в него,
както би се страхувал някой стар човек – например Путин и неговото обкръжение. Там има хора, които са над
70 г. и които искат да върнат времето обратно.

И за кого ще е победата – за бъдещето или за миналото?

нужно на всеки възрастен човек, пък и
на всеки подрастващ – усещането, че
теб те уважават. Теб, Иван Иванич,
никой не те уважава, но като гражданин на Русия всички те уважават
и от теб се боят съседите. И дори и
животът ти да не е от най-приятните, като част от велика империя ти
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Бъдещето побеждава винаги. Според
мен на движението на историята
трябва да се гледа като на движението на махалото – всяко действие има
своето противодействие. Френската
революция имаше своя Термидор, Руската – своята 1937 г. Махало, което
се движи вляво-вдясно и при което
твърде големите изменения предизвикват своята противоположност.

И след като така се движи историята, какво да очакваме от Русия
в бъдеще?
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Театърът и

общностите
С театроведа
Патрис Павис
разговаря Камелия
Николова

Световноизвестният френски театровед и театрален изследовател
Патрис Павис участва с въвеждащ
доклад в Международната теоретична конференция „Картината на
съвременния театър: между отворени и затворени общности“, която
се проведе на 8 юни 2019 г. в рамките
на 27-ото издание на Международния театрален фестивал „Варненско
лято“. Целта на конференцията беше
да дебатира върху ситуацията на
съвременния театър, който днес ни
изправя не само пред огромно разнообразие от естетики, подходи и сценични форми, но и пред съществуването на различни публики, понякога с
диаметрално противоположни нагласи и ценности.

Как бихте коментирали темата
на конференцията „Картината
на съвременния театър: между
отворени и затворени общности“?
Много важна тема. Според мен така,
както е формулирана, тя задава преди всичко въпроса „Как да се свържат
по по-добър начин публиката и представлението, публиката и театърът, тъй като понякога те принадлежат на различни светове?“. Това
безспорно е въпрос, който много от
хората в театъра, продуцентите,
организаторите на фестивали често
си задават. Иска ми се да коментирам
опозицията отворени–затворени общности. Създателите на отворения
театър наистина търсят, откриват
и използват нови техники, нови идеи,
те са широко открити за нови неща,

Патрис Павис, фотография личен архив

но в същото време могат да се срещнат с публика, която би могла да бъде
повече или по-малко затворена, тоест да не разбира и да не се опитва да
разбере онова, което този театър ѝ
предлага. Така че, когато тръгвам от
тази опозиция, аз започвам да мисля
за идентичността, за различните видове идентичност, които се срещат
по време на показване на спектакъла.
Очаквам да разбера повече за идентичността на представлението и на
публиката, опитвайки се да видя спецификата на представлението като
художествен продукт и спецификата на зрителите като група от хора
със свои убеждения, нагласи и предпочитания. В този смисъл е важно да
видим какво открива за себе си, как
схваща подобен открит спектакъл
една, както я нарекохме, затворена
публика, как те комуникират помежду си. Въпросът за идентичността
днес става все по-важен и по-важен.
В случая с гледането на театрален

спектакъл от една страна е представлението, което зрителят трябва
да декодира, да разчете, тоест да
разбере един естетически обект,
който понякога за него е трудно да
схване, да опише. Но това все пак би
могло да се постигне с известна практика, с предлагането и гледането на
по-сложни, новаторски, неконвенционални представления. От друга
страна е въпросът за публиката – с
какви нагласи отива тя на един или
друг спектакъл, какво очаква от него,
с какви усещания и мисли си тръгва
след края му. Затова аз особено много
се интересувам от въпроса как бихме
могли да постигнем по-добро знание,
да научим по-добре какви идентичности имат сами по себе си представлението и неговата публика. Бих искал
да подчертая, че тук не става дума
просто за културен мениджмънт или,
иначе казано, как да направиш така,
че представлението да се харесва, за
да го продадеш, как да се опознае подобре спецификата, идентичността на една или друга публика, за да ѝ
се продаде по-добре определен театрален продукт. Нямам предвид и
как да четем, как да тълкуваме представлението, тоест анализ на представлението. Става дума за това
как да бъдем внимателни към самите
идентичности, към спецификите на
представлението и зрителската аудитория, за стремежа наистина да
разбираме онова, което имаме пред
себе си. Така че същинският въпрос тук е как отново да свържем по
най-подходящ начин естетическото
знание, анализа на представлението
с мениджмънта и социологическите
проучвания; как да направим така, че
те да работят по-добре заедно – във
финансов, психологически, етически,
политически и социален план.

Всъщност вашите изследвания
на интеркултуралния театър,
на културната идентичност и
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взаимоотношенията между различните култури в правенето и гледането на театър предложиха едни
от най-значимите и най-влиятелни
концепции в съвременната театрална теория. Днес, в сложната
социокултурна ситуация в Европа
и света те придобиха нова актуалност. Как стои сега въпросът
за „културната експроприация“?
Идентичността не е само в японското саке например или в религиозните вярвания и етическите норми
на една или друга общност, а в това
как тези неща присъстват в нашия
живот, каква роля играят в нашето
всекидневно съществуване като човешки същества, как се отразяват в
него. Това без съмнение е най-важният дебат в социологическите науки
напоследък. Ето защо аз разглеждам
понятието за културната експроприация. Срещнах се с него още преди
години, когато започнах да изследвам интеркултуралния театър. Ако
четете мои текстове или отзиви за
мои книги на тази тема, ще видите,
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че винаги се коментира въпросът
дали режисьорът, който е направил
едно интеркултурално представление, разбира чуждата култура, дали е
проникнал в нея (разбира се, не става
дума да е експерт, да речем, по японска култура), или само я използва, само
я „експроприира“ в своя спектакъл. В
изследването ми за „Махабхарата“ на
Питър Брук (Theatre at the Crossroads
of Culture, 1992) аз се занимавах с това
доколко режисьорът само използва
индийската култура, само прилага
методи за включване на индийския
епос в представлението си. Винаги
съм бил много критичен към простото експроприиране на друга култура,
което не е само естетически, а също
е и политически и етичен въпрос. Отхвърлям подобно експроприиране (например на „Махабхарата“ от някой английски или френски режисьор или на
трагедиите на Расин от някой японски режисьор) само за да събудиш интерес, да привлечеш вниманието, да
направиш пари. За мен е важно какво в
другата култура се е оказало особено
необходимо, истински необходимо за

един режисьор и една трупа, за да го
покажат.
Напоследък обаче се отиде в другата
крайност. Все по-често около едно или
друго театрално представление възникват възражения, които би трябвало да определим като нова цензура
от една постколониална гледна точка. Какво имам предвид? Понякога ние
използваме техники, движения, танци от друга култура и ги пренасяме в
своя спектакъл, в някои от мизансцените или в цялостното решение. За
мен това е напълно коректно, напълно нормално, етично. Ала за отделни
общности нещата не стоят така.
Днес има много, да ги наречем, групи
за натиск, протестиращи групи, които защитават правата на една или
друга общност. Протестират не самите общности, а само отделни групи, които твърдят, че ги представляват, често без да са гледали самото
представление, без да имат каквато
и да е представа за него, но пък имат
възражение например към това, че канадски режисьор от Квебек говори за
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местните американци, за коренното
население на Канада. Става дума за
скорошния скандал около спектакъла
„Каната“ на Робер Льопаж в Театър
дьо Солей, който беше обвинен от
местни активисти, че иска да разкаже
историята за основаването на Канада
без участието на коренните жители.
Друга подобна полемика се появи преди време в Сорбоната в Париж, когато
пък малка група протестъри искаха да
се въведе забрана да се използват черни маски при представянето на древногръцки трагедии, защото напомня използването на „черни лица“ от
„бели“ актьори, срещу което те също
протестират и настояват ролите
на „черните“ персонажи да се играят
от „черни“. Аз не съм сигурен, че мога
да предложа решение на този въпрос,
но той трябва да бъде коментиран.
Днес дебатите по него стават все
по-горещи, защото колкото повече се
доближаваме до идеята за различието
на база религия, вярвания и т.н., толкова по-бързо попадаме в клопката на
затворената общност, в т.нар. „комунитаризъм“, което е много опасно
за обществото като цяло, то го ерозира и разрушава, тъй като го разделя на групи, които враждуват помежду си, които дори – както за жалост
днес сме свидетели – започват да се
нападат и избиват. И тук се връщаме
към театъра – може на пръв поглед да
звучи парадоксално, но за мен театърът днес е преди всичко лаборатория,
където именно бихме могли да тестваме, да научим как да се разбираме
един друг, как да живеем заедно, без
да се окопаваме, без да се затваряме
в различието си, без да разрушаваме
света, в който живеем.

Какво трябва да бъде днес едно
театрално представление, за да
изпълни ролята на лабораторно
пространство, където да тестваме възможностите си като отделни личности и като отделни
общности за съществуване заедно,
да бъде мост за разбиране между
групи с различни културни и ценностни нагласи?

Харесвам много и обичам да гледам
сериозни, задълбочени спектакли по
класически текстове, имам предвид
по германска, френска, английска класическа драматургия, които ти помагат да схванеш пиесата по-добре;
представления, които са близо до
текста, но са го разчели дълбоко и
по този начин много силно, истински
го съживяват. Що се отнася до представления, които включват в себе си
елементи и средства от други култури, не бих казал, че имам някакъв идеален или много категоричен пример,
по-скоро има много примери както за
добри и сериозни, така и за лоши практики. Както вече казах, да използваш
текстове, елементи, изразни средства, специфични техники от други
култури в едно театрално представление е напълно естествено и нормално, стига те да се използват по естетическа необходимост, с нужното
познаване и уважение. И обратното –
в никакъв случай и по никаква причина
не бива другата култура да бъде омаловажавана, иронизирана, презирана в
един спектакъл с политически, религиозни или, както най-често се случва,
с пазарни, с комерсиални цели.

Как бихте описали театралната
ситуация във Франция през последните години?
Във Франция все още има доста добра
подкрепа за театъра от държавата.
Това безспорно много подпомага работата на театралните трупи, които
не трябва само да се стремят да бъдат привлекателни за туристите и
да печелят пари, но и да продължават
да играят важна роля в образованието и културата в страната. Мисля,
че Министерството на културата
има много разумна политика по отношение на финансирането на театъра
и хората, които се занимават с него.
Наистина парите са по-малко в сравнение с времето на Малро или на Митеран, но програмите за подпомагане
на театъра и днес работят успешно.
Във Франция имаме добра традиция
в това отношение. От друга страна, както и навсякъде по света, днес

съществува и изкушението да се влагат по-големи средства основно в
продукции и имена, които привличат
голяма зрителска аудитория и могат
да върнат направената инвестиция
дори в по-голям размер. Но за да обобщя – днес във Франция наистина има
многообразие от възможности на
държавно, регионално и общинско
ниво за поддържане и развитие на
театъра. В естетически план бих
казал, че през последните две-три
десетилетия нямаме големи творчески фигури като Витез или Планшон,
стремящи се да изградят свой собствен отчетлив стил или метод. Днешното театрално поколение е много
по-прагматично. Като цяло неговите представители не се стремят да
създадат непременно нещо полезно за
своята култура, за своята обществена среда в момента. Те по-скоро се
опитват да намерят нови, интересни пътища за самите себе си. Дори
когато поставят известни класически текстове, те се фокусират върху онова, което на тях им се струва
интересно и привлекателно в тези
текстове, независимо дали то има,
или няма някаква връзка с живота наоколо. Не съществува вече традицията на мощния режисьорски театър на
Роже Планшон например, когато той
търсеше и откриваше в класическите
пиеси идеи и значения, които директно помагаха на публиката в залата да
разбере по-ясно и по-добре света, в
който живее. Мисля, че днес хората
както в театъра, така и публиката
са скептични към подобен вид режисьорско осъвременяване на класиката.

Има ли според вас през последните
години завръщане към драматичния театър, към театъра, изграден върху драматичен текст?
Да, определено има завръщане на
театъра към текста. Но днес това
рядко е завръщане към традиционния текст с диалог, драматургия и
фабула. Ситуацията определено е
по-различна. Има няколко отчетливи
движения в съвременния театър по
отношение на текста: поставянето
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Проф. Патрис Павис (род. 1947) е
един от най-големите френски
и световни учени в областта
на театъра и театралната
теория. Той завършва немска
(1970) и френска филология (1971)
в Университета „Париж Х“. През
1973 г. защитава докторат по
немска литература в Университета в Лион. През 1983 г. става
доктор на филологическите науки с дисертация върху Мариво в Университета „Париж III“,
където от 1976 до 2007 г. е
професор по театрознание.
От 2007 до 2016 г. е професор
в Университета в Кент и гост
професор в Националния университет по изкуствата в
Южна Корея. Автор е на много
книги и изследвания, между които най-известни са: „Речник на
театъра“ (1987, преведена и на
български през 2002), „Анализът
на драматичните текстове“
(2003), „Анализът на спектаклите“ (2005), „Съвременната
постановка“ (2007), „Речник
на пърформънса и на съвременния театър“ (2014) и др.

на постдраматични текстове; in-yerface театърът и неговите най-нови
трансформации (във Франция той
няма такова силно развитие, както в
Англия и Германия от 90-те години на
миналия век до днес); поставянето на
традиционна класическа и съвременна
драма. Видях тук, на фестивала, че в
България има много силна ориентация
към наративния театър, към разказването на истории – това също е една
от отчетливите тенденции в европейския театър напоследък.
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Наблюденията ми от последните години по отношение на текста в театъра показват, че съвременните
хора биха искали да видят на сцената
нещо много смешно, но не булевардно,
а по-скоро интелигентно, остроумно,
добре направено. Бързо навлиза и относително новият жанр на стендъп
комедията. Разбира се, традиционният театър, базиран върху известни
и нови текстове, продължава да заема определено място в зрителските
предпочитания. Напоследък френската публика открива имърсив театъра , който добива все по-голяма
популярност, тъй като той има способността да докосва човека по много
конкретен физически и емоционален
начин.

Днес живеем в култура на образите. Как според вас театърът може
да запази идентичността си, да
оцелее в тази култура, доколкото
той също работи преди всичко с
образи?
Театърът не трябва да се опитва да
се състезава с киното, с компютъра,
с новите технологии, които наистина
запълват с образи пространството,
в което живеем днес, а трябва, бих
казал, да търси интересни и продуктивни срещи с тях. Работите на Иво
ван Хове са чудесен пример за такава
среща. Например неговият спектакъл „Натрапчивост“ по знаменитите
филми на Лукино Висконти „Натрапчивост“ (1943) и „Залезът на боговете“ (1969) в „Комеди Франсез“ преди
две години, през 2017 г., който през
2018 г. беше показан и на фестивала
в Авиньон, е чудесно представление с
великолепни, много въздействащи мизансцени, съчетаващи прожекции на
огромен екран с живото изпълнение
на актьорите. Има и много други интересни представления в тази естетика, както и в естетиката на т.нар.
„представление-филм“. Бих казал, че
такива истински креативни комбинации между киното и театъра, както и
между театъра и новите технологии
разширяват възможностите на театралния език; това е друга употреба на

образи по начин, който по-силно активира различните възможности за
възприятие на зрителите.

Как бихте коментирали това, което успяхте да видите в програмата на фестивала тази година?
Преди всичко е трудно да обобщя,
защото съм тук само няколко дни и
защото гледах спектакли от много
различен вид. Онова, което наистина открих за себе си между няколкото
неща, които видях на фестивала, са
двата спектакъла по Йордан Радичков
на Маргарита Младенова („Луда трева“) и Иван Добчев („Нова библия“) в
театър „Сфумато“. Наистина харесах
този стил, близък (по различен начин
в двете представления) до някакъв
краен натурализъм, който интензивно набира скорост и преминава в силна
поетичност; харесах също оригиналната смесица между Станиславски и
Гротовски в актьорското изпълнение.

След интензивното развитие на
театралната теория и театралната критика през втората половина на ХХ век и специално след
постиженията в анализа на представлението, за които вие имате
базисни заслуги, какво следва? Какво е мястото на театралните изследвания и театралната критика
днес?
Преди всичко днес театърът трябва да се разглежда в по-голяма контекстуална рамка. Убеден съм, че
театралните изследвания и особено
театралната критика би трябвало
да разширят своето поле. Ние, теоретиците и критиците, трябва да
познаваме и да разбираме по-добре
политиката, културния живот, социологическите проучвания и да разглеждаме представлението в техния
контекст. В този смисъл мястото на
критиката продължава да е важно и
необходимо. Но когато пишем критика, трябва да сме много внимателни,
много подготвени, за да бъде тя наистина полезна и необходима.
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„Щедростта на Тавита“,
фотография Marcel Lennartz

Йерней Лоренци
Театралното
„Варненско лято“
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Моят театър е
екипно изследване
Словенският
театрален
режисьор
Йерней Лоренци
в разговор с
Людмил Димитров
След първоначалната ни уговорка за
разговор Лоренци „изчезна“. Две седмици по-късно получих съобщение:
„Вече съм в Любляна, можем да се видим. С удоволствие!“. Срещнахме се
на следващия ден, 3 април, в неговия
„кабинет“, както се шегува – кафенето „Космос“ на ул. „Игришка“. Беше се
върнал от Загреб, където в Театъра
на младите току-що бе минала премиерата на авторския му проект „Айхман в Йерусалим“ по мотиви от едноименната творба на Хана Аренд.
Кратка визитка. Йерней Лоренци е роден през 1973 г. в Марибор. Още като
гимназист прави първите си постановки в културния дом „Мъртъв театър Марибор“. Следва режисура за
драматичен театър в Академията
за театър, радио, кино и телевизия
в Любляна в класа на професорите
Миле Корун и Матяж Зупанчич. През
1999 г. се дипломира със спектакъла
„Антигона“ по Софокъл. За кратко е
художествен ръководител на театъра в Птуй. От 2006 г. преподава в
Люблянската академия. Професор е по
театрална режисура.
Людмил Димитров: В България сте
доста известен и харесван режисьор.
Основно заради „Илиада“. И театралите, и останалите зрители, видели
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Йерней Лоренци

този спектакъл, са луди по него. С две
думи – имате заклети фенове у нас. Но
аз съм може би единственият българин, който плътно следи работата
ви много отпреди „Илиада“. Първото
представление, благодарение на което запомних името Йерней Лоренци,
е „Чримекундан“ 1 . Може да съм гледал
някои ваши неща и преди него, но за
мен това беше съвсем нов тип спектакъл – като формат на текста,
стилистика, естетика, и ми отвори
различни рецептори за театъра – за
предназначението и перспективите
му. В този смисъл най-напред искам
да ви попитам: кой е Йерней Лоренци?
Как възприемате себе си?
Йерней Лоренци: Не обичам да се самоопределям. Честно казано, самомнението ми е доста ниско, твърде много
неща у себе си не понасям.
Людмил Димитров: Ще задам въпроса
по друг начин. Какво се промени между
Лоренци, който постави тибетската притча и преди нея „Гилгамеш“,
и Лоренци, съвсем наскоро направил
„Мъртвият идва за любимата си“ по
Светлана Макарович, „Дървеница“ по
Маяковски, „Сън в лятна нощ“?
Йерней Лоренци: Чувствах, че се задръствам. И че моят театър също

се херметизира. Докато се усетя, се
оплетох в някакви стереотипи и изпитах силна необходимост да отворя
себе си и онова, което правя. На първо
място разгърнах съдържанието, дадох много повече свобода на актьорите и така разкрепостих зрителите. Почнах да изхождам не от своя
контекст, а от случващото се по време на творческия процес. Дотогава
правех така наречения митопоетичен
театър, после рязко разширих границите му, преобърнах го.
Людмил Димитров: В каква посока?
Какво във вашето разбиране означава
отваряне спрямо отправната точка
на митопоетиката?
Йерней Лоренци: До голяма степен останах в митопоетиката, но започнах
да ритуализирам самия театър. Като
първа стъпка категорично съборих
четвъртата стена (това в някаква
степен го имаше и в „Чримекундан“),
комбинирайки играта с телеактинга,
по термина на Патрис Павис, разказването с интерпродуктивността.
Така че вече да не съществува образ,
драматически персонаж – някъде можем да се докоснем до такъв, но като
цяло той е разпаднат – и започнах да
опитвам различни процедури, като
на даден етап от процеса спонтанно
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изграждам концепта заедно с актьорите. Спрях да използвам драматургични текстове, от доста време насам не поставям, а гледам да правя
екипно изследване върху материала,
който съм избрал. Предприемам, така
да го кажа, обратно писане на текста,
от края към началото, изследвам основанията за появата му, скритите
намерения, довели до сюжета.
Людмил Димитров: Този ваш похват силно ме впечатли. Три или четири пъти гледах „Сън в лятна нощ“
– представление, което за мен е истинско откритие и дори откровение
в театъра. Има едно консервативно
правило – Шекспировият текст не
се пипа; не можеш да си позволиш да
съкращаваш, да разрушаваш... А тук
всичко беше с краката нагоре. Нещото, което особено ме спечели и въодушеви, е като наблюдавах как текстът
се унищожава, но през това унищожаване стигаш до самата му същност,
до дълбините, от които историята
поема, зачева. Проумяваме защо този
сюжет е възможен. И това отново си
е Шекспир. Смятате ли се за последовател на дадена школа? Кои са вашите
учители по театър?
Йерней Лоренци: О, имам много учители. Още докато бях в гимназията,
се записах в театралната студия
на Вили Равняк в Марибор – моя първи ментор и първия ми велик учител,
той ме посвети в ритуалния театър,
за което съм му безкрайно благодарен.
После в Академията Миле Корун, Мета
Хочевар, както и моите състуденти –
Томо Янежич, Себастян Хорват... Влиянията върху мен са много. Бях вече
достатъчно голям, когато директор
на театъра в Марибор стана Томаж
Пандур и по негово време се направиха
върховни спектакли. Паоло Маджели
постави „Войцек“ на Бюхнер, Едвард
Милер – „Лулу“ на Ведекинд, „Фауст“
по Гьоте, „Случката в град Гога“ от
Славко Грум и какво ли не... В родния
си град се учих на истински театър.
Актьорите също винаги са били мои
учители. От всички поколения. И разбира се, моят творчески екип – композиторът, хореографът, сценографът.

на Станиславски, Брехт, Питър Брук,
Михаил Чехов...?
Йерней Лоренци: При мен по-скоро е
някаква комбинация. Но категорично
не обичам самостоятелните школи.
Режисьорът в един момент трябва
да съгради собствен свят. И да успее
да се отлепи от всякакви модели. Да
се отърси от всичко задържащо го:
учители – ученици, да си измисли ритуал, с който да напусне този омагьосан кръг и да развие вътрешния си
свят, да намери темата си; би било
чудесно, ако същевременно открие
собствен театрален изказ, свой сценичен дискурс. И да не позволява да
циментира това свое говорене, а да
го прекрачва: не толкова да го модернизира, колкото да поставя подвъпроси. И да се пази от априорността, от
статуквото.
Людмил Димитров: Доколкото разбирам, вашите спектакли възникват в момента на поставянето им...
Нямате предварително намислена
концепция.
Йерней Лоренци: Не, нямам.
Людмил Димитров: Което има предимството, че като гледаш представлението, не знаеш какво ще се
случи, докъде ще доведе започна-

тото. В този смисъл тезата на Дьорд
Лукач, че при вдигането на завесата
бъдещето съществува от незапомнени времена, при вас не важи. И това
особено ми харесва, тъй като вашият
театър мен също ме превъзпитава,
променя театралната ми култура. А
какво мислите за Чехов? Правили ли
сте някога Чехов?
Йерней Лоренци: Да, някога правих
„Три сестри“, но беше слабо представление, понеже погледнах пиесата
външно – толкова съм знаел тогава
как да вляза в Чехов. Но обожавам Чехов. Шекспир–Чехов, какво да кажа! На
тази основа по-късно изскача Бекет.
Людмил Димитров: Ако днес бихте
правили Чехов, коя пиеса ще изберете? Хипотетично.
Йерней Лоренци: Чехов със сигурност
влиза в плановете ми. Но ако се реша
да го правя, ще избера разказите му
– феноменални неща, изумителни. Потресаващо е старанието му да разбере човека, без да го осъжда за каквото
и да било, невероятни са усилията му
да постигне в художественото си съзнание тази комплексност на човека, и
то на всеки човек без изключение, давайки си сметка, че няма да успее, тъй
като подобна мисия е невъзможна. В

„Илиада“, Словенски национален театър „Драма“, Градски театър Любляна, Цънкарев дом

Людмил Димитров: Имате ли предпочитания към нечия теория – да кажем
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Йерней
Лоренци

Йерней Лоренци e сред водещите режисьори на Словения,
професор в Академията за
театър, радио, кино и телевизия в Любляна. Българската
публика познава три от неговите постановки, гостували
на Международния фестивал
„Варненско лято“ и „Световен
театър в София“ – „Бурята“
от Н. Островски на Градския
театър в Любляна (2013), „Бесният локомотив“ от Станислав
Виткевич – Виткаци на Словенския национален драматичен
театър (2014) и „Илиада“ (2016),
спечелила Голямата награда
за режисура и Наградата на
публиката на Международния
театрален фестивал БИТЕФ
2015 в Белград, както и Голямата награда, Наградата на
критиците и ж урналистите и Наградата за музика на
Международния театрален
фестивал „Контакт“ в Торун.

тематичен план също ми е много близък. Но още не съм стигнал фазата, в
която бих правил негова пиеса, освен
ако неочаквано отнякъде не получа
много силна провокация.
Людмил Димитров: Кое определение
за театъра не приемате? Какво според вас не е театърът?
Йерней Лоренци: Много ми е трудно да
кажа какво не е театърът. Знам какво
не ме интересува, какво ме отегчава,
какво презирам. На първо място, априорността на жанра – това било комедия, онова било фарс. Също – опростяването, предвидимостта, всякакви
опити да се флиртува с театъра; не
обичам глупавия театър, срамежливия, перфекционисткия театър, театъра, който проповядва и морализира
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или ми размахва пръст и ми заповядва,
също – високомерния театър, поставящ се над зрителя и изключващ диалога с него, тъй като смятам, че театърът се осъществява единствено
в присъствието на зрител. Ненавиждам самовлюбения театър – това ме
отблъсква винаги. Отстоявам незавършеността, недоправеността,
ако щете, грешката. Дразня се от
представления, които искат да ме
убедят, че знаят всичко, а пък не знаят; мразя актьори без истинско присъствие или прекалено изявяващи самочувствието си: едва ли не тяхната
компетентност е по-важна от това,
което представят. Страшно много са
нещата, които мразя в театъра.
Людмил Димитров: А вярвате ли в
тишината в театъра?
Йерней Лоренци: Абсолютно!
Людмил Димитров: Как разбирате
тишината? Какво означава в театъра да е тихо? Преживях я в „Сън в лятна нощ“ и страшно се възторгнах.
Йерней Лоренци: При мен тишината
настъпва, когато усетя наелектризираност до краен предел. Защото аз
мисля, че произтичащото на сцената
е само врата или прозорец; оставащото зад вратата, зад прозореца,
се случва в зрителя. Не искам да създавам илюзии, а да провокирам чрез
алюзия, защото представлението
получава завършеност единствено
у зрителя. Опитвам се да анимирам
полето на въображение у актьорите, така че по време на действието
те да активират полето на въображение у зрителите и когато това се
случи и протече интензивно, накрая
настъпва взаимопроникваща и пълна
тишина. Тя е необходима за един вторичен процес, в който всеки за себе си
осъзнава онзи силен вътрешен образ,
стигнал единствено до него.
Людмил Димитров: Ще поставяте в
България. Какво? Избрали ли сте вече
текст, по който ще работите?
Йерней Лоренци: Не, в процес на обмисляне е. Заедно с актьорите ще го
правим. Генералната тема е Орфей.
Ползвам най-различни източници.
Людмил Димитров: Къде според вас

се спуска Орфей? Съвсем наскоро преведох стихосбирка от словенския
поет Изток Осойник и в едно от стихотворенията там се среща твърде
интересната фраза, че Орфей се спуска сред хората. А според мита той
слиза в ада. И по този повод се замислих: какво всъщност прави Орфей,
какво цели?
Йерней Лоренци: Възможни са различни интерпретации. Аз мисля, че
той има голям препъникамък – Евридика. Тя понася невероятно, мачистко страдание. Проблемът на Орфей е
самовлюбеността, хюбрисът му – Евридика за него е само оръдие. Той няма
реално отношение към нея, а я инструментализира. И по някакъв начин
два пъти я убива, наслаждавайки се на
този акт. Това е една от възможните
интерпретации. Преди време поставях операта на Глук „Орфей и Евридика“. Знам, че тук по-скоро ще ме интересува Евридика. Смятам с трупата
в София колективно да стигнем до
нещо, което ще ни обедини около каузата „Орфей“.
Людмил Димитров: Познавате ли
българския театър?
Йерней Лоренци: На една среща в Милано ваши студенти показаха великолепно танцово представление! Бяхме
представители на театрални академии от цяла Европа и мен най-много ме
впечатлиха българите, румънците и
руснаците. С други думи, Изтокът!
Да не забравя Литва. И каква разлика само със Запада! Тук, на Изток, все
още преобладава, как да кажа, добрата патетика. Хората са някак мъдри.
Няма грим, няма преструване.
Людмил Димитров: Очевидно не за
първи път ще бъдете в България,
но някога посещавали ли сте я извън
турнетата?
Йерней Лоренци: Осем пъти! Невероятно ми харесва и я обичам. Къде ли
не съм ходил! Изръшнал съм я! Първия път – като студент – я минах на
стоп!

1
„Чримекундан или Неопетненият“ – тибетска мистерия. Любляна, театър „Драма“, премиера 15 април 2005 г.
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Венета Дойчева

Преливащи се
театрални
реалности

„Макбет“, компания „Театроперсона“

Започвам тези редове, посветени на
отминалото през първата половина
на юни издание на Международния театрален фестивал „Варненско лято“,
с отчетливо установилото се в мен
впечатление, че тази година личният акцент на вниманието ми е върху
първата дума – международен. (Ще
коментирам това с уточнението,
че посоченият аспект на фестивала
не изтрива грижата за българските
спектакли и програмата го демонстрира. Афишът отново не изневери
на усилието да представи актуалния
български театър като равностоен
събрат на гостуващите театрални продукции и предложи във Варна
силни спектакли.) Специален фокус
(абсолютно оправдан и повече от естествен) беше фигурата на Йордан
Радичков, чиято 90-годишнина отбелязваме през цялата 2019 – писателя,
който беляза българската литература със своите магични думи, а тяхната образност се гравира в българския
театър като някакъв общ племенен

знак. „Опит за летене“ (режисьор
Стоян Радев) – Народен театър „Иван
Вазов“; „Луда трева“ (режисьор Маргарита Младенова) и „Ноев ковчег“
(режисьор Иван Добчев) – Театрална
работилница „Сфумато“, разгръщат
различни посоки от Радичковия свят.
Тъй като обичайно подобен фестивал не може да бъде обхванат от
край до край, и моят поглед не успя да
види всички поканени представления
(български и чуждестранни). Макар
и да остава с по-скромни мащаби от
огромните театрални фестивални
платформи по света, където преглъщаш факта, че за броени дни ще
видиш само къс от разнообразието,
„Варненско лято“ поставя същата
нерешима трудност – какво да избереш и какво да се примириш, че ще
пропуснеш. Важно е да се посочи, че
фестивалът поддържа различни модули, които представят разнообразни посоки от съвременния български
театър. Традиционно силна е българската основна програма, която освен

споменатите спектакли по Радичков
включваше: „Нирвана“ от К. Илиев (режисьор младата Максима Боева) – ДКТ
Шумен; „Драконът“ от Евг. Шварц
(режисьор Явор Гърдев) – ДТ Варна;
„Белла фигура“ от Я. Реза (режисьор А.
Угринов) – Театър „Българска армия“;
„Пияните“ от Ив. Вирипаев (режисьор
Явор Гърдев) – МГТ „Зад канала“; „Развратникът“ от Е.-Е. Шмит (режисьор
Стоян Радев) – Театър „София“; „Защото на мама така ѝ харесва“ от Ж.
Пожгаи (режисьор Лилия Абаджиева)
– Театър „Възраждане“; „За какво ви
е Дон Кихот“ по Сервантес (режисьор
Бина Харалампиева) – Сатиричен театър „Алеко Константинов“. Отново
български предложения са заглавията от програмата Шоукейс, която
събира по-разнообразни естетики,
предназначени за чуждестранни програматори, критици и гости. Тук са
включени по-малки и мобилни сценични форми, често стоящи в ничията
земя между изкуствата (драматичен
театър – танц – инсталация – музика
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– пърформанс). Отново не може да се
види всичко, но интерес сред публиката и гостите предизвикаха „Дивата
патица“ от Х. Ибсен (режисьор Крис
Шарков) – НТ „Иван Вазов“; концертът „Нови песни, нови аранжименти“ на Иво Димчев; „Животът е сън“
по Калдерон (режисьор младата Дина
Маркова); „Произведени за щастие“ –
танцов пърформанс на Ива Свещарова
и Вили Прагер – Брейн Стор Проджект
& ДНК; „Вечен“ – имерсивна инсталация на Християн Бакалов и др.
Равностоен на българското участие е
делът на чуждестранните продукции,
които по правило удържат силно художествено качество и представят на
публиката оригинални естетики и изненадващи авторски интерпретации.
Тук предложенията бяха интригуващи
и способни да удовлетворят и най-сериозните очаквания към съвременния
театър. „Макбет“ е версия, базирана върху едноименната Шекспирова
трагедия, поставена от италианския
режисьор Алесандро Серра. Съчетават се принципите на свръхинтерпретацията („Сардинските карнавали се превърнаха в богат източник,
от който да черпя полезни съвети,
указания за сценичната постановка,
създаването на пространство, в което целта не е текстът да се постави, а да се даде възможност на нещо
по-фундаментално да се случи: разкриването на трагичните архетипи,
които взимат надмощие в героите на
Шекспир, подобно на образите, които
оживяват в карнавалите, а навярно и
в самите зрители.“ 1 ) със сценична изразност, която се храни от различни
извори с живителна вода – езиковата
фактура на един от сардинските диалекти като лингвистичен превод на
Шекспир; историческата археология
на Елизабетинската театрална култура и мъже актьори за всички роли;
съвременния синтез на изкуствата
на живото изпълнение (драматична
игра, танц, пластическа жестуалност); уедряване на вокално-ритмичното начало; визуалност на ръба
на живописния минимализъм… Оказва се, че осмината мъже на сцената
могат да изразят драматизма на
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„Хуманоптер“, реж. Клеман Дазен

разрушителните страсти в техния
универсален смисъл и да развълнуват
съвременния зрител. Актьорската
игра на тази трупа е виртуозна и в
равна мяра постигаща въздействието на гласа (Протяжното „Макбетоооо…“, изречено, издъхано, изтръгнато като заклинателно-оплаквателен
вопъл, звучи в горестно изтощителен регистър на разрухата), но и на
силните образи на тъмните стихии
в личността, които избухват както
в трите вещици, сардински бабички,
които с хулна лекота обръщат душата на Макбет към личния му мрак,
а също и в ексцентричната лейди
Макбет – смущаваща фигура на висок мъж с дълга гъста коса и брада
– черна птица на злото. Оживелият
Бърнамски лес, който изниква от тъмата на сцената, е представен чрез
големи лицеви маски от дърво, чиито
възлести чворове и годишни кръгове
закриват фигурите и сякаш ни потапят в бездната на поколенията хора,
превърнали се в пепелта на земята.
Цялостното внушение на спектакъла
е устремно, задъхано и атавистично
като отпечатък от метеорит, достигнал ни от мрака на времето.

„Щедростта на Тавита“ (концепция,
хореография и режисура на Ян Фабр,
компания „Трублейн“) е танцово
соло на Матео Седда. Това е първото
представяне в България на сценичен
спектакъл на именития белгиец Ян
Фабр, който е истинска сензация не
само в европейски контекст. В богатата си биография на хореограф
Фабр е работил с мнозина танцьори,
които го респектират с изключителните си артистични качества и той
посвещава на някои от тези „воини
на красотата“2 самостоятелни сценични спектакли. Матео Седда доказа, че заслужено носи това почетно
звание – освен красотата той брани
изкуството от всякакви външни пози
или имитации и успява да внуши, че
щедростта на артиста се равнява с
откровенията на библейските истини. Темата на танцовия спектакъл
реферира към историята на библейската Тавита, която вършела добрини,
шиела и раздавала дрехи на бедните.
Този мотив заляга в концепцията
на представлението и като външен
знак – над празната сцена като свод
се спускат няколко реда разноцветни
конци, завършващи с дълги стоманени
остриета на игли. Танцьорът ги докосва, играе с тях и откъсва някои от
нишките, за да ги пришие към дрехите
си, които последователно съблича и с
ритуален жест поставя на авансцената, като повтаря думите: „Направих
ги за вас от сърце и ви ги подарявам“,
изречени на италиански. Събличането
на пластовете черни дрехи (мека шапка, връхни сетрета, дълги разкроени
поли, елечета, риза) до пълна голота
оформя миниетапи от набиращата
скорост хореографска линия, която
достига до punctum – онова ненадейно убождане и непредсказуемост,
за което говори Р. Барт. Макар и да
минават през музикално-пластични
варианти на препратки към различни идеи за отдаване, изразени като
автопоетични жестове (цитати от
популярни клишета на киното, рапа,
поп музиката), Матео Седда и Ян Фабр
неизменно търсят кулминационно докосване до точката на изместването
от себе си. Вибриращите жестове
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на дланите, ръцете, главата и цялото тяло, което се върти около оста
си като в техниките на дервишите
и отново се укротява от волята на
танцьора, създават силно магнетизирана линия на контакт с публиката.
Наслада от екстаза на танца като
отдаване – артистът се отдава на
изкуството и го дава като дар на
нему отдадените. След спектакъла
възбудата на публиката се отприщи
не просто в аплодисменти, а в особено
озарение, което рядко ни застига.
И руският спектакъл „Евгений Онегин“ (Театър „Червен факел“, Новосибирск) успя да постигне този ефект,
макар и със съвсем различен език. След
бурния успех на миналогодишната
прожекция на „Три сестри“ режисьорът Тимофей Кулябин представя (отново чрез заснет на живо спектакъл)
един по-ранен свой прочит на свещения за руската култура роман на Пушкин. Средата, предметите, битът,
част от музиката – всичко е взето
от днешния ден, към който поезията на Пушкин приляга точно заради
центрирането върху един основен
идеен мотив – пустотата на света,
преживяна не само като лична драма,
но като престъпен социален порок. В
сцената, която е решена като празно
студио – кинопавилион, и с внасянето
на предмети подсказва смяна на местата, Онегин блуждае в повтарящи се
всекидневни ритуали на отегчението,
стига до дуела с Ленски и убийството
в инерция, която режисьорът интерпретира като заразно зло. След този
акт празнотата няма алтернатива
дори и чрез Татяна – сюжетът на романа разказва на финала за срещата
ѝ с Онегин в Москва, а театърът на
Кулябин премахва този епизод на закъсняло обяснение и трансформира
героинята в женски вариант на Онегиновото отчуждение – като рефрен
на всекидневното обличане на Евгений в подготовка за новия ден, Татяна
извършва същия ритуал, но вместо
бална рокля слага черен костюм, панталон и бяла риза. Чистосърдечната виталност, ведрост и чистота
отстъпват и тя буквално попълва

мястото на Онегин в танца-реплика
на въведението в света на светската
суета. От него накрая не остава нищо
– живият Онегин, застинал в ъгъла,
просто наблюдава седналия свой аватар – фигура, състояща се от малки
листове, които са издухани от мощна струя на вентилатор и летящи
във въздуха, стапят първообраза до
празна метална конструкция. И този
спектакъл еднакво добре си служи с
изразността на танцовите образи,
интензифицираната драматична игра
и хармоничното смесване на наративно повествователно безучастие (основният поток на стиховете на Пушкин се произнася на запис от спокоен
мъжки глас „зад кадър“), преливащо
във фрагменти на екстатично отдаване на актьорите в игра.
Ако тези примери могат да ни подведат да мислим, че чистите театрални стилистики са изчезнали и са
се предали под натиска на естетическите амалгами, то представлението
„Хуманоптер“ на френската компания La Main de l’homme („Човешката
ръка“) защитава практиката на виртуозността в полето на ясно заявени изразни принципи. В случая това е
танцът, но мислен като акробатично
съвършенство и обогатен с предизвикателствата на жонгльорството. Концепцията и режисурата са на
Клеман Дазен, който също участва в
представлението, и на седмина млади изпълнители. Въздействието на
тази творба е с по-широки граници,
повече разчитащо на свободните
асоциативни връзки и на зрителската активност. Но категорично и последователно строи ритъм на малки
секвенции, на повтарящи се движения
и зашеметяващи траектории на топки, с които човешката ръка демонстрира, че може да създаде внушение
за безкрайност.
Друг пример за чист театрален език е
„Чайка“ от Чехов (Македонски народен театър, Скопие, Р. Северна Македония) в интерпретацията на младата режисьорка Нина Николич. Плътно
стоящ до текста, спектакълът

представя талантливите актьори в
силна светлина (особено се открояват финесът на Никола Ристановски
като Тригорин, както и младата Дария Ризова като Нина). Отново съвременна среда, костюми, музика и видео
проекции (на водната повърхност на
езерото и на есенна гора за финала).
Спектакълът е не докрай хармоничен
в цялостната си постройка, но демонстрира, че Нина Николич притежава силен театрален усет. Една ярка
сцена – любовното обяснение между
Нина и Тригорин, е истинска находка.
Меланхоличният писател, завладян
от свежестта на неподправената
младост, пише по дължината на голия
ѝ крак своя адрес в Москва, също както днес набързо драсваме телефонен
номер на дланта си, без да се лишава
от иронично произнесената финална
„Точка“, поставена от него на върха на
бедрото и на тънкия ръб между еротиката и чистотата.
За поредна година фестивалът си
сътрудничи с музикалното издание
„Варненско лято“ в програмата „Интермецо“. И двете събития, които
гледах, заслужават високо признание.
Джаз оркестърът на Кралския Концертгебау в Амстердам и американската певица Маделин Бел изпълниха
своя програма трибют на Рей Чарлс
и Стиви Уондър. Киноконцертът
„Лодката на влюбените“ по филма
на Жан Епщайн La Belle Nivernaise
(1923) от ерата на нямото кино събра изненадващи в съчетанието си
музиканти – френското джаз трио на
пианиста Франсоа Ролен и хора „Големите български гласове“ с диригент
Илия Михайлов. И в двете вечери музиката тържествуваше за радост на
публиката, изпълнила голямата зала
на Фестивалния център във Варна.

Интервю на режисьора Ал. Серра в: https://
varnatheatrefest.viafest.org/2019/05/30/
2
https://www.troubleyn.be/fr/productions/thegenerosity-of-dorcas
1
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Красимир Илиев

Райко
Алексиев
Началото
Ретроспективна изложба
на Райко Алексиев (18 юни –
14 юли 2019 г., СГХГ,
куратор Красимир Илиев)
се опита да покаже кой е
той и какво е мястото му
в българската култура.
За детството и първите
стъпки в карикатурата
на Райко Алексиев
се знае обаче твърде
малко. Предлагаме ви
откъс от монографията
на Красимир Илиев, която
предстои да излезе.
„Урок по физика“, „Въртокъщник“, 25 октомври 1909 г.

Райко Алексиев е роден на 7 март
1893 г. в Татар-Пазарджик1:

Нощта е била дъжделива
и кучета далече лаели,
а на изсъхналата слива
зловещо и с прокоба дива
две кукумявки са ридаели.2
Баща му Никола е учител, родом от
Солун, завършва образованието си в
Цариград. Оттам попада в Татар-Пазарджик, където е учител. Жени се за
Стоянка Белопитова, също учителка,
родена в Панагюрище, сестра на Тодор
Белопитов, секретар на Хвърковатата чета на Бенковски.
Семейството живее чергарски, Райко
е описал момент от преселенията:

Беше някога... Баща ми, който учителстваше в Сливен, поради пристъпите на тогавашните партизански
вълнения, внезапно биде преместен.
Точно срещу Нова година, види се,
като подарък за новороденото му
шесто чедо, в ръцете му биде връчено краткото съобщение, че... „в интереса на службата“ е преместен във

Враца, за където незабавно трябва да
замине. От Сливен във Враца! По прекия диагонал на картата, висшите
разпоредници с просветата народна
пращаха на екскурзия осемчленното
семейство на един народен учител, и
то посред зима, когато дебели снегове
лежаха по земята и свирепи ветрове
се спускаха от Бармук баир и с острите си зъби ръфаха где кого настигнат.
Със Сливен не ни свързваше нищо, защото баща ми, благодарение на широката му уста и немирният му език,
не се бе задържал на едно място повече от 2–3 години, та чергарският
живот му беше станал присъщ и затова никъде не беше успял да тури
дори тухла за свой дом. Имоти, освен
шестте деца и голата си даскалска
душа – никакви.3
Според спомените на сина му Алекс
Алексиев живеят бедно не само заради
шестте деца, но и защото учителската заплата на бащата поради строгите закони на организацията отива
за подпомагане на движението за освобождаване на Македония4.

Враца е градът, в който семейството
се задържа за дълго време. Там Райко
рисува първите си карикатури. За
една – на директора на училището,
едва не е изключен.5 В интервю за в.
„Слово“6 споделя, че първите му карикатури са отпечатани във „Въртокъщник“7, хумористично списание
без особени претенции, в което текстовете и карикатурите, които не
са препечатани от чуждестранната преса, са подписани с псевдоними.
Най-близо до тези, които ще се появят след няколко години в „Барабан“,
са подписаните от Пèро.
Пèро, Урок по физика

Учителят: Ако едно тяло се удари в друго, среща съпротивление... Иван Стоянов, за какво говоря, сега ще Ви ударя някой шамар
и ще се намерите зад вратата...
Ученикът: Разбира се, ще усетите
съпротивление.
„Въртокъщник“, 1909, 25 октомври,
бр. 6
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Месец по-късно пише на Георги Спасов,
който вече е студент в Прага: Аз тук
работя в „Барабан“ – ще ти пратя някой брой с мои работи.14 По това време
„Барабан“ и „Смях“ са най-значимите
български хумористични списания.
Главен редактор на „Барабан“ е Борис
Руменов, наречен Борю Зевзека, а водещите карикатуристи са Димитър
Чорбаджийски – Чудомир, Петър Паспалев и Петър Милев.

Пèро, Между джебчии

Шът... приятели пазете се... Ей там се
задава един от тях...
„Въртокъщник“, 1910, 17 януари, бр. 18
От запазената книга на абитуриентите 8 научаваме, че е завършил редовно Врачанската мъжка гимназия
по време на юнската сесия 1910 г. с
добър успех (4)9 и примерно поведение
(въпреки историята за неговото изключване за карикатура на директора). Семейството няма средства за
неговото по-нататъшно образование и той е принуден сам да се погрижи за набирането им. Учителства във
врачанското село Лютиброд, което е
видно от фотокартичка, копие от
която се съхранява в Пазарджишкия
държавен архив.10 Снимал се е със своя
приятел Георги Спасов11, чиято фотография е изтипосана в Уикипедия като
Райко Алексиев.
През февруари 1911 г. превежда от
руски език няколко разказа „Из живота на кучетата“12 . От същия месец
са запазени и части от негов дневник,
от който се разбира, че е влюбен в
Митонка13.
От 27 ноември започва да публикува
карикатури в хумористичното списание „Барабан“, подписва се „Райко“.
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Каква е ситуацията с карикатурата в
България? Изминали са дузина години
от появата на Александър Божинов,
първия професионален художник, наричан „бащата на българската карикатура“15 . Появяват се и изчезват
хумористични издания, сред тях
блести т.нар. първи „Българан“ (1904–
1909), чийто живот е прекъснал,
когато Райко Алексиев се появява
на бойното поле на карикатурата.
Божинов, безспорният доайен, се
подвизава на страниците на „Смях“,
Райко Алексиев избира „Барабан“.

Райко Алексиев и Георги Спасов

Райко
Бир „евет“ – бир наполеон

Турските депутати са до такава степен дресирани, че и в бюфета на събранието седят с вдигната ръка.
„Барабан“, 1911, 27 ноември, бр. 147
Младият карикатурист иронизира
съпружеските отношения, но не пропуска да жилне и царското семейство.
Фердинанд обучава престолонаследника на обяздка. Рисунката „отбелязва“ шумните тържества на 20 януари
по случай пълнолетието на княз Борис. Ще го нарисува още веднъж като
сополиво хлапе.
Тук възниква въпросът съпровождат
ли негови текстове карикатурната
му деятелност. Модата през тези
години е да се ползват псевдоними. В
своя уникален труд „Речник на българските псевдоними“ Иван Богданов
се е опитал да разконспирира родните ни автори, мисия трудна, дори невъзможна, защото някои (като Александър Божинов и Райко Алексиев),
особено в младите си години, особено
в хумористичните издания, бълват
псевдоними. Стотици от тях остават неразгадани. На страницата с карикатурата „Тържествата“ се мъдри
стихотворението „Врани“, подписано
от Ф. – според И. Богданов това е един
от псевдонимите на Райко.16
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Врани

Всеки ден събрани вие ще ги видите:
оръфани и гладни по керемидите,
техний грак се тъжно носи по
мегданите,
техний грак жаловен, – сиреч де, на
враните.
И всеки ден ги гледам по стрехите,
клонаците,
как от глад им тръпнат нозете и
фандаците.17
И всеки ден си мисля: о, глупави
създания,
защо ли не идат във Триполитания?
По това време Райко Алексиев неуморно пише стихове. Стихосбирка,
посветена на неговия с две години
по-голям брат Коста, пришита с конец, съдържа цели 137 страници. От
нея се разбира, че през 1912 година авторът ѝ снове между Враца и София. В
послеписа е указал: „...всичко туй, ако
не го погълне устата на печката, да се
остави на дъното на някой сандък...“18.
Вероятно в същата година превежда
разказа „Ашик Кериб“ и стихотворения на Лермонтов, „Скитници“ от
Кнут Хамсун19 , пише „драматическа

„Барабан“, 1912, 29 януари, бр. 156
скица с четири действия „Тихата
обител“, хумористичната история
„Последните Асеновци“20 , разкази,
фейлетони.
За мизерията, в която битува, оръфан
и гладен, разказва бъдеща му съпруга
Весела Алексиева:

Райко спи отначало в стари вагони, изтеглени на глуха линия, при
най-първобитни условия. Боядисва си
краката с черна боя за обуща, за да не
разберат хората, че няма чорапи. Бельото му се изпокъсва и той започва
да носи на голо един нагръдник, който
се връзва на гърба с две връзки.21

Райко
Он и наследникът

А бе, тате, всички вестници пишат,
че съм се сгодил за румънската принцеса. Вярно ли е?
„Барабан“, 1912, 13 февруари, бр. 158

1
Потвърждават го няколко документа и като
по чудо оцелялата му „данъчна книжка“, водена
между 1936 и 1943 г. От нея научаваме, че притежава неурегулиран полски имот в с. Бояна,
Софийско – 2,500 декара. За последната година
са платени 25 577 лв. на 13 февруари, 25 818 лв. на
8 март и 1228 лв. на 12 декември. Документът се
съхранява в архива на Димитър Грънчаров.
2
„Автобиография“, Зора, 1928 г., 6 декември,
бр. 2828, с. 2.
3
„Майка...“, Щурец, 1943, 9 април, бр. 539, с. 2-3.
4
Лично споделено. Никола Алексиев е член на
Вътрешната македоно-одринска революционна

организация (ВМОРО), по-късно ВМРО (Вътрешна македонска революционна организация).
5
Той окарикатурява директора на училището на черната дъска. След като директорът
вижда карикатурата, ядосва се много и веднага
изключва Райко от училището. Изплашен от наказанието, което баща му ще му наложи, Райко
избягва и се скрива в една фурна наблизо. Късно
вечерта бащата прибира сина си и решава да
отидат двамата в София в Министерството
на просветата. Министърът го приема лично
и кара Райко да направи и на него карикатура.
Но този път „виновникът“ има пред себе си
ценител на това рядко изкуство. Министърът
го поздравява и казва: „Момче, ти имаш голям
талант и един ден ще станеш голям карикатурист...“ (Весела Алексиева, Моят съпруг Райко
Алексиев, в: Алексиев, Р. Хумористична история
на българите, С., Безсмъртни мисли, 1997, с. 8-9).
6
Слово 1942 г., 17 октомври, бр. 6045. Автор на
статията е Методий Н. Маринов.
7
„Въртокъщник“ излиза от 22 септ. 1909 до 11
август 1912. В посоченото интервю Райко Алексиев посочва 1907 г., което е невъзможно.
8
Окръжен държавен архив – Враца, ф. 145 к
оп. 1, а.е 62, л. 2. Благодаря на Весела Пелова от
ОДА-Враца за тази находка.
9
По това време във Врачанската мъжка гимназия според Весела Пелова на отличниците им
поставят имената на фасадата. На тази юнска
изпитна сесия от 27 издържали изпитите трима са отличени с много добър (5) и нито един с
шестица.
10
В летописната книга на Лютибродското
училище е записан като новоназначен учител
за учебната 1910–1911 г. Преподава на II отделение – „закон Божи, български език, смятание,
геометр. чертане, естество-ведение, отечество-ведение, пение, гимнастика, рисувание, ръкоделие“ (ОДА-Враца, ф. 599 к, оп. 1, а.е. 7, л. 41).
11
Георги Спасов (1891–1953) – композитор, автор на популярната песен „Високи сини планини“.
12
ЦДА ф. 1155 К, оп. 1, а.е. 339, л. 1-8.
13
Името звучи като умалително, но Весела Пелова ме увери, че има такова име.
14
Картичка от София (ксерокопие), 22 декември
1911 (ДА Пазарджик, ф. 561к, оп.1, а.е. 25, л. 1).
15
Виж Пламен В. Петров и Рамона Димова, Войната на молива, С., 2018, с. 9-67.
16
Богданов, И. Речник на българските псевдоними, С., 1989, с. 436. Останалите са: 1. Борис
Василев / Гратис / Гуньо Гъсков / Йов / Кикирики / Козирог / Мъртва стража / Праведния Йов /
Скитник Перо / Спартакус / Тома Черни / Ферибачи / Фра Дяволо / Ханс / Щурец / Diavolo / Fra
Diavolo 2. Коз. / Р. А. / Р. Ал. / Ф. / Ф. Д. / Щ.
17
Пухът над краката.
18
ЦДА Ф. 1155, оп. 1, а.е.
19
ЦДА Ф. 1155, оп. 1, а.е. 343.
20
ЦДА Ф. 1155, оп. 1, а.е. 337.
21
Весела Алексиева, Моят съпруг РАЙКО АЛЕКСИЕВ, Алексиев, Р. Хумористична история на
българите, С., Безсмъртни мисли, 1997, с. 9.
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Мариана Цветкова

Фамилията Санча
в сто творби

Хосе Санча, „Три лодчици“, 1985 г.

Връзката между Испания и България
отпреди век, показана чрез близо сто
творби на петима художници от фамилията Санча – изложбата „От Малага до Виена, минавайки през София“,
бе подредена в Националната галерия
„Двореца“ от 5 юни до 7 юли. От двайсет художници в рода четирима имат
отношение или пряко свързват житейската си съдба и своето изкуство
с България: Франсиско Санча и неговият брат Томас, Хосе Мария де Санча,
дъщеря му Алисия Санча-Нахтигал и
нейният син – Бенямин Нахтигал (последните двама присъстваха на откриването през юни).
Експозицията се осъществи със съдействието на Испанския институт
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„Сервантес“ в София и на Австрийското посолство, в нея бяха включени
творби от фондовете на Националната галерия и Софийската градска
художествена галерия, както и от колекции на приятели и близки. Куратор
бе проф. Аксиния Джурова.
Даваме си сметка колко е трудно да
се съберат на едно място творби
на автори, които повече от век се
скитат по света, оставяйки забележителни следи. Бурният ХIХ и още
по-бурният ХХ в. ги запраща като
корабокрушенци от Малага в Лондон, от Париж в Москва, от Мексико
в София, Берлин и обратно в Испания,
за да се съберат техните творби за
пръв път в София. Експозицията в

Националната галерия ни даде шанс
да ги преоткрием.
Чрез показаните картини може да
се проследи как се е развивало изкуството от началото на ХХ в. до наши
дни. Изложбата не отговоря на предварителните очаквания на мнозина,
по-точно на наложената щампа за
Испания – екзотични боеве с бикове
и тореадори, пищна природа и танцьорки на фламенко. Това почти отсъства, но ги има почти побелелите
от слънцето простори на Испания – с
малките къщи и пустинята, със светлите земни багри, които сме запомнили от филма на Въло Радев „Осъдени
души“. За пустинните пейзажи на
Кастилия, които го вдъхновяват да
рисува, където и да се намира по света, и които жадува да зърне, говори и
самият Хосе Санча в документалния
филм на БНТ от 1979 г., дело на Оскар
Кристанов и Павел Васев.
Изложбата започва с леките, профирни пейзажи „Река Темза“, „Хайд Парк“
и „Дървета в парка“, рисувани през
20-те години на ХХ в. от Франсиско
(Пако) Санча Ленго (1874–1936), доайен
на рода. Негови творби са притежание на Музея АВС в Мадрид, музеите Прадо и „Кралица София“. Когато
гледаш тези въздушни акварели, се
питаш какво свързва автора им с Пикасо, негов близък приятел. Докато не
стигнеш до автопортрета му – изсеченото като с длето лице е нарисувано с точен и лаконичен рисунък, същата сила и увереност откриваме и у
ранния Пикасо. В изложбата са представени карикатури на Франсиско
Санча, с които той се прочува, включително и една, посветена на страната ни – „Победите на България“ от
1908 г. Илюстрациите на басните на
Езоп от началото на ХХ в. доказват
неговата виртуозност и безгранично въображение, заради които Пикасо в края на живота си в отговор на
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журналистически въпрос кои са любимите му художници, отговаря: „Микеланджело (Мигел Анхел) и Пако Санча“.
В показаните работи можем да проследим еволюцията на Франсиско Санча – от реализма до експресионизма.
Той често рисува в тандем с брат си
Томас Ленго, двамата издават сатирични списания със свои карикатури.
В изложбата в София бяха включени и
няколко произведения от Томас. Както и рисунка на Пако, изобразяваща ги
двамата из улиците на Париж.
Безспорно най-голям интерес в изложбата предизвикаха работите на сина
на Франсиско – Хосе Мария де Санча и
Падрос (1908–1994), живял десет години в България. Роден е в Сан Лоренсо де Ескориал, майка му – Матилдe
Падрос, е първата жена в Испания доктор по философия и литература. Когато Хосе е четиригодишен, семейството се премества в Лондон, където
той расте сред известни творци и
интелектуалци. Връща се в Испания
през 1936 г. и се включва във въоръжените сили на Републиката по време
на Гражданската война. След 1939 г.,
когато на власт идва Франко, заминава за Москва. Там през 1940 г. сключва
брак с Анелия, дъщерята на писателя
Людмил Стоянов. В Москва се ражда
синът им Алан. Като доброволец в
Испанския батальон, Хосе участва в
отбраната на Ленинград. След края
на войната е изпратен в Мексико като
„секретен сътрудник“ с кодовото име
Рембранд, за да подпомогне борбата
на мексиканците при евентуалното
избухване на социалистическа революция в страната. По-късно живее
със семейството си в Лондон, а след
екстрадирането от Англия на участниците в Испанската съпротива
през 1947 г. се озовава в България със
семейството си. През 1950 г. в София
е родена дъщеря му Алисия.

сценограф на първия спектакъл на
„Сатирата“ – „Баня“ от Маяковски,
прави декорите на още много постановки, включително и на Народния
театър. Творчеството му в България е разностранно и плодотворно
– той е илюстратор на много детски книжки, някои от които можем да
видим в изложбата, както и художник
на филми. Работи с Боян Дановски, Захари Жандов, Валери Петров и Анжел
Вагенщайн. Филмът „Звезди“ (1959) –
копродукция на България и ГДР по сценарий на Анжел Вагенщайн с режисьор
Конрад Волф и художник Хосе Санча, е
отличен на кинофестивала в Кан през
1959 г. През 1947 г. Хосе Санча прави
първата си самостоятелна изложба
у нас. В нея представя предимно пейзажи от Мексико. Следващите две негови изложби в България са през 1977 и
1987 г. Успява да се завърне в Испания
през 1963 г., където живее и работи до
кончината си.
В изложбата видяхме някои от картините на неговата дъщеря Алисия

Санча-Нахтигал, която рисува в постимпресионистичен стил и сближава
световете на човека и на животните. Родена в София, тя следва сценография и живопис в Берлин при проф.
Петер Янсен, а днес живее във Виена.
Много интересни са керамичните фигури и инсталациите на нейния син –
Бенямин Нахтигал, който представя
и сюрреалистични рисунки. С чувство
за хумор той пресъздава самотата
на съвременния човек. Най-младият
представител на фамилията Санча е
роден във Виена през 1988 г., завършил
е виенския Университет за приложни изкуства, специалност „Графика“.
През 2012 г. получава наградата „Артист на годината“ на Австрийското
национално радио.
Творчеството на фамилията Санча
отдавна е признато по света, докато
житейската съдба на членовете ѝ,
която е достойна за перото на самия
Маркес, все още чака своя романист
или сценарист.

Алисия Санча-Нахтигал, „Любимата рокля“, 2018 г.

Името на Хосе Санча е записано и в
историята на Сатиричния театър
като един от неговите основатели.
Създава прочутата емблема на театъра – „Кукерчето с камшика“, става
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Да говориш на
„Мечти за бъдещето“
от Даниела Костова и
изложба на арх. Стефка
Георгиева в центъра на
Виена

Може да се каже, че всяко произведение на изкуството, поставено в
публичното пространство, говори
на града. „Мечти за бъдещето“ на
Даниела Костова е творба, която се
разполага на 4000 кв. м площ и се издига високо над останалите сгради
в центъра на Виена. Художничката
е избрана тази година за специалния проект на дружеството „Виена
Иншурънс Груп“, започнат още през
2006 г. От тогава насам всяка година един автор опакова централната
сграда на компанията – Рингтурм.
Образът, който този художник създава, активно се включва в средата
на града и за период от няколко месеца заживява свой живот в умовете
и разбиранията на хората. Даниела
беше избрана от общо десет български художници, които представих на
вниманието на куратора Филип Батка и ръководството на компанията.
Нейният избор бе повод за радост и
удовлетворение не само на хората,
ангажирани пряко с проекта, но и на
българската общност във Виена, която чрез работата ѝ успя да придобие
по-голяма видимост и по-добро представяне в културното пространство.
Самата общност сякаш заговори на
града.
Днес на единия бряг на Дунава, високо над земята, виждаме малко дете
в скафандър. На главата му е кацнал
бял гълъб с широко разтворени за
полет криле. От другата страна на
сградата се вижда играчка – детска
въртележка с летящи небесни тела.
Те изглеждат леко мъхести и пухкави,
а хората имат усещането, че могат
да ги докоснат – летяща комета, ракета, Сатурн, Марс и други планети,
които са балансирани в средата от
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града
една съвсем малка играчка – космонавт. Зад този опростен, директен и
чист детски свят се крие дълъг процес на работа и наслагване на значения. Детето космонавт е дъщерята
на художничката – Вега, а фотографията е заснета с истински гълъб, като
кадърът е избран след множество
опити в домашна/студио атмосфера.
За първи път този образ е показан в
изложбата „След полета“ през 2011 г.,
курирана от Яра Бубнова в Института за съвременно изкуство в София по
повод 50-годишнината от първия полет на Юрий Гагарин. На 25 май 1961 г.
Юрий Гагарин посещава България
като част от голяма международна обиколка. Тогава е заснета една
от най-популярните фотографии на
космонавта, на която той държи в
ръцете си бял гълъб. Самият Пикасо
използва този образ в литографията
„Рисунка на Юрий Гагарин“. Гълъбът в
работата на Даниела Костова – тогава и днес, символизира надеждата,
въплътена в прекрачването на земните граници. Надеждата, устремена
към по-доброто, към познанието, към
светлината, към безкрая, вечността
и божественото.

която днес на фасадата на Рингтурм
във Виена е преосмислена като „Мечти за бъдещето“. „Миграцията“ на
образа носи нови значения, като също
така подчертава заложения първоначално смисъл. Един може би нов свят,
една може би детска мечта на човечеството за ново начало, една макар
и илюзорна цялост – това са „новите“
послания на образа, създаден от Даниела Костова, чийто смисъл става
по-плътен от мащаба и формата на
произведението, както и от историята на мястото. Самата сграда
Рингтурм започва да се изгражда през
1953 г. и е един от архитектурните
символи на възстановяващата се след
войната Виена. Тя е свързана със съграждането върху руините на травматичното минало. Без да прекрачва
границата на наивната позитивност,
работата на Даниела Костова успява
да се свърже с този пласт на паметта
на мястото. Тя отваря вратата – с
доза ирония, може би с малко съмнение, със сюрреалистично удвояване
на значенията – към мисълта за бъдещето. И това е важно послание в
днешния ден на разпад, конфликти и
фрагментация на обществата.

В своята визуална антропология, сред
множеството феномени, свързани
с образите, Ханс Белтинг посочва и
възможността за мигриране на образа – неговото изчезване и ново появяване в различни обстоятелства, може
би под друга форма, но със заряд и памет, които могат да бъдат разпознати. Освен в споделената културна
памет образите могат да се появяват в различен контекст и в рамките
на творчеството на един художник.
Такъв е случаят с работата от 2011 г.
„Космонавт 1001“ на Даниела Костова,

Усещане за цялост предизвиква не
само работата на Даниела, но и организацията на събитието. Някогашната касова зала на партерния етаж на
Рингтурм е превърната в изложбено
пространство, в което вече 20 години
се организират изложби като част от
инициативата „Архитектура в Рингтурм“. Изборът тази година е свързан с участието на Даниела, което се
вписва в политиката на компанията
за подкрепа на художници от Централна и Източна Европа. Затова и
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изложбата е посветена на една интересна и позабравена у нас архитектка – Стефка Георгиева, която е сред
активно работещите архитекти у
нас през втората половина на ХХ век.
Оставайки безпартийна, в кариерата
си Стефка Георгиева има забележителни постижения. Тя създава сгради
в естетиката на брутализма, които
показват модерното мислене и връзката на българската архитектура със
световните течения отвъд „официалния“ притегателен център на Съветския съюз. Макар да е проектирала
знакови сгради като дипломатическите блокове в София, представителния
хотел в Резиденция Бояна, множество
хотели по Черноморието, забележителна тенис зала в центъра на София,
Стефка Георгиева е малко позната у
нас. Повечето от сградите ѝ не само
не са означени, но и са лошо реновирани, а някои са напълно забравени.
Изложбата в Рингтурм беше направена с много познание, богат снимков
материал и придружена от обширен
каталог не само за нейната работа,
но и за отражението на брутализма в
българската архитектура, както и за
противоречивия културен контекст,
в който авторката е работила. Статиите в каталога са почти изцяло от
български архитекти и специалисти.
В пространството бяха представени
и две други произведения на Даниела
Костова, маркиращи различни етапи
от развитието ѝ. Така между Даниела
Костова, като съвременна художничка във фокуса на основната инициатива на компанията, и Стефка Георгиева, като интересна и талантлива
архитектка от недалечното минало,
бе създадена тънката, но важна връзка между две жени, родени и свързани с
едно културно пространство.
Разбира се, сред категоричната яснота на намеренията и добрата
организация на събитието у мен
се прокраднаха и някои въпроси. Най-важният – защо отново трябва да видим
себе си през очилата на другия? Сякаш
и знаменцата на България и на САЩ
(двете страни, с които художничката е свързана)1 съвсем не доминиращи в образа на бебето космонавт
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– всяко на един ръкав на скафандъра,
допълнително заострят това питане. Защо не успяваме тук, в България,
да самосъздадем себе си, черпейки с
пълни шепи от това, което самите
ние притежаваме като човешки потенциал, художествен капацитет

и като многообразно живо културно
наследство?

1
Даниела Костова живее и работи в Ню Йорк от
19 години. Въпреки това тя продължава да участва и показва свои произведения и в България.
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Стихове за помирение
На 21 март 2019 г.,
световния ден на
поезията, босненският
и хърватски
писател Миленко
Йергович публикува
във Фейсбук свое есе за
поета Милан Милишич
и неговите „Стихове
за помирение“, писано
преди шестнайсет години
(през септември 2003 г.)
за подгорския вестник
„Победа“. Ден по-рано,
на 20 март 2019 г., в Хага
бе обявена окончателната
присъда на Радован
Караджич. Търсейки
пресечната точка между
произнесената присъда,
поезията и помирението,
Йергович се връща към
любимия си поет Милишич,
убит в първите дни на
обсадата на Дубровник
преди 28 години.

На 5 октомври 1991 г. в дома си е убит
поетът Милан Милишич. Снарядът е
дошъл откъм морето, наслуки. В близост до къщата на поета няма военни
обекти, ако не броим за военен обект
целия Дубровник. Този, който е стрелял, не ще узнае нивга, че е убил човек,
а е твърде вероятно и никога да не е
чувал за Милан, никога да не е докосвал и с поглед името му по културните страници на вестниците или под
негова снимка върху задната корица на книга на витрината на някоя
предвоенна белградска, новосадска

В памет на Милан Милишич
или подгоришка книжарница. Поради
разстоянието, от което е изстрелян
снарядът, ефектът му се свежда до
малко облаче прах, което замъглява
за миг хоризонта. Убиецът е неспокоен най-вече в момента на стрелбата,
сърцето му бие с удар-два по-учестено. Причина за ускореното сърцебиене е може би атавистичният страх
от силния звук или удоволствието от
нещо, което бихме сравнили с хвърлянето на пиратки. Ако е жив днес, човекът, убил Милан, най-вероятно не
си спомня момента на стрелбата. Би
си го спомнил може би, ако бе изстрелял един-единствен снаряд, но тъй
като са били много повече, няма как
да е запомнил всеки от тях, облачетата прах са тъй еднакви. Тъй че той
не помни и часа, в който сърцето му е
затуптяло по-силно, малко преди минутата, в която е спряло сърцето на
Милишич.
Няколко седмици преди дванадесетата годишнина от смъртта на Милан
Светозар Марович1 изрече думи на извинение. Той ги отправи към Степан
Месич2 като символичен представител на народа, на който се извинява.
Месич му отвърна. На другия ден събитието бе отразено по водещите
страници на вестниците в няколко
страни. Коментираха го и западните
медии, европейските дипломати наблюдаваха със симпатия жестовете
на едната и на другата страна, политическите коментатори и правителствените мъже на Хърватия повярваха, че това ще доближи страната
до Европейския съюз... Мнозина обаче
смачкаха гневно вестниците, заплюха лицата от телевизионния екран и
засипаха с псувни я Марович, я Месич.
Защото хората не искат да живеят

без врагове, а извиненията и опрощенията отнемат тъкмо враговете.
Не е трудно да останеш без приятел,
с лекота се отхвърлят и сродства,
понякога не могат да се погледнат и
родни братя, ала животът без враг е
немислим. Тогава човекът сам става
виновник пред себе си. Най-много врагове имат онези, които са разрушили
безвъзвратно собствения си живот.
Предполагам, че е така и с народите.
Ето защо, независимо от идеологическите настроения, не е възможно никакво извинение, нито искрено опрощение между съсипани и изостанали
народи.
Ала какво мисли за извинението на
Марович убиецът на Милишич? Какво мисли оня, който е убил, а не знае
това, който е стрелял, но дори не си
спомня? Никога няма да получим отговор на този въпрос, защото няма как
да стигнем до този човек. Жалко. А е
важно да знаем дали е смачкал вестника, плюейки в екрана, или е изрекъл някоя човешка дума, все едно каква и все
едно кому, която би ни отвела с една
крачка по-далеч от смъртта. Може би
е достатъчно да разберем, че просто
е замълчал, че нито е смачкал вестника, нито е плюл по екрана този човек,
който нивга не ще узнае, че е убиец, но
със сигурност е осъзнал, че представител на неговата страна се извинява за сторените убийства. И това е
един от мъчителните парадокси на
нашата ситуация: често убийците
не знаят, че са убивали, но всеки знае,
че е имало убийства, заради които се
търси опрощение, и всеки има някакво
мнение по този въпрос.
Но нека се върнем към Милан Милишич, един от многото в безкрайната

септември 2019

52
Миленко Йергович

редица на убитите. Живот сред
другите животи, еднакво ценен, ни
по-голям, ни по-малък от останалите, макар живелите ги да са били тъй
различни. Сред жертвите безспорно е
имало добри хора и подлеци, глупави и
разсъдливи, толерантни и грубияни,
тъпаци и неосъществени гении, деца
и старци, такива и инакви, но не и живот, по-ценен от нечий друг живот.
Това не е било никога. Говорим за Милан, понеже той остави светла диря
в изкуството с трудовете си. Говорим за него, понеже е особено важен
за писателя, който пише тези редове
и който го обича, макар никога да не

Дубровник, 5 октомври 1991 г.
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го е познавал лично. Той помни деня и
часа, в който го застигна вестта за
смъртта на Милан... Струва си да припомним всичко това, та никой да не
помисли, че говорим за метафори или
символи. Или пък, опазил Господ, че използваме Милишич като стилистична
фигура в историята на злодействата,
извиненията и опрощението. Не, говорим само за него и неговия убиец, а
също за извиненията на двамата държавници – единствените, които могат да бъдат тук някаква метафора.
Той е роден през 1941 г. в Дубровник,
следва в Белград, живее в Англия,

където бяга от войниклъка, пише,
превежда и страда, понеже мнозина
от силните на деня не харесват творенията му. Написал е например една
алегория в проза, в която комунистическите чиновници разпознават
престъплението на партизаните на
остров Дакса. Там през 1945 г. без съд
и присъда са убити десетки дубровчани, хора с различна религия и етнически произход. Сред тях е и бащата
на Милишич. Дали поетът е посветил
този текст на него, действително
ли е имал предвид престъплението
на остров Дакса? Това не би могъл да
каже никой. Не би посмял, защото е
недопустимо да третираш литературата по този начин. Но комунистическите властници нямат дилеми
дали Милан трябва да бъде преследван, или не. Трудно е да се повярва, че
са се засегнали от една алегория, че
са я разпознали като опасност. Не,
преследвали са сина заради бащата.
Бащата не е бил злодей и тъкмо там
е разковничето. Невинните жертви
тегнат върху съвестта на обществото, заради което са убити, и затова техните деца се оказват тъй
виновни. На тях не само, че никой и
нивга няма да се извини, но ще ги преследват чак до края на света.
Милишич бе голям лирик, играеше великолепно с думите, влизаше гениално от роля в роля. Можеше да бъде и
дете, и мъдрец, и любовник, и шаман...
При това имаше поне два майчини
езика, две говорни интонации и две
– в някаква степен различни, вербални структури. Едната бе, разбира се,
дубровнишката, а другата – белградската. И макар да е най-точно да говорим за Милан като за дубровнишки
поет, не бихме сгрешили също, ако кажем, че е белградски поет. Но колкото
повече се изтъква след смъртта му
неговата дубровнишка принадлежност, толкова по-малко го признава
белградската сцена. Причините са
ясни и прости, мъчителни в баналността си и обидни както за поета,
така и за онези, които го обичат.
Своята дубровнишка легитимация
Милишич получи именно като жертва
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„Невинните
жертви тегнат
върху съвестта
на обществото,
затова и техните
деца се оказват
тъй виновни.“
на нападението над този град, така
че добри и недотам добри хора могат
да се позовават на него, когато говорят за ужаса и бездушието на тази
атака. В същото време белградската
му легитимност е отречена поради
неизбежното неудобство, което изпитват сънародниците и вероятните съграждани на неговия убиец.
Независимо дали тези хора са добри
или зли, независимо какво мислят за
нападението над Дубровник и какво са
мислели през всички тези години, те
реагират по начин, различен от оня,
по който биха реагирали, ако убиецът
на Милан Милишич бе носил униформа
на хърватската армия. Обратно, ако
Милан бе убит от хърватин, неговото дубровнишко и хърватско възприятие би било съвсем различно. Изведнъж щеше да се окаже не така важен,
за него щеше да се мълчи.
Ужасно е всъщност до каква степен
сме се идентифицирали с убийците.
Толкова силно, че сме готови сами себе
си да изнудваме заради извършените
от тях престъпления. До такава степен сме се идентифицирали с тях, че
често те са по-важни за нас от онези,
които обичаме. Причините за това са,
разбира се, много, но една от най-важните е свързана с нашето отношение
към извинението и прошката. И в
личния живот, и в живота на нашите
общества и народи. Страхът от живота без врагове е само част от идентификацията с убийците сред нас.
Втората причина е свързана с факта,
че за нас да се извиниш е като да

сложиш на рунтавите си мъжки крака
мрежести дамски чорапи и жартиери,
да се разходиш така по стълбището
и да обиколиш блока... В това отношение Марович и Месич не са изключение. Техният акт не означава, че те
са различават съществено от своите
народи. Всъщност те се извиниха от
името на държавите и имагинерните
списъци с граждани, но дали биха направили същото от свое име? Биха ли
се извинили например на касиерката
в магазина, на която са се развикали?
Мислите ли, че в тази история това
е маловажно? Грешите! Ако беше във
функциите на Светозар Марович, дванайсет години след престъплението
вероятно би се извинил и убиецът на
Милан Милишич. От името на държавата, разбира се.

много, толкова много, че посмъртният опус на Милан надмина значително
издаденото от писателя приживе – не
само количествено, но и качествено.
Сред останалите неща бе намерена и
една от най-ужасяващите и мъчителни негови песни. Нарича се „Стихове
за помирение“ и не съм в състояние да
я чета, без да плача. И сто пъти да я
прочета, сто пъти ще заплача. Едва
ли мога да обясня защо е така, но си
мисля – ех, бленувам! – че със „Стихове за помирение“ добрият Милан Милишич е уцелил оня величествен идеал
на поетичния активизъм, написвайки
нещо, което може да направи света
по-добър. Макар и през сълзи. Окото,
което плаче, е неспособно да се прицелва. Така може да бъде спасен нечий
живот.

След смъртта на Милан вдовицата му
Йелена Търпкович събра и подготви
за публикуване останалите след него
ръкописи. Те се оказаха неочаквано

Ето ви цялата песен, прочетете я с
мир в душата и я изпратете на оня,
който е бил на 5 октомври телом или
духом на кораба на Югославския военноморски флот пред Дубровник.

Милан Милишич

Стихове за помирение
Едните бяха от едната страна,
другите – от другата страна.
Едните, отчаяни, вдигаха ръка към
челото,
другите в пристъп простираха ръце
към небето.
Едните викаха трескаво,
другите изпълняваха заповеди.
Не е ли време да положим коляно,
да кажем стихове за помирение?

Едните се взираха втренчено в своя
подпис, без да го разпознават,
другите узнаха, че от душовете не
тече вода.
На едните пръстите окапаха от
студа,
другите ги събираха и ги слагаха в
джобовете.
Едните винаги ще мислят, че замалко
не са успели,

септември 2019

54

Миленко
Йергович

Миленко Йергович е роден
в Сараево през 1966 г. Поет,
разказвач, романист, есеист,
драматург. Завършва Философския факултет на Университета в Сараево. От 1993 г.
живее в Загреб. Издал е стихосбирките „Обсерватория
Варшава“ (1988), „Учи ли някой
в този град японски“ (1992),
Himmel Comando (1993), „По заледения мост“ (1996), „Портиерът Шулц“ (2000), сборниците с
разкази „Сараевско Марлборо”
(1994) и „Каривани“ (1995), романите „Мама Леоне“ (1999), „Буик
Ривера“ (2002), „Орехови двори“
(2003), „Рута Таненбаум“ (2006),
„Бащата“ (2010), „Родът“ (2013) и
др. Притежава рядката способност да превръща в история
всичко, до което се докосне,
прекрачвайки с лекота границите на жанровете, без да изневерява на вътрешната логика
на разказа, стихотворението,
романа или есето. Разказите
и романите му са преведени
на повече от двайсет езика.

другите всичко ще погазят, за да бъдат
прави.
За нас остава само да превием коляно,
да кажем стихове за помирение.
Едните молеха, другите бяха
неумолими,
с ръце на гърдите, с ръце, стегнати
около гърлото.
Едните имаха една воля и една сила,
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другите газеха в каците виното на
гнева и раздора.
Едните написаха последния завет,
другите го скриха – не беше нещо
важно.
Имаме ли сила да превием коляно,
да кажем стихове за помирение?
На едните бе зейнала устата,
другите имаха златни зъби.
Едните плачеха, защото вратата бе
заключена,
другите настояваха да се забрави
видяното.
Едните продължаваха да лежат с
отворени очи, по гръб,
другите паднаха ничком, че им отнеха
съня –
толкова ли е трудно да превием
коляно!
Ще кажем ли стихове за помирение?
Едните искаха да приглушат
крясъците,
другите скланяха поглед пред
непознати деца.
Едните се усмихваха лудешки с
планове в главата,
другите напомняха, че е отровена
храната.
Едните бяха наказани в началото,
другите в края.
Ще превием ли коляно?
Ще кажем ли стихове за помирение?
Едните говореха, за да се узнае
по-малко,
другите още мълчат, съсипани от
мълчание.
От улицата се чуваха звуците на
парада,
разлетяха се шушулките на
възкресния звън.
Майките готвеха между две
злодеяния,
мъжете чакаха да бъдат видени още
веднъж.
Можем ли да превием вкочанясалото
коляно,
да изцедим стихове за помирение?
Едните тичат и търчат по безкрайния
перон,

рози цъфтят в тялото на другите.
Едните вдигат шапка и залпът
отеква,
другите прибират ножа и гледат
кръвта в чинията.
Едните отделят думите като
камъчета в лещата,
другите ги поглъщат необяснимо
бързо.
На нас ни стига да превием коляно,
да кажем стихове за помирение.
Всички показания са от болка и лудост.
От тях кръвта се събужда и беснее,
удря в нощта,
А отвътре умираме от мълчание,
препълнени сме с мълчание –
като контейнер с фекалии в отвлечен
самолет.
Едните проклинат другите, другите
– нявгашната увереност!
Едните искат отмъщение, другите
губят надежда.
Има ли по-добро време да превием
коляно,
да кажем стихове за помирение?
Едните са подписали всички човешки
дела,
другите не намират къде да склопят
мирно очи.
Едните знаеха, че другото е същото,
другите, че на това е сложен край
завинаги.
И съвсем накрая тази гладна зора,
която вещае, че би могло да е другояче:
да не бъдем повече едните, да бъдем
другите,
да превием коляно, да кажем стихове
за помирение.
Превод от хърватски Иван Иванов

Светозар Марович е президент на
Сърбия и Черна гора от 2003 до 2006 г.
Б.пр.
2
Президент на Хърватия от 2000 до
2010 г. Б.пр.
1
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Николай Петков

Схолии върху борбата с времето
„Книга на разкаянията
и утешенията“, Цочо
Бояджиев, издателство
„Жанет 45“, 2019 г.
Сигурно е важно, че книгата за разкаянията и утешенията започва с
три празни страници. Една бяла и
две сиви. Не знам тайната на този
символ. Може да е намек за дългото
безмълвие, което според мъдреца от
Самос трябва да предшества всяко
философстване. А може би това са
белите и сивите пътища, по които
шества Парменидовата колесница.
Или е апейронът1 , който никой стих
не може да обхване. Защото е постар от стихиите и точно затова е
апейрон, за да не може да се говори за
него. Или тези три страници са палимпсест, който трябва внимателно,
ама много внимателно да се разчегърта, за да излязат отнякъде стари,
забравени досократически писмена.
Така или иначе, ако Хераклит е прав:
„и всичко е логос и логосът е всичко“,
то човекът, който пее, трябва да започва песента си с благоговение пред
този логос. Или – кой знае – може би
липсващите страници са намек за
липсващата втора песен от канона2.
Защото – настояват мистиците –
това е песента, която и ангелите не
могат да изпеят. Оттам и ритуалът
на прикадяването, защото димът на
тамяна (в тишина) най-бързо и лесно
достига небето. Затова и първият
стих – „Предсказание“ – напомняйки
за Делфи и опожарената Троя, вещае
разделението на дим и на пепел. И тъй
като от Есхил до Борхес това е фоновата перспектива на всяка поетика,
пламъкът на написаното (почти) есхатологически се раздвоява. За да остави само една пръчка в пепелта – с
която Някой беше написал: „Който

от вас е безгрешен, нека пръв хвърли
камък“. При все че по-педантичните
ще припомнят: това се казва ясно и с
глас, а в пепелта или в пясъка е написано друго. Според Преданието – имената на обвинителите и срещу всяко
от тях – онова, за което трябва да се
разкайват.
Вероятно затова вторият стих е
„Отричане“. Защото (поезията е есхатологическа): няма утре за него/няма
утре за никого/няма никога никакво
утре. За да последва отричане от отричането. При Цочо Бояджиев това е
монолог на паднал ангел, произнесен
от самото дъно на нощта; там, където стадо биволи на билото на планината, като изрязани с ножици силуети
върху следзалезното едновременно синьо и рижо небе. И после – нова
празна страница. Даже две. След тях
са „Светлописите“, понеже светлината се полага именно върху празното.
Там, където сме свободни да строим
въздушни кули, да заселваме градовете на морското дъно, да нареждаме
нещата така, все едно лъвът се бои

от петела и рибите плуват в небето, където магарето свири на арфа
и птиците му пригласят на своя латински. При все че и в тази свобода,
докато съчиняваме, Някой придържа
ръката ни. И точно този допир, когато пердето – сякаш в поема на Едгар
Алън По – се раздвижва, Цочо Бояджиев – като един съвременен Анаксимен
ни обдарява с визията за видимата
ипостаса на вятъра. Защото всичко е
вятър-работа, биха казали някои. Но
не е точно така, би допълнил поетът
и би ни припомнил, че в неговия свят
думата „пневма“ означава и дух, и дъх,
и вятър… Всъщност думите винаги
са означавали (само) онова, което поетите си поискат. Затова и калканът (от следващия стих), заедно със
следващата стихия – водата – е не
друго, а оплоскостено свидетелство
за достоверност – за това че триизмерността е видима единствено от
най-дълбокото отвътре на душата…
Бих искал (ако не беше времето ни
толкова малко, че да го сравняваме с
нокът) да поговоря и за другите стихии в поезията на Цочо Бояджиев. Но
ако се окаже, че те са колкото посоките на света, а посоките на света са
повече от атомите, то словото ми за
Цочо Бояджиев ще се окаже по-дълго
от китайската стена. Задължително
е да се редуцира. Иначе кой ще повярва, че поезията е борба с времето, с
времето edax rerum3 .

1
Когато се пише за Цочо Бояджиев, е излишно
да се обяснява какво е апейронът, още повече
че той по понятието си е неопределим/безпределен.
2
Става дума за канона като поетично-литургичен жанр.
3
„Времето, изяждащо нещата“, виж „Сънувам
все стари сънища“, с. 52.
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Митко Новков

ЧУДОВИЩЕТО
„Чудовището“, Владимир
Зарев, издателство
„Хермес“, 2019 г.
В нашия квартал има един психически
болен човек, кротък луд, както биха
се изразили бабите и дядовците ни,
който по цял ден държи мобилен апарат на ухото си и говори разпалено и
– забележете! – умно с някакъв свой
въображаем събеседник. От откъслечните думи и цели фрази, които съм
долавял, когато сме се разминавали,
съм дочувал разсъждения за международното положение, за влиянието
на тайните служби върху живота по
български, дори за изкуство и култура – дворът на къщата му е пълен със
статуи и отломки от статуи, характерни за някогашното монументално
социалистическо изкуство. Наскоро
съвсем случайно успях да дочуя повече от един негов (само)разговор, в
който този вероятно някога интелигентен човек, споходен от днешното
нещастие, каза следното знаменито
и според мен напълно вярно изречение:
„Чакай, чакай сега, ти знаеш ли какво е
миналото? Искаш ли да ти кажа какво
е? Миналото е побеснял звяр, чудовище, което се нахвърля върху настоящето и го изяжда“. И си го представих
миналото: раззината паст, лигите му
текат, а гигантските му зъби са готови във всеки миг да се впият в крехката плът на настоящето. Бррр!
Сетих се за тази дочута сентенция,
докато четях романа на Владимир
Зарев „Чудовището“. Това е неговият
най-нов роман и струва ми се, един от
най-съкровените. Главният герой е
остаряващ (предпочитам тази дума,
обозначаваща процес, пред „остарял“,
която слага категорична точка върху окончателността) писател, който
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Живот
благодарение на млада, интелигентна
и красива журналистка изпитва може
би за последен път неволните влюбени трепети на сърцето. Поводът за
срещата е желанието на Ния (така се
казва младата жена) да направи анкета със Симеон Станимиров, стария
писател, която да превърне в книга.
Постепенно срещите – първоначално
досадни за автора, се превръщат за
него в насъщни, докато не усети той,
че е, както се казва, влюбен до уши.
Толкова влюбен, че е готов на всякакви глупости и жертви, за да спечели
по-младата с повече от 30 години
жена. Той преминава през живота си

пред нейния диктофон – живот, който се оказва изпъстрен с много хедонизъм, с най-различни перипетии,
с безкористия, но и с предателства.
Владимир Зарев великолепно е описал
успоредицата на две вероломства,
сполетели писателя Станимиров и
неговия баща, архитекта Станимиров. Прибавя и трето – срещу друг
архитект, в чието бюро бащата
Станимиров е работел, Томислав Маджаров. Той пък се оказва дядо на Ния
и същинската причина тя да се обърне
към застаряващия писател: след като
баща му бил уволнен от арх. Маджаров, той изживява тежко това изгонване, спихва се и се предава, получава
инсулт, после втори, умира и за всичко
това неговият син обвинява дядото
на Ния. И в поредици от статии след
промените го громи като тоталитарчик и човек без съвест, погубил
живота на един безкрайно способен
и добър човек. Статиите обаче въздействат тежко на арх. Маджаров,
той също се парализира и сега, в последните му дни, неговата внучка
Ния му е обещала – ще накарам, дядо,
Симеон Станимиров да ти се извини,
защото ти не си виновен за краха с
баща му, друг е предателят. Мотивите на младата журналистка се разбират едва накрая, а дотогава пред
очите ни тече един живот и личен, и
обществен в едно време, в което личното беше единственото убежище и
разкрепостяване от скудоумията на
режима.
Всъщност „Чудовището“ е илюстрация на думите на моя съкварталец, с
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които тръгнах в началото. Миналото
наистина се нахвърля като звяр върху
настоящето и го изяжда, изземвайки
цялото му пространство, за да бъде
мислено, размисляно, преосмисляно. С
една дума, спомняно. Това е единият
пласт на романа „Чудовището“, роман за отминалите дни, които днес се
връщат с пълна сила върху житие-битието ни и си връщат за всичките
ни пропуски, дебелоочия, грубости,
равнодушия, неглижирания. Да, неглижирани някога, сега те изискват
цялото ни внимание – блъскаме си
главите дали ако не бяхме постъпили
така, а иначе, може би щеше да бъде
по-добре; дали ако бяхме повече отзивчиви, мили, съответни, отговорни, сега нямаше да сме така самотни
и безнадеждни в своите овехтели
дни на престарели аутисти. Тази
игра на пинг-понг е прекрасно развита в „Чудовището“: нямаш търпение
да научиш нещо от миналото, което
съответно рефлектира в настоящето. Изобщо тук Владимир Зарев е
работил едновременно с емоционално вдъхновение и с писателско майсторство: тънък е ходът му най-напред да разказва за малкия Симеон в
трето лице единствено число, което
неусетно за журналистката Ния, а и
за нас, читателите, преминава в първо. Подобни виртуозни прескачания и
преформатирания са разсеяни навсякъде в книгата, държейки ни едновременно в напрежение, но и извиквайки
неудържимо любопитство.
Другият пласт е, разбира се, старостта. Какво правим, когато тялото ни предава, а умът и съзнанието,
чувствата и душата ни са млади, свежи, копнежни. Запомнил съм точно от
Владимир Зарев това горчиво прозрение: „Проблемът не е, че остаряваме,
проблемът е, че сърцето ни остава
младо“. Та това е „Чудовището“ –
едно старо тяло с младо сърце. Това
е лайтмотивът на романа, главната
му тема, импулсът, за да бъде написан. В българската литература прочее старостта в нейния биологичен
срив не е много на мода; българската
литература обича старостта като

Владимир Зарев

мъдрост, не като предсмъртност. В
най-ново време това се вижда в псевдолитературата с басни, поучения и
коелювщини: винаги има там някаква баба, която учи незрелите на ум и
разум, на житейска мъдрост и опит.
В по-ранни литературни времена се
сещам за наивната радост на „Дядо
Йоцо гледа“ на Иван Вазов, Елин Пелин
пък изобщо не се церемони със старците: повестта „Гераците“ започва

„Миналото
наистина се
нахвърля като
звяр върху
настоящето
и го изяжда,
изземвайки цялото
му пространство,
за да бъде мислено,
размисляно,
преосмисляно“.

с ненадейната смърт на баба Марга
и завършва с кончината на покрусения от скръб и неразбории дядо Йордан Герака. В повестите на Георги
Караславов старците са все някакви
алчни същества, готови на всякакви
престъпления, за да запазят имот и
ниви. Трябваше през 70-те да дойде
Иван Радоев, за да посочи тегобите
на старостта в „Човекоядката“, макар че акцентът във великолепната
му пиеса е все пак другаде – в рефлекса и готовността на всеки да се подчинява и само тихо да премигва пред
тоталитарните набези на един или
друг безскрупулен Топузов. Николай
Хайтов в „Дърво без корен“ също през
безрадостните дни на старостта се
опита да посочи други неща – загиващото българско село, персонализирано в стареца Игнат, на когото дори и
името не щат да продължат. В нови
времена Албена Стамболова се обърна към темата с „Хоп-хоп звездите“,
но там тя беше повече фон, отколкото най-важен персонаж. Владимир
Зарев обаче сякаш я поставя за първи
път тъй ребром и с режеща острота в българската литература. Размишленията на Симеон Станимиров,
инспирирани от младото чувство и
полугрохналото тяло, са сред най-впечатляващите в книгата. Всъщност
не съм прав: тя, цялата книга, е за
тази колизия, така че е по-точно да се
каже, че цялата книга е впечатляваща. Един роман за старостта, която
неумолимо настъпва въпреки нашите
гонитби и заклинания: „Къш, къш, махай се!“. Но и един роман за времето,
което някои от нас живяха и което не
престава да тегне и дори да управлява дните ни. Накрая, един роман за
чудовището Живот, който обезформя не само телата ни и душите. Животът като непрестанна тяга, която
ни дърпа на различни страни и накрая
ни оставя разнебитени, болни, с цял
наръч хапчета да се чудим все пак
добре ли го изживяхме това чудовище, успяхме ли да го победим, или то в
последна сметка победи нас.
Сякаш май ни е победило…
Не, не, по-скоро не…
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Катя Атанасова

Несигурността

на значенията
„Тишината след мен“,
Тадеуш Домбровски, подбор
и превод от полски Вера
Деянова, издателство
„Ерго“, 2019 г.
стихотворенията от „Черен квадрат“ е посветено именно на него, друго е с мото от големия полски поет, а
трето е посветено на Циприан Норвид и Ружевич. Което освен че ни показва почитта към тези големи имена
не само в полската поезия, загатва и
за учителите и влиянията.

Тази книга съдържа избрани стихотворения от три стихосбирки на
полския поет, прозаик и есеист Тадеуш Домбровски – „Черен квадрат“ от
2009 г., „Помежду“ от 2013 г. и „Сърцевината на словото“ от 2016 г.
Роден в края на 70-те, поетът има
записани в творческата си биография
седем книги с поезия и миниповестта
„Беззащитна черта“. Награждаван
е с престижни полски литературни
награди. Поезията му е преведена на
повече от 20 езика. Срещата с нея
българските читатели дължат на
известната ни преводачка Вера Деянова. Нейният майсторски превод,
както и прецизният подбор, който е
направила, правят тази среща още
по-пълноценна и удовлетворяваща.
След като прочетем стиховете,
включени в това издание, можем да
разберем защо през 2008 г. авторът е получил Малък жезъл на Полската фондация за култура, връчен му от Тадеуш Ружевич. Едно от
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Няколко основни въпроса занимават
Домбровски и те по-явно или по-скрито се поставят и развиват и в трите
стихосбирки, представени в книгата.
Първият и особено важен за поета
въпрос е за езика и неговата способност да изговаря същината на нещата. Обрасналите с множество
значения думи ни се изплъзват, когато поискаме да назовем с тях същността. Или истината. Поетът
търси словото, искайки да стигне до
сърцевината му, да се помести вътре в него, но то винаги се изплъзва.
Самото то, в себе си, не е еднозначно
– „закрива точно толкова,/колкото
разкрива“, едно и също слово „убива
и спасява“. Но „животът ни/се случва всеки миг във всяко слово, което се
отронва“.
Несигурността на значенията поражда и проблематизирането на идентичността. Кой си, знаеш ли? И какво
означава да бъдеш „себе си“? В поезията на Домбровски този основен за
съвременния човек въпрос непрекъснато се появява и единственото, което е възможно, е търсенето на отговори, не и намирането им. Търсенето
на варианти, в които може да се „появиш“, макар и за кратко, да си себе си.

Друг съществен мотив, който откриваме в стиховете на поета, е за отношението живот–смърт. Ако животът се случва в думите, то смъртта
– в тишината. „Няма любов,/по-голяма от мълчанието“... Дори и когато
имаш много от нея за възрастния си
баща, който си отива – „не можеш
нищо да направиш“ с нея.
Поезията на Тадеуш Домбровски е поезия, която търси нови пространства
– между думите и значенията, между
тривиалното и забравеното човешко, търси нови метафори, за да преоткрие уж познати реалности. Това
търсене е колкото внимателно, наблюдаващо, отстранено, толкова понякога забързано, страстно, интензивно. Така се появяват и особените
смислови преобръщания в стиховете,
парадоксални финали, които променят дотогава градения смисъл.
Някои от стиховете са „прости истории“, други са търсещи „смисъла“,
„сърцевината“. Но винаги са дълбоко обвързани с онези важни за човека
въпроси, които са колкото всекидневни, толкова и вечни. Неслучайно Тадеуш Домбровски казва, че „стихотворението ни позволява да видим света
и себе си от различна перспектива,
разширява хоризонтите, освобождава ни от стереотипите, предразсъдъците и познавателните щампи.
То е урок по емпатия“. И това негово
разбиране прави поезията му освен
изпълнена с малки „тайници“, в които остават „частици от стихотворението“, също и поезия, която води
„искрен разговор на човек с човека“.
Поезия, която честно и непресторено
се съмнява, колебае, признава несигурността в значението на думите, но
и в това търсене стига до смислови
опори, до разбиране и близост.
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Мартин Касабов

Като грохот

на вълни
Змии, кости, червеи и мрак населяват
поезията на Дилън Томас. Погълнати
и преливащи един в друг образи, както
е показала и Люба Халева на корицата
на новото издание, тези апокалиптични картини напояват стихотворенията на уелския писател. Екстатичен, трескав, пенлив (Дилън на
уелски значи „море“), боботещ като
грохота на разбиващи се вълни, гласът му е споил песните на древните
моряци, дочути в сънища от ранните
години, със страховитите видения на
Уилям Блейк.
Както отбелязва поетът Робърт
Лоуъл, Томас е „ослепителен тъмен
писател, на когото можете да се наслаждавате, без да го разбирате“. И
наистина е така. Изискват концентрация необузданите поетични впускания, в които езикът лъкатуши между метафори и образи от миналото.
Нужно е освободено съзнание, за да
бъде приет потокът на съзнанието,
който въпреки своята буйна ярост е
оформен впоследствие с чиста и ясна
редакторска мисъл.
Стихотворенията на Томас, както
обръща внимание в послеслова преводачът Александър Шурбанов, биват
критикувани от мнозина като „незрели“, защото се занимават с тревоги,

присъщи на юношеската възраст
– половия нагон, необратимото време и неизбежната смърт. Но както
уточнява Шурбанов, същото може да
се каже и за творбите на Шекспир, пък
и за тези на повечето големи творци.
Поради своето необуздано впускане
във вихъра на страховете Томас остава пренебрегнат от литературоведите като твърде емоционален
писател. Някои обаче прозират таланта му още в началото.
Т. С. Елиът е един от първите редактори, които провиждат гения на
Томас, по-късно негов читател ще
стане и Е. Е. Къмингс (и двамата са в
поредицата за световна поезия на
„Жанет 45“). Томас води невротичен
живот и въпреки успехите си не успява да се впише в никоя литературна
общност. Отказва дори на така наречените „Нови апокалиптици“, чиято компания би следвало добре да му
подхожда.
Прието е, че великите поети откриват в миналото свой предшественик,
който да ги води в творческото поприще – такъв за Данте е Вергилий, а
за Томас без съмнение – Уилям Блейк.
Приемник на линията Милтън–Блейк,
Томас щедро заимства архетипи от
поезията на втория, който е може би
най-голямото му вдъхновение след
Библията. Много прилики могат да
се открият между Блейк и Томас – и
двамата произлизат от бедни семейства, образоват се сами и стоят
извън установената литературна
норма, имат репутацията на велики
лирически поети, а произведенията
им са по природа дълбоко романтически – акцентът пада върху въображението, а не върху разума.

„Дордето сърцето се
пръсне“, Дилън Томас,
издателство „Жанет 45“,
превод Александър
Шурбанов, 2018 г.
Това ново издание на творчеството на уелския бунтар ни връща към
въпроса колко по-експериментална
и непримирима би могла да бъде поезията след Дилън Томас, при все че
ако се увеличат плътността и интензитетът ѝ, отказът на думите
да следват коритото на формата би
довел до тотален разпад. Затова и
стихотворенията в „Дорде сърцето
се пръсне“, освен че носят художествена красота, близка с тази на разразила се буря, бележат крехката литературна граница на въображението,
отвъд която то не би могло да донесе
разбираем смисъл.
57-те стихотворения в настоящия
том са преведени от Александър
Шурбанов – най-изтъкнатия наш англицист, който неотдавна напомни
с превода на Милтъновия „Самсон
агонистът“, че освен голям преводач
притежава качествата и на голям
поет. Думите на Дилън Томас са предадени с яснота, без да се губи техният първоначален заряд. Все така
силно се усещат ударите на сърцето,
стиснатите юмруци и последните
предизвикателни думи, отправени в
лицето на смъртта, сякаш идват от
близкото ни минало, сякаш са писани
за тази епоха на тревожни скитания.
Всяко ново издание на поезията на Дилън Томас доказва, че гробът не може
да задържи един толкова непримирим
дух, а думите му не са завършили финалния си щурм.
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Томленията
на любовта
Димитрина Чернева

„Книга за Влюбения
и Възлюбения“,
Рамон Лул, превод от
каталански Владимир
Градев, издателство
„Семантика“, 2019 г.
на желанието ѝ не ранява човешкото
същество в най-дълбокия му център?

„Неизбежна ли е любовната мъка?“,
попитали Ролан Барт след излизането на книгата му „Фрагменти на
любовния дискурс“. „Да, мисля, че е
неизбежна – отвърнал той. – Или
по-скоро бих казал, че любовното чувство се определя тъкмо така: понеже
страданието е неизбежно.“ 1 Тази неизбежност на страданието, носено
от нищото, от отсъствието и лишеността, е присъща на всяка човешка
любов. А отсъствието е според Барт
винаги отсъствие на другия. Другият заминава, той е в състояние на
постоянно пътуване, той мигрира по
самото си призвание, а аз оставам, аз
съм този, който си седи вкъщи, неподвижен и в очакване. Какво би могъл да
добави към този любовен дискурс –
„напълно изоставен от заобикалящите ни езици, които или не го познават,
или го подценяват, или го осмиват“
– един средновековен мистик, дръзнал да говори за тайнствения опит
на Божията любов? С какво е по-различна „играта на любовта“, в която
действащи лица са Бог и копнеещата
по Него душа? Нима не е белязана и тя
от горчивото изпитание на отсъствието на Възлюбения, нима пламъкът
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Раната на любовта, която е и рана
на смъртта, разтърсила най-напред
Рамон Лул, докато ухажвал страстно
една красива италианка. Не го спрял
фактът, че е омъжена за благородник
от двора, задирял я навсякъде – дори
в храма, докато тя се моли. Веднъж ѝ
изпратил поема, възпяваща прекрасната ѝ гръд, и тя най-сетне го приела.
Останал насаме с нея, Лул се надявал,
че е дошъл мигът да удовлетвори
страстта си, ала красивата жена
разтворила дрехата си само за да му
покаже разядената си от рак гърда.
„От този миг, сякаш видял ада, той
се обърнал, напуснал двора на краля
в Майорка и се оттеглил в пустинята, за да се покае“, пише Шопенхауер,
споменавайки тази история в книгата си „Светът като воля и представа“. Всъщност обръщането едва ли е
станало тъй светкавично. В послеслова си към „Книга за Влюбения и Възлюбения“ Владимир Градев, преводач
и автор на предговора на това първо издание на Рамон Лул на български
език, пише, че след като се върнал от
тази ужасна среща, все още младият
мъж (по това време Лул е на 30 години) се хвърлил да съчинява поредната
любовна поема. Тогава му се явил Разпнатият и му казал: „Рамон, последвай
ме!“. Лул отхвърлил видението и продължил да се съпротивлява. Но мъчно
е да се рита против ръжена, видението се повторило и през следващите
нощи и в крайна сметка го принудило
да промени радикално живота си.

Освен като учен и автор на прословутото „Голямо изкуство за намиране на
истината“ (Ars magna), заради което
е порицан от творци като Суифт2 и
Борхес 3 , Рамон Лул (1232–1316) остава
в паметта ни и като Лудия от любов
(lo Foll d’amor), който върви с ясен ум и
пламтящо сърце чак до сетния си дъх
по стъпките на вярата и надеждата
в човешкото братство и единение.
След като решава да служи единствено на Бога, той открива своето призвание в покръстването на неверниците. И докато други искат да наложат
кръста с меч, той обикаля из Южното
Средиземноморие, разговаря с мюсюлманите и се опитва да извае пред тях
чрез своите разноцветни триъгълници и въртящи се кръгове чертите
на своя Възлюбен. Така и намира смъртта си – умира от раните си в началото на 1316 г., когато мюсюлманите
в Беджая отвръщат на думите му с
камъни.

– Кажи, луди човече: що е любов?
Той отвърна, че любовта е това, което заробва свободните и освобождава поробените. Оттук и въпросът:
до робството или до свободата е
по-близо любовта?
До робството или до свободата е
по-близо тя, щом волята на Влюбения жадува да се покори на волята на
Възлюбения? „Възлюбеният попита
Влюбения има ли търпение. Той отвърна, че всичко му харесва и не му
трябва търпение, защото, който не е
господар на своята воля, той не може
да бъде нетърпелив.“ Неизброими са
парадоксите на любовта в „Книгата
за Влюбения и Възлюбения“. Написана като част от романа „Бланкерна“,
тя е по-скоро книга в книгата, напътствие за съзерцателен живот,
съдържащо 366 фрагмента за любовта – по един за всеки ден от годината – наречени от Лул морални метафори. Но парадоксите на любовта не
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милосърдие, за да почиташ по-съвършено любовта ми“.

Рамон Лул, анонимен
портрет, XVI или XVII век

„Любовта
съгради своя дом
между страха
и надеждата; в
него тя живее от
мисли и умира от
забрава.“

и Възлюбеният да се съгласуват във
Възлюбения, те остават различни
същества. Лул неведнъж подчертава
същностното различие на Влюбения и
Възлюбения, което именно прави възможно тяхното свързване в любовта,
свързване, в което всеки е готов да
отдаде живота си за другия, без да му
се отдава изцяло, изчезвайки в него.
„Възлюбеният се отдалечи от Влюбения и Влюбеният диреше с паметта и ума си своя Възлюбен, за да може
да го обича. Влюбеният намери своя
Възлюбен и го попита: „Де беше?“.
Той отвърна: – В отсъствието на паметта ти и в незнанието на мисълта
ти.“ Нещо повече, колкото повече са
сълзите, томленията и страданието, причинени от отсъствието и
отдалечаването, толкова по-силна е
и любовта: „Влюбеният забеляза, че
е обичан от своя Възлюбен, и попита
Възлюбения дали любовта и милосърдието му са едно и също в него. Възлюбеният се съгласи, че в неговата същност няма разлика между любовта и
милосърдието му. Влюбеният попита:
– Защо тогава ме измъчва любовта
ти, а милосърдието ти не ме цели от
моите томления. И Възлюбеният отвърна: Томленията ти ги дава моето

А

свидетелстват за противоречие в
същността, те само насочват към
неуловимата и безкрайна природа на
Бога, към безконечността и необхватността на разговора между Влюбения и Възлюбения: „Влюбеният виждаше тайните на своя Възлюбен чрез
различието и съгласуването, които
му откриваха множеството и единството в неговия Възлюбен за по-голямо съответствие на същността
без противоречие“. Освен със сила и
способности любовта е винаги богата с томление и копнеж да се доближи
до своя Възлюбен, понеже тъкмо чрез
любовта душата се единява с Бога.
Но макар в това единение Влюбеният

„Какво, нима желанието не е винаги
едно и също, независимо дали обектът е тук, или го няма? Нима обектът не е винаги отсъстващ?“ – пита
се и авторът на едни други Фрагменти, цитираният в началото Ролан
Барт, роден близо 700 години след
блажения Рамон Лул. И посочва две
думи, два начина, по които се чезне в
любовта: Потос (томление) е за съществото, което отсъства, а Химерос, за желанието, насочено към съществото, което присъства. Макар
тези думи да звучат обезсърчаващо,
самият Барт отвръща по следния начин на въпроса дали книгата му за любовния дискурс се бори в полза на любовта и влюбените: „Не трябва да се
впечатляваме от обезценяванията,
чийто обект е любовното чувство.
Трябва да утвърждаваме. Трябва да се
осмеляваме. Да дръзваме да обичаме“.
И независимо дали си е давал сметка,
той е следвал в това си дръзновение
Лудия влюбен, който е знаел прекрасно, че невъзможността е по-голяма
от възможността, тъй като възможността е в тварта, а невъзможността в Бога.

Питър Маниура

ppIANISSIMO
2019
Квартет
„Фрош“

1
Ролан Барт, „Фрагменти на любовния дискурс“, превод от френски Лидия Денкова, изд.
„Изток-Запад“, 2005 г.
2
Вж. Джонатан Суифт, „Пътешествията
на Гъливър“, част трета, глава V, превод Боян
Атанасов, Теодора Атанасова, изд. „Народна
култура“, 1979 г.
3
В „История на вечността“ Борхес пише:
„В края на XIII в. Раймундо Лулио (Рамон
Лул) се приготвил да разреши всички тайни
посредством скеле от концентрични кръгове,
нееднакви и въртеливи, разчленени на дялове с
латински думи“. Според Борхес Лул е сред онези,
които преувеличават общата склонност да се
прави от метафизиката и от изкуствата своего
рода комбинативна игра. Практикуващите
тази игра забравят, че една книга е повече от
словесна структура или поредица от словесни
структури, тя е диалогът, който установява с
читателя си, а този диалог е безкраен. Вж. Хорхе
Луис Борхес, „История на вечността“, превод
от испански Румен Стоянов, изд. „Парадокс“,
1994 г.
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Мира Душкова

Вдъхновени разкази
„Разкази, вдъхновени
от картини. Stories
Inspired by Paintings“, ред.
Румен Александров, Русе,
издателство „Абагар“,
Велико Търново, 2018 г.

русенски творци. Другите автори са
част от съвременния литературен
живот на града – през годините са
участвали в литературни фестивали и поетически четения, част са от
историята на Националната литературна награда „Елиас Канети“1 или са с
траен интерес към изобразителното
изкуство: Александър Чобанов, Ангел
Игов, Асен Валентинов, Аурел Мария
Барос (Румъния), Борис Бек (Хърватия), Васил Балев, Дарек Фокс (Полша), Елин Рахнев, Емил Андреев, Калин
Василев, Калин Терзийски, Кристиан
Фулаш (Румъния), Лиса Хилтън (Великобритания), Румен Леонидов, Христо
Карастоянов.

Невидими са връзките между произведенията от две различни изкуства. Взаимодействията помежду им
са част от онези тайнствени механизми, подхранващи всяко творчество, които носят имената асоциация,
вдъхновение, отговор на незададен
въпрос, тайнство, себеизричане,
психологизъм.
През 2018 г. 17 картини, собственост
на Русенската художествена галерия,
се превръщат във вдъхновение за 17
писатели, за да се създаде двуезичният сборник „Разкази, вдъхновени от
картини. Stories Inspired by Paintings“
(на български и на английски език).
Изкушавам се да изброя заглавията
на картините, послужили за отправна точка на разказите: „На перона“
на Христина Петрова, „Към плажа“
на Петър Петров, „Хексагон II“, „Арлекин“ на Корнелиу Баба, „Спомен
от Русе“ на Лиляна Русева, „Висящ
калкан“ на Едмонд Демирджиян, „Витрини“ на Васко Иванов, „Безлюден
пейзаж“ на Иван Шишков, „Дунавски
пейзаж“ на Любомир Касабов, „Портрет на момче“ на Димитър Арнаудов,
„Тревожно време – Бариера 9“ на Георги Баев, „Без име“ на Гълъбин Кьосев, „Детски портрет“ на Юри Буков,
„Зимен пейзаж“ на Стефан Кацаров,
„Интериор (Прозорец)“ на Дидо Лилов, „Дъжд“ на Михаил Бешев, „Разстрел“ на Кольо Витковски, „Кораби
на Дунава“ на Мариo Жеков, „Бъдник“
на Свилен Блажев, „Бяла фигура с мека
шапка“ на Николай Караджов, „Портрет – майката на художника“ на Цено
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Сборникът има своята оригинална
премиера пред публика в Нощта на
музеите и галериите (май 2018, Русе)
– като пърформанс и представяне на
изложба на интерпретираните визуални творби.
Тодоров.
Картините заживяват нов живот –
извън времето, в което са създадени.
Разнообразието на изразните средства на художниците се засреща с
различните поетики на разказвачите.
Но читателят не бива да очаква буквализъм или „разказ по картина“.
Текстовете създават нов контекст
на изобразителните творби. Някои
автори „вграждат“ картините в сюжета си, проектират силуета на художника като главен персонаж. Други
пишат есеистични текстове, в които
водещи са асоциациите. Трети цитират заглавието на картината в текста си. Четвъртата група оживява
детайли от картината – като фон,
като образ, като цвят или като невидимо присъствие. За пети важна е
есенцията на смисъла.
Авторите, поканени за сборника, са свързани пряко или косвено с
Русе: Нели Пигулева и Явор Цанев са

През август 2018 г. Елена Великова,
директор на РХГ, и проф. Пенка Ангелова, председател на МД „Елиас Канети“, представят сборника и част
от картините във виенската галерия
MAG 3. Сред гостите са и две русенски
художнички, които от години работят във Виена – Зорница Калинова и
Зорница Василева. На виенската премиера прозвучава разказът на Явор
Цанев, преведен на немски.
Какво предстои? Сборникът определено предизвиква интерес. Във Виена
се обсъжда идеята всички разкази да
бъдат преведени и на немски. Получена е покана сборникът и част от картините да гостуват и в Румъния.
Пътешествието продължава.
1
С Националната литературна награда „Елиас
Канети“ се удостояват автори в областта на
белетристиката и драматургията. Учредена е
през 2015 г. от oбщина Русе със съдействието
на Международното дружество „Елиас Канети“.
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Иван Бърнев в „Бащата“, реж. Кристина
Грозева и Павел Вълчанов

Кинофестивалът
в Карлови Вари
Асен Владимиров

О
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Павлина Желева

Триумф за „Бащата“

в Карлови Вари
Една наистина
красива победа

Кадър от филма „Бащата“

Да, третият игрален филм на Кристина Грозева и Павел Вълчанов „Бащата“ спечели престижния Кристален
глобус на 54-тия международен кинофестивал в Карлови Вари (28 юни–
6 юли 2019 г.)!
Журито, което толкова хареса българския филм (с гръцки копродуцент),
включваше: Щепан Хулик, опитен
чешки сценарист и близък сътрудник
на полската режисьорка Агнешка Холанд; Анмари Джасир, главна муза на
модерното палестинско кино; Сергей
Лозница, любим украински режисьор
на фестивала в Кан; Ангелики Папулия,
гръцка актриса, обожавана от Йоргос
Лантимос; Шарл Тесон – главен селекционер на програмата „Седмица на
критиката“ в Кан, президент на една
от най-важните комисии за подпомагане на филмови проекти към Френския филмов център и най-вече водещ
кинокритик, натрупал огромния си
опит в легендарното списание „Кайе
дю Синема“.
Тъкмо от техния начин на гледане
зависеше съдбата на дванайсетте
филма в главния конкурс, подбрани от
артистичния директор на фестивала Карел Ох. Те се показваха за първи
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път извън страните си и бяха предимно от Европа (четири от западната ѝ част, един от централната
и три от Балканите), както и два от
Далечния изток, още два от Латинска
Америка и един от САЩ. За любителите на статистиката ще допълня, че
квотата за равнопоставеност между половете беше изпълнена в едни
25 процента, което ще рече, че една
четвърт от създателите на филмите бяха жени.
Балканските конкуренти на „Бащата“
бяха „Полусестра“ на Дамян Козоле
от Словения и „Красиво безразличие“
на Къванч Сезер от Турция. В първия
става дума за преодоляването на дълго трупаната взаимна омраза на две
млади жени с общ баща, но с различни
майки. Във втория – за (не)справянето
с алиенацията, изсмукваща психическата устойчивост на градския човек.
Козоле използва пределно минималистичен киноезик, а Сезер – внимателно
аранжиран абсурд.
„Бащата“ беше филмът, който специалистите очакваха с повишен интерес. В предварителните си анонси
Кристина Грозева и Петър Вълчанов
бяха предупредили, че това тяхно

заглавие няма да продължава „вестникарската“ им трилогия, започнала със станалите известни „Урок“ и
„Слава“. Създаде се съспенс и хората
бяха любопитни за новото, което им
се обещаваше.
Предварителните нагласи не бяха
случайни. Кристина и Петър са добре
известни в средите на международните селекционери и продуценти. Доказали са се със свой тип кино, в който
се чувстват добре, а публиката им
симпатизира.
Начинът им на работа също е по
собствена „технология“, която се
предопределя от умението им внимателно да наблюдават живота. Набелязват си реални случки, на пръв поглед достатъчно дребни, за да имат
значение за въртенето на земята:
учителка прави отчаян опит да обере
банка; кантонер намира големи пари,
но противно на очакваното, не ги задържа за себе си.
Режисьорската двойка вече доказа,
че умее да използва събития, директно изскачащи от социалната среда.
Да ги преработва добре и да ги превръща в (пре)увеличени портрети на
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отчаянието. Една анонимна жена и
един анонимен мъж, еднакво подритвани и презирани, станаха емблематичните жертви на (общо взето) безчувственото общество. Социалната
критика в българското кино (колкото
и оскъдна да е тя) вече разполага с
две особено ярки лица: Маргита Гошева („Урок“) и Стефан Денолюбов
(„Слава“).

в конфликт със средата, която обитават, колкото с мислите, които ги
обладават. Като следствие, проблемите им са не само социални, а и екзистенциални. Средата е необходимият
фон, на моменти кичозен и пошъл, в
който мобилните телефони играят
важна роля. Васил не изключва възможността по един от тях жена му да
го търси от отвъдното.

Ценен бонус за филмите е и свежият
смях, който по достъпен начин казва
много за днешното ни живеене.

Всеки от двамата е обладан от
собствени фантоми – този на бащата
е отлетял на небето, а този на сина
(жената, с която непрекъснато говори по телефона, е неговата собствена) не го предразполага към искреност
в дадения конкретен момент.

Ироничният коментар на случващото се по време на самото му случване
е „запазена марка“ на двамата режисьори. Какви са точните ѝ съставки,
си знаят само те…
Заради всичко това жадната за оценки международна критика също чакаше българския филм. Какво видя тя в
него?
Най-напред – една много лична история. Преди няколко години майката на
Петър Вълчанов умира. Той и баща му,
художникът Вълчан Петров, преживяват някои от нещата, за които става
дума във филма.
После – една по-различна структура.
В центъра на събитията вече стоят
двама герои, а не един. Това са художникът Васил (Иван Савов) и фотографът Павел (Иван Бърнев). Васил е
баща на Павел, а двамата току-що са
загубили Виолета, съпруга на единия
и майка на другия. Мъжете са в шок,
бащата още повече. Останал напълно сам в свят, в който нищо вече не
го свързва с никого, той яростно се
съпротивлява на съдбата си. Търси
начин да си върне единствения човек,
заради когото (отреченото) комунистическо минало има значение за него.
И започва да си вярва, че като материализира образа на починалата чрез
снимки или авторски картини, ще си я
върне обратно.
От своя страна Павел няма много време да скърби, тъй като собствените
му страхове никак не са малки. Напрежението в работата е постоянно, освен това чака дете.
Трето – двамата мъже са не толкова

В „Бащата“ вече не става дума само за
яд, гняв или някакво друго чувство на
протест. Няма го директния сблъсък
между човека и системата. Има търсене на собствена духовна ниша в нея.

от тежки поствоенни травми. „Нова
Литва“ на Каролис Каупинис възкреси
утопичен опит от миналия век населението на страната да бъде изнесено на далечен остров.
Украинското кино успя да развесели публиката и да я убеди, че освен
строго и трагично то може да бъде
смешно и симпатично. „Мислите ми
са тихи“ на Антония Лукич е сладка
поредица от комични перипетии на
млад мъж, чийто ръст надхвърля два
метра. Борбата за насъщния го закарва в природен резерват, където той
прави неуспешни опити да запише
уникални звуци, издавани от животни
и птици. В същото време му се налага да оправя отношенията си с доста
обърканата си майка.
Богатата филмова мозайка на фестивала в Карлови Вари показа разнообразието на един свят, в който все

Вместо битки срещу унижението има
опит за намиране на път към единението и вярата. Струва ми се, че с
този свой филм Кристина и Петър
рискуваха много. Можеха да разочароват тези, които очакваха „още от
същото“. Спечелиха и заслужават поздравления за това.
Прекрасният фестивал на киното в
Карлови Вари дава възможност и за
още много прелестни разкази, особено за втория по значение конкурс „От
Изток на Запад“. Внимателно и усърдно в него бяха събрани 12 първи или
втори филми от различни географски
точки на света. Карел Ох не пропускаше да подчертава, че страшно много държи на тази програма, в която
имат право да участват филми от
Източна Европа, Балканите, бившите съветски републики, а отскоро и
от Близкия изток.
Турският „Разрешено от цензурата“ на режисьора Серхат Карааслан
респектира със задълбоченото, но
нелишено от съспенс вглеждане в
диктаторските методи и разрушителната им сила върху креативността. Косовският „Къщата на Ага“ на
Лендита Зечирай показа силен колективен портрет на жени, засегнати

Българските режисьори получават
наградата Кристален глобус © 54KVIFF

по-често хората заминават за някъде и рядко успяват да се върнат там,
откъдето са тръгнали. Модерното
глобално номадство е на път да промени древни кодове, заложени в йерархията на човешките ценности.
Като противовес изконните семейно-родови връзки бранят онова, което им се полага.
„Бащата“ се появи на правилното
място в точния момент. А това е
интуиция, без която никой успех не е
гарантиран.
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Новини

„Брейкинг нюз“

от фронта
С режисьора
Асен Владимиров
разговаря Виолета
Цветкова

Работите и в документалното, и в
игралното кино – задава ли се премиера тази есен?
Като продуцент съм в екипа на новия
филм на Ивайло Христов с работното
заглавие „Страх“, скоро трябва да е
готов. А като режисьор завърших документалния филм за Руско-турската война (1877–1878) – „Брейкинг нюз“.
Става дума за участващите в нея военни кореспонденти, около 100 души.
Сред тях са и най-големите звезди в
тази професия от края на XIX в.

Но предполагам, че за други дори не
сме чували…
Да, за мнозина от кореспондентите,
отразявали Руско-турската война,
наистина не знаем нищо. Никой дори
не може да каже точния им брой, защото те идват, отиват си, някои остават само до третата неуспешна
руска атака при Плевен… Истината
е, че тук идва цветът на западната
военна журналистика. Най-известният е Арчибалд Форбс, голямата звезда сред кореспондентите. За първи
път тогава са допуснати и руски
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кореспонденти. По време на Кримската война присъствието им не е било
разрешено и руското командване отчита това като грешка. Имало е своеобразно съперничество между журналистите. Кой по-бързо ще предаде
новината…

…което си е било чисто предизвикателство за журналиста по онова
време.
Точно така (смее се). Да предадеш новината за два-три дена – това се е
смятало за светкавично. Ненапразно полуиронично филмът е озаглавен
„Брейкинг нюз“ и е построен така,
сякаш новините се предават в реално
време, както е днес. Включени са доста неизвестни неща. Събирах материалите най-вече от извори. Интернет дава големи възможности, имах
на разположение цялата английска
преса от онова време. Интервюирах
и двама историци от Русия и Украйна
по Skype.

Казвате „доста неизвестни неща“
– от какво ще бъде изненадан
зрителят?

Зрителят ще бъде изненадан от това
колко изключително важна е била
тази война за времето си. Може би
най най-широко отразяваната война
през XIX в. Тук е имало повече журналисти, отколкото през Френско-пруската война например. Мисля, че ще
бъде любопитно за зрителите да видят как са работили те, да надникнат
в кухнята на професията. Западните
кореспонденти са разполагали със
страшно много пари. Един журналист
е бил придружаван от няколко души
– слуга, готвач, коняр и т.н. И както
вече стана дума, съперничеството им
е било много интересно.

Правят ли си мръсни номера?
Има един такъв случай с Арчибалд
Форбс. Веднъж се събират заедно с
други журналисти и той подмята,
че на другия ден заминава за Браила.
Всички наострят уши, защото той е
звездата. И на другия ден хукват към
Браила. А самият Форбс заминава за
Турну Мъгуреле, защото е научил, че
Никопол ще бъде бомбардиран от румънския бряг.
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Вълнува ме и отношението на кореспондентите към българите – доста
противоречиво както от страна на
руснаците, така и от страна на англичаните. Има нелицеприятни оценки, които не съм спестил във филма.
Други обаче бяха толкова потресаващи, че се отказах да ги използвам.
Прочетох в английски вестници от
онова време съобщения, че 30 тона
човешки останки на убити край Плевен войници са откарани с кораби в
Англия през 1880 г. За наторяване! А
Плевен по онова време е в рамките на
Княжеството… Преди години имаше
скандал по повод на тази информация
в България и тя яростно беше отречена като антибългарска. Но защо
тогава го пише в английската преса
от епохата?! Не го използвах, защото
за това си трябва отделно проучване.

Фалшиви новини в края на XIX век?
В тази война има много фалшиви новини. Непрекъснато! Има и героизиране
на журналистите в илюстрованата
преса – например как група английски журналисти пресичат Дунава по
леда, а такова нещо никога не е имало.
Просто са си измисляли. Или как глутници вълци обикалят покрай палатките на кореспондентите… По онова
време журналистът става звезда и
стремежът е да бъде представен
като герой. Интересно е да се види
как пресата започва да играе много
важна роля и докъде може да стигне
кореспондентът в името на това да
бъде звезда. От тази гледна точка
филмът е доста актуален. Но мисля,
че е и любопитен като визуален материал, който зрителите ще видят
за пръв път.

А успяват ли журналистите да бъдат безпристрастни, или заемат
страната на една от воюващите
сили?
Определено са заемали страна. Журналистите са били разделени. Английските и френските вестници са
акредитирали кореспонденти и към
руския, и към турския щаб. Така че
пристрастия е имало. Някои от английските журналисти даже са били
обвинявани във Великобритания, че

са „рубладжии“, тоест, че им плащат руснаците. Обвинения, каквито
съществуват и днес… Но е имало и
такива, които са се опитвали да бъдат безпристрастни. Правели са се и
подписки от западните кореспонденти: едни, които се възмущават от
зверствата от страна на турците,
а други – от страна на руснаците и
българите. Любопитно е, че това е
първата война, в която журналистите носят специална лента на ръкава,
за да се отличават. Най-парадоксалното е, че няма цензура. Необичайно
за Русия. Разчита се на „честна дума“,
нещо като кодекс на честта, тоест
журналистът няма да злоупотребява с липсата на цензура. На практика
има последваща цензура – всички кореспонденти са били длъжни да изпращат публикациите си на офицер от
руския генерален щаб. Има и изгонен
английски журналист, защото в кореспонденциите си разкрива разположението на руските войски.

Защо се захванахте с тази тема
– за да покажете войната през погледа на журналистите или заради
самите военни кореспонденти?
И заради двете. Това е възможност да
се погледне на тази война от по-неочакван ъгъл. Дава нова перспектива. А пък и българското общество е
толкова силно разделено на русофоби
и русофили – и днес, но и тогава, след
войната, ясно се вижда това противопоставяне. Самият Стамболов,
който по-късно става най-отявленият русофоб, тогава, едва 23-годишен,
е изпращал кореспонденции за руските вестници „Новое время“ и „Наш
век“. Парадоксално е, че тогавашният най-страстен русофил Иван Вазов през 1916 г. пише стихотворение
срещу Русия заради руските бомбардировки на Варна и Балчик… Тези метаморфози, както и провокиращите
и днес имперски тежнения на Достоевски от неговия „Дневник на писателя“, които са вплетени във филма, допълнително допринасят за неговата
актуалност. Поне така се надявам.
Опитвал съм се да бъда, доколкото
мога, обективен. И това, разбира се,
може да доведе дотам да ме нападат

и от двете страни. От едната – че
филмът не е достатъчно русофилски, от другата – че не е достатъчно
русофобски...

Работите и в игралното кино…
В игралното кино влязох малко случайно, като гастрольор, по приятелска линия. Най-напред със Светослав
Овчаров, когато започна да режисира и игрални филми, после и с Ивайло
Христов.

Интересът ви към архивните материали обаче не е случаен – от
какво беше събуден?
Сигурно от това, че работих с Юлий
Стоянов. Той беше най-значителният
режисьор в този жанр. Някак си оттам тръгна.

Какви бяха неговите уроци, които
не забравяте?
Неговите уроци бяха много сериозни и
ми „пречат“ постоянно. Той беше изключително взискателен към себе си
във всякакъв аспект. Дори в най-малкото – при него не можеше да използваш визуален архивен материал, който е от друго време. Нещо, с което
непрекъснато се злоупотребява. Например сюжетът е свързан с началото на ХХ в., но на повечето режисьори
не им пука, че ще използват снимки
от 30-те години на века. Докато при
Юлий това не можеше да се случи. Караше ме десетки пъти да проверявам.
Толкова беше взискателен за тези
неща! Освен това се боеше да завърши филма. Бил съм му и продуцент и
сме имали доста спорове. Веднъж му
казах: „Завършвай най-сетне филма,
човекът ще умре, докато ти „полираш“ филма“. Слава богу, героят ни
успя да го види завършен и скоро след
това почина.
Сега това пречи и на мен, защото
също като Юлий Стоянов се опитвам
да бъда взискателен към изобразителния материал и трудно завършвам филмите си. Като него много се
ровя в архивите. Той събираше по
2000–3000 снимки за един филм. Първо се преснимаха в библиотеките с
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фотоапарат, след това се изваждаха
копия, правеше се подбор, докато накрая оставаха 30–40 фотоса… Неговият метод беше такъв – натрупване, натрупване и след това отнемане,
опростяване. А в киното това е труден процес, защото човек се влюбва
в материала си и смята, че всичко е
важно. А простотата е най-силното
нещо и най-трудно се постига, изискват се време и смелост..

От какви изкушения трябва да се
пази кинодокументалистът?
Има изисквания за честност, за етика,
особено когато снимаш хора. На монтажа ти можеш да направиш каквото
си поискаш, но… Спомням си един случай от времето, когато още се учех
при Юлий. Той снимаше трилогия за
хората, работещи в туризма. Интервюирахме една жена, която започна
да обяснява как ѝ се налагало да спи с
мъже заради професията си и такива
разни неща, но той просто изхвърли
този материал. Не го използва в името на етиката. Ала колко режисьори
биха постъпили така?! Напротив,
просто ще потрият ръце, особено
в днешно време. Естествено, преди
1989 г. имаше проблеми с цензурата, но понякога и заради нея, и заради автоцензурата филмите ставаха
по-добри, именно защото цензурата
налагаше да се работи с намеци, с нюанси, което е в основата на изкуството. Но след промените се отприщи
сякаш някакъв бент на слободията.
Навремето документалното кино
беше територия на известна свобода в рамките на тоталитарната система, защото тези филми почти не
се показваха по телевизията Но след
това, когато всички, включително някои от телевизионните канали, правещи собствена продукция, започнаха да се надпреварват да бъдат смели
(често в кавички), територията на
документалното кино в България се
промени. Не само в България… И затова трябва да се стремим то да бъде
по-умно, по-задълбочено и с това да
спечели пред бързината на тв репортажа и на многобройните т.нар. документални филми, които се правят във
всички телевизии.
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Кадър от филма „Жертва на пешки“

Част от филмите ви са за конкретни личности – Ромен Гари в
„Книжарят“, патологът д-р Марко Марков в „Жертва на пешки“,
Константин Иречек в „Срещи
с Иречек“… Как ги избирате?
Лични пристрастия или друга е
причината?
По-скоро лични пристрастия. Винаги ме е вълнувало как гледат на нас
чужденците, които идват в България. Имам проект за поредица „Външен поглед“ от пет филма, от които
съм направил само два – един с Юлий
Стоянов за Иречек и един съвместно с
френската режисьорка Катрин Бернщайн за Ромен Гари в България. Външният поглед ни дава нова възможност
да се самопознаем. Книгата „Български дневник“ на Иречек е нещо уникално! Три-четири са важните книги за
българите и тя е една от тях, редом
със „Записките“ на Захарий Стоянов,
„Строители на съвременна България“
на Симеон Радев и книгите на Иван
Хаджийски.

Кои от думите на Иречек смятате,
че ни характеризират най-добре?
Иречек е смятан за голям приятел
на българите. Той пише „История на

българите“ още преди да дойде в България през 1879 г., всички го превъзнасят. Обаче когато идва тук, започва
да си води дневник, който започват да
публикуват във в. „Мир“ след смъртта му, в началото на 30-те години. И
това предизвиква грандиозен скандал.
Стига се дотам, че Народното събрание притиска БАН, която е притежател на този дневник и го е отстъпила
за публикация. Заплашват да спрат
субсидията на Академията и печатането е спряно. Но няколко години
по-късно текстовете излизат в два
отделни тома, макар и издадени с
голяма неохота. Да, преиздадоха ги и
в началото на 90-те, ако не се лъжа,
също и наскоро, но не я обичаме тази
книга ние, българите. Защото много
от написаното от Иречек е толкова актуално, че може да ни направи
още по-големи песимисти – все същите грешки, с които навремето сме
започнали.

А има ли история, която да е променила лично вас? Може би историята за д-р Марков в Катин, която
разказвате в „Жертва на пешки“?
Това вероятно е най-тежкият филм,
който съм правил. Не само че прекарахме месеци монтаж на фотографии и кинохроника с хиляди трупове
– беше потискащо. Повечето от нас
обикновено се хващат с филми за герои. На мен обаче са ми интересни
и противоречивите личности като
Марко Марков. Те дават възможност
да се вникне по-дълбоко. Него не можеш да го наречеш герой, но не можеш
да го посочиш и като мръсник. Той отчаяно се опитва да остане почтен и
пред нацистите, и по време на социализма. И аз силно се идентифицирах с
него, поне доколкото също съм живял
през социализма – е, не при такива
страховити условия, разбира се! Нали
сега повечето от нас се опитват да се
представят като много смели по онова време. Но не беше така. И с мен не
е било така. Спомням си добре страха,
който съм изпитвал. Така че драмата
на един човек, подложен на натиск и
поставен пред избор, ми се струва
важна.
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Има една мисъл на Чърчил в този
филм: „По време на война истината е толкова важна, че трябва
да се охранява от лъжи“. В днешно
време колко ценна е истината и с
какво да я пазим?
Истината винаги е ценна, но днес е
още по-трудно разпознаваема, трудна за опазване. Защото сме изправени
пред огромна машина за манипулиране. Манипулира се от всички страни, с
всички средства.

А може ли документалното кино да
пребори фалшивите новини?
Абсурд! Документалното кино кой го
гледа?! Първо, да се доберем до телевизиите е цяла епопея. Ето, преди
три-четири години заснехме с Елдора Трайкова и оператора Емил Христов филма „Кеймбридж“. Подписахме
договор с БНТ преди две години, а го
излъчиха през юни 2019 г. Две години
отлежава този филм. Не говоря за качествата му, но… това е положението. Договорът му изтича и я го излъчат още веднъж, я не. Но все пак БНТ
е единствената телевизия, която
показва и по-сериозно документално
кино.

Има ли битка между поколенията
в киното?
Да, има. Не е видима, но се усеща. И
това е естествено. Нормално е младите да искат своето място. И те,
разбира се, ще победят.

А какво е според вас младото поколение в българското кино?
Има много талантливи хора. Това,
което мен ме тревожи, е, че на практика има малко публика за българско
кино. Разпространението е много
лошо построено, но и пиратството вреди. Например игралният филм
„Стъпки в пясъка“, който направихме
с Ивайло Христов преди няколко години, имаше около 60 хиляди зрители
в кината. Когато го излъчиха по една
от телевизиите и „пиратите“ се добраха до него, за два дена имаше около
60 хиляди изтегляния в Zamunda! И резултатът е, че все повече режисьори,

особено от по-младото поколение, започнаха да правят филми единствено
за фестивали и дори има български
филми, които изобщо не се разпространяват в България. Фестивалите са толкова много, всеки режисьор
може да си намери фестивал, на който
да бъде оценен, да получи награда. Но
това според мен не е здравословно за
нашето кино.

Искате да кажете, че така не се
„отглежда“ публика, която да иска
да гледа български филми?
От една страна – да, но от друга, някак си киното все повече се херметизира. Т.нар. арт хаус кино изкушава все
повече младите. А един Ивайло Христов например винаги държи сметка
за публиката. Прави си своите режисьорски неща, има тънък усет към
абсурда, но не скъсва и връзката с
публиката.

Ако при вас дойде студент и сподели, че би искал да научи първо,
второ, трето…
Е, аз не се чувствам готов да бъда
ментор, аз все още съм ученик. Поважното е младият човек да намери
себе си. Не е важно да го правиш някакъв свой двойник, а по-скоро да му
помогнеш да намери себе си.

А ако този млад човек ви попита
къде да си намери тема или обект
за разказ?
Темите са навсякъде, но е важно на
този млад човек да му е интересно.
Защото за мен темата може и да е
любопитна, особено ако е нещо, свързано с моето поколение, но това не
значи, че днешният млад човек ще се
вълнува от същото. Струва ми се, че
и в документалното, и в игралното
кино е особено интересно да откриеш
интересен „малък“ човек. Спомням си,
че по време на уъркшоп в чужбина, в
който участвах, някой зададе въпрос
как да търсим темите, а водещият,
известен английски продуцент, препоръча да се чете провинциалната
преса. Защото тя дава филмов материал, стига да можеш да го видиш.

Асен
Владимиров

Асен Владимиров е роден на
21 ноември 1954 г. Дълги години работи в студия „Време“, а
по-късно създава продуцентска
къща „ПроФилм“. Като продуцент, сценарист, режисьор и
сърежисьор, зад гърба си има
повече от 50 документални и
игрални филма. Режисира сам
„За Ернрот, без пристрастия“,
„Възстановка“, „Жертва на
пешки“ и др. Работи с режисьорите Юлий Стоянов („Срещи с Иречек“, „България – база
данни“, „За възможността да
се живее“, „След години“, „Любен Каравелов – материали от
едно проучване“), Светослав
Овчаров („Часът на нашето
Съединение“, „Единствената
любовна история, която Хемингуей не описа“, „Лист отбрулен“,
„Възстановителна репетиция“,
„Фердинанд Български“), Ивайло
Христов („Каръци“, „Стъпки в
пясъка“, „Приятелите ме наричат чичо“), Елдора Трайкова
( „Миниатюра за пиано“, „Кеймбридж“, „За хората и мечките“),
Станимир Трифонов („Човекът,
който се наричаше Буров“),
Катрин Бернщайн („Книжарят“).

Пак стигнахме до пресата – кога
ще видим новите ви филми?
Наесен. „Брейкинг нюз“ е готов, доста
се забави поради технически проблеми. А „Страх“ – не знам дали ще остане с това заглавие, но го очаквайте в
края на годината или в началото на
следващата.

септември 2019

И

музика

М

У

З

К
А

Диригентът Саша Гьотцел,
фотография Софийска
филхармония

Новият сезон
в София
Мила Георгиева
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Новият
музикален сезон
в София
Светлана Димитрова

Какво са подготвили за
публиката си четирите
големи състава в столицата
– Софийската опера,
Софийската филхармония,
Симфоничният оркестър
на Българското
национално радио и
Държавният музикален и
балетен център
Акад. Пламен Карталов, директор на
Софийската опера
„Откриваме сезона на 20 септември с
грандиозен галаконцерт, посветен на
90-годишнината на Николай Гяуров.
Участват български и световни артисти, партньори на великия бас:
Долора Заджик – мецосопран, Даниела
Мадзокато – сопран, Макс Рене Косоти – тенор, Стефано Секи – тенор,
както и нашите солисти Димитър
Станчев, Калуди Калудов, Светозар
Рангелов, Орлин Анастасов, Цветелина Василева. Ще участват и ученици
на Райна Кабаиванска. Диригент ще
бъде Джанлуиджи Джелмети, а модератор – Андреа Мерли, известен музикален критик от списание „Опера“.
Така, чрез паметта за него, маестрото ще се завърне в своя дом. Стана
традиция концертите на майсторския клас на Райна Кабаиванска да са
в Операта. На 1 октомври, Деня на
музиката, ще посветим едно събитие
на голямото майсторство на Руслан
Райчев, поводът е неговата 100-годишнина, а на пулта ще застане Борислав Иванов.
Същинската оперна програма започва
на 11 октомври с българско заглавие.
Традиция е всеки сезон да поставяме българско заглавие, сега е „Зографът Захарий“ на Марин Големинов. На

оперната сцена ще дебютира кинорежисьорката Зорница София, а художник е Чавдар Гюзелев – син на първия
изпълнител на ролята на Захарий –
Никола Гюзелев. Ще дирижира Велизар
Генчев.
Другата премиера е на 29 януари –
„Дама Пика“ на Чайковски. Ще я постави Вера Петрова, а художник е
Александър Костюченко от Болшой
театър в Беларус, с когото работихме в „Евгений Онегин“. На пулта
ще бъде Константин Тринкс. Нина
Найденова ще режисира „Севилският
бръснар“ на Росини, диригент ще е
Светослав Борисов, премиерата е на
11 април. Много хора пожелаха да възстановим тази опера. Този сезон даваме път на ново поколение режисьори,
които да осъществят своя прочит в
премиерните ни заглавия.
Четвъртата опера е „Електра“ на
Рихард Щраус, която ще се появи на
българска сцена за първи път на 28
май 2020 г. Постановката ще бъде
моя, за ролята на Електра съм поканил
Катрин Фостър, много известна певица, която играе централния Вагнеров и Щраусов репертоар. Диригент
ще бъде Ерих Вехтер.
Балетната ни премиерна програма е
от две заглавия: „Хиляда и една нощ“
на Фикрет Амиров от Азербайджан в
хореографията на Елдар Алиев на 27
март, а „Кармина Бурана“ ще покажем
на 2 ноември, този път с оркестър,
който ще ръководи Игор Богданов.
Насочваме се към два мюзикъла, които
само ние имаме право да изпълняваме
– „Клетниците“ на Клод-Мишел Шьонберг (6 декември) и „Шрек“ на Жанин

Тесори (14 февруари). Авторските
права са договорени, така отваряме Софийската опера за по-широка
публика. Изборът на изпълнители за
„Клетниците“ беше много тежка процедура. Поставени бяха много високи
изисквания за изпълнителския състав.
В продължение на шест месеца ние
прослушвахме и предлагахме българските артисти. Вече имаме повече от
сто души изпълнители, с които работим. Сред тях е Орлин Павлов в ролята на Жавер, а Жан Валжан е Владимир
Михайлов.
Планирали сме едно концертно изпълнение на „Капулети и Монтеки“ на
Винченцо Белини с двама гостуващи
солисти – Абигайл Леви – мецосопран,
и Маргарита Левчук – сопран, ще дирижира Ерки Пек.
Прекрасния концерт „Жените на Пучини“ запазваме за 8 март, а Новогодишният галаконцерт ще бъде на 30
декември.
В проекта „Опера за деца“ имаме три
премиери: „Бяла приказка“ на Петър
Ступел по случай 90-годишнината на
Валери Петров и 50 години от рождението на Георги Генков; японската камерна опера на Казухико Мацуи „Червеният дракон“ и „Аполон и Хиацинт“
на Моцарт, които ще представим на
малка сцена.
През следващото лято ще се върне
„Пръстенът на нибелунга“ в осмия
Вагнеров фестивал, за който съм поканил няколко германски певци. Следващата година „Опера на върховете“
ще бъде в копродукция с фестивала
„Пучини“ в Торе дел Лаго. За първи
път ще направим премиера специално
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През миналия сезон Филхармонията
беше два пъти в Китай, ще имаме и
трето гостуване. Много съм щастлив
да обявя и поканата, която Софийската филхармония получи за концерт в
Музикферайн във Виена на 5 декември.
В програмата ни са: рапсодия „Вардар“, посветена на 120-годишнината
на Панчо Владигеров, „Жар птица“ на
Игор Стравински и симфонията „Из
новия свят“ на Антонин Дворжак. Същия концерт ще повторим два дена
по-късно в Загреб. Това е част от проект, който си бях обещал да започна
да изпълнявам – с Филхармонията да
обиколим европейските столици.

Румяна Барева и Никола Гюзелев в
„Зографът Захарий“ от Марин Големинов,
1972 г.

за този фестивал. Операта е „Момичето от Златния запад“, а цикълът
„Пучини“ ще включва още „Тоска“, „Турандот“ и „Мадам Бътерфлай“. Работим и по сезон 2020/2021, който ще
посветим на 130-годишнината от
създаването на първия български оперен театър.“
Найден Тодоров, директор на Софийската филхармония
„Началото на сезона е невероятно –
Елина Гаранча в София. Да дадем още
няколко акцента – Соня Йончева, Вадим Репин. Списъкът може да продължи със Сара Чанг, Виктория Муллова,
Шломо Минц, Кшищоф Пендерецки,
Щефан Владар, Иво Погорелич, Шарл
Дютоа. Целият сезон ще бъде изпълнен със силни емоции за тези, които
решат да си подарят един или повече концерти. Вече имаме и главен
гост-диригент – Саша Гьотцел, който ще допринесе за блясъка на това,
което предстои. С нетърпение очаквам концертите му, както и тези на
Светлин Русев. Той ще свири четири
пъти през сезона. Ако някой не успее
да го види първия път, остават му
още три. Постарали сме се подобаващо да отбележим 250-ата годишнина
на Бетовен.
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Филхармоничният хор има 75-годишен
юбилей този сезон, ще го отбележим с
два цикъла. Много съм щастлив, че ще
гостува Росен Миланов, както и може
би най-великият хоров диригент днес
– Ервин Ортнер, който направи онзи
бляскав хор „Арнолд Шьонберг“.
Марк Кадин, главен диригент на
Симфоничния оркестър на БНР
„Плановете за новия сезон направихме, търсейки баланс между популярни
и непознати творби, между съвременни и стари. Ще започна с нашите
гости – солисти и диригенти. Имаме
богата палитра от нови имена. В зала
„България“ ще представим музиканти, които никога не са идвали или много отдавна са гостували. Ще започна с
Красимира Стоянова, която очакваме
като Татяна в концертното изпълнение на „Евгений Онегин“ на Чайковски.
Мисля, че концертът на 5 декември
ще е събитие в музикалния живот
на София. Диригент ще бъде Павел
Балев. Очакваме литовско-руския
пианист Лукас Генюшас, който ще
представи Втория концерт на Рахманинов. Невероятен музикант, дори
не помня на колко конкурса е лауреат!
Ще пристигне и Альона Баева, която
има в биографията си три първи награди от най-престижни конкурси, любимата солистка на Курт Мазур, на
Валерий Гергиев, на Сейджи Озава. Тя
ще свири цигулковия концерт на Албан Берг. Румънският виолончелист
Андрей Йоница е изгряваща звезда,

спечелил е конкурса „Чайковски“ и
този на ARD. Прави невероятна кариера, успях да го поканя, преди хонорарите му да са станали огромни. Той
ще свири концерта на Камий Сен-Санс
и Елегия на Габриел Форе – ще бъде
много красив, романтичен френски
концерт. Не мога да пропусна и гостуването на шведския цигулар Йохан
Долене. Отдавна следя кариерата му.
Той е на осемнадесет години, а вече
е спечелил осем световни конкурса. Свързах се с него, поканих го, той
прие. И представете си, през април
тази година той спечели конкурса
„Карл Нилсен“ в Копенхаген и вече е
звезда. Много съм щастлив, че успяхме
да го поканим. Той ще свири концерта
на Жан Сибелиус. След тазгодишния
конкурс „Чайковски“ веднага поканихме и един от лауреатите – пианиста
Константин Емелянов, който ще изпълни Първия концерт на Чайковски.
Не мога да не спомена, че в сезона ни
ще участва Симеон Гошев, който спечели конкурса „Панчо Владигеров“, но
аз го бях поканил много преди това,
за да изпълни Четвъртия концерт на
Бетовен.
Имам в моя фонд изключителни пиеси и композитори, но ми се иска все
пак да запазя нещо в тайна. Само ще
спомена, че в един от концертите ни
ще изпълним творба на полския композитор Карол Курпински, наричан
„полския Моцарт“. Ще прозвучи „Битката под Можайск“, абсолютно непознато произведение, ще бъде включено във вечер, посветена на военната
тематика.
Ще продължим и с изпълняването и
записването на творби от български
композитори – както от класиците,
така и нови пиеси. Ще спомена само
поръчаната и вече готова симфонична поема на Цeнко Минкин. Мисля, че
всеки сезон можем да си позволяваме
да поръчваме поне по едно ново произведение на съвременен български
композитор, което да изпълним и запишем. Така се прави в цял свят.
Сезонът започва на 30 септември. Ще
свири Константин Емелянов, а освен
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Чайковски ще изпълним Симфония №5
на Сергей Прокофиев.“
Марияна Арсенова, директорка на
ДМБЦ „Стефан Македонски“
През миналия сезон изиграхме 35 представления на „Фантомът на операта“. Всеки път обявявахме, че взимаме
още права. Нека публиката да не смята, че това е рекламен трик. Когато
купихме определен брой представления, беше въз основа на предишния
ни опит. Самите ние не вярвахме, че
залата ще се напълни толкова много
пъти, а публиката ще продължава да
проявява интерес. Не бяхме подготвени за този успех. Затова отново
влязохме във връзка с фирмата на Уебър и поискахме още осем спектакъла
между 3 и 8 ноември. За щастие пуснатите в продажба билети вече доста
бързо се купуват.
Ако „Фантомът на операта“ е известен със своята хитовост и експресивността на музиката, новата
творба е с дълбока драматургия и
изключително силен сюжет – това е
„Цигулар на покрива“ на Джери Бок.
Неслучайно много от музикалните
номера в нея се използват в различни
концерти, а публиката познава „Ех, да
бях богат мъж“. Поканила съм много
силен постановъчен екип. В началото на новата година всички усилия ще
бъдат вложени в премиерата, която
е на 24 януари. Сценограф ще е Миодраг Табачки, който вече работи с нас.
Режисьор ще бъде Небойша Брадич –
бивш министър на културата на Сърбия, драматичен режисьор, който има
поставени осем оперни заглавия и пет
мюзикъла. Понастоящем е програмен
директор на сръбската телевизия.
Репетиционният ни процес преминава през няколко периода. Вече работихме с него. Диригент ще бъде Юли
Дамянов.
Сезона откриваме с голям концерт
на 29 септември, напълно в традицията на галаконцертите, които редовно правим. С него ще отбележим
и юбилея на Юли Дамянов. Първата
премиера за сезона е на 20 октомври

– обичаната от всички оперета на
Йохан Щраус „Прилепът“. Решихме
да обновим изключително успешната постановка на Светозар Донев,
която ни донесе много успехи. С нея
обиколихме цяла немскоезична Европа, бяхме в Япония. Тя се амортизира,
необходимо е да я променим за новите лица на театъра. За втори път
след „Царицата на чардаша“ ще се
заема с режисурата, натрупах увереност. Асистент ще бъде Александър
Мутафчийски, който се утвърждава като режисьор в театъра. Той ще
бъде асистент и в „Цигулар на покрива“. Диригент отново ще е Юли

– детски мюзикъл, който ще се играе
на голямата сцена.
На 28 декември в НДК е традиционният новогодишен оперетен бал, който
ще се проведе за четвърти път. Тази
лъчезарна музика и настроението,
което тя носи, утвърдиха и коледно-новогодишните концерти в нашата зала (21, 22 и 27 декември). Те са със
съвсем различна програма от тази на
оперетния бал.
Ще имаме много детски заглавия, сред
които са познатите „Снежанка и седемте джуджета“ и „Малката кибритопродавачка“, както и най-новият

Елина Гаранча ще пее в София на 23 септември, фотография Холгер Хаге

Дамянов, а декорите са на Иван Савов.
През април имаме амбицията да представим „Принцесата на цирка“ на
Имре Калман. Иска ни се действието
да се развива на истински цирков манеж, ще доведем цирка при нас.
Имаме и български заглавия от миналия сезон – през май излезе „Четиримата близнаци“ на Георги Костов, ще
продължим да играем и „Българи от
старо време“ на Асен Карастоянов. В
преговори сме с Любомир Денев да направим през май „Книга за джунглата“

спектакъл на балет „Арабеск“ „Снежната кралица“.
Както виждате, не планираме много
премиери. Нашите заглавия изискват
много пищност и ако натрупаме много премиери само за да сменим репертоара, това ще доведе до изхабяване
на заглавията. Ние сме репертоарен
театър. Ще играем „Цигански барон“,
„Царицата на чардаша“, „Една нощ
във Венеция“, както и другите заглавия, които са в афиша, а новите ще се
явяват малко по малко.“
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Олга Шурбанова

Мила Георгиева
„Фантастичното
в музикалната
професия е, че няма
покрив над теб.“

Мила Георгиева на десетия фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“, Пловдив

Помня я от съвсем малка. В онова
преддихание между детство и юношество, когато вундеркиндът не избира нищо, него го избират. Казва, че
все нещо я теглело към свиренето (по
подражание на по-голямата си сестра Юлиана) – от играчката свирка
и молива, с който имитирала лък, до
прегръдката с първата цигулка на 4
годинки. Но да не пропуснем и средата
вкъщи. Баща ѝ – Димитър Георгиев –
един от най-колоритните членове
основатели на „Софийски солисти“,
и майка ѝ – корифей в солфежа, ѝ дават онова, от което се нуждае всеки прохождащ музикант – пристан и
хоризонт. Казах, че помня Мила като
дете. Слабичка, нежна, сякаш чуплива,
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с големи лазурни очи. Носеше фантазни роклички като Алиса на Луис Карол.
За известно време наставник ѝ беше
Минчо Минчев. Тя попиваше всичко,
което ѝ каже. Присъствала съм на
техен урок и се дивях на немислимата
за такъв крехък организъм издръжливост, съсредоточеност, артистичен хъс. Виждаше се, че благоговее
пред Минчо, и когато той я покани да
излязат заедно на сцената – прочутият виртуоз и детето чудо (била е
8–9-годишна), двамата с нахлупени
шапки на каубои изсвириха някакъв
рагтайм, произведоха фурор, а тя скъта този дует завинаги в сърцето си.
После… Успява да запише плоча, която пианистката Павлина Доковска

(покровителка на не един и двама
сънародници) чува и отнася в САЩ,
за да даде тласък на целия ѝ професионален път. Покрай Доковска кралицата на цигулковата педагогика
Дороти Дилей вече я знае и я поканва
на майсторския си клас на фестивала
в Аспен, наричан заради престижа си
„мини Тангълуд“. И там през лятото
на 1989 г. менторът на две поколения
знаменити цигулари Дилей ѝ предлага да се яви на конкурс за Джулиард
Скул, вместо да вземе обратния самолет за дома. 14-годишната Мила
казва: „Да“. Свири, харесват я и влиза
в „Джулиард“. Не знае какво я чака. А
и как би могла? Дороти Дилей я записва в своя клас, съдейства ѝ да получи
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и стипендия. Дотук добре. Само дето
не знае английски. И не подозира, че
системата на обучение в мечтания
колеж твърде много се различава
от тази у нас. На всичко отгоре ѝ се
налага да посещава още едно висше
училище, където се изучават всички общообразователни дисциплини.
Спомнете си, че става дума за дете
– само ,́ без родителите си, в чужда
страна, без никой близък! Е, в началото мама и татко постояват за малко.
Но съвсем недостатъчно. Попадналата сякаш на Луната Мила, при същия
извънземен пейзаж в огромния Ню
Йорк, всяка събота взема урок по цигулка в „Джулиард“ при Дороти Дилей
и асистента ѝ Кавасаки, а от понеделник до петък се образова „гимназиално“ до 3 следобед в другото училище,
свири, подготвя домашни, учи езика… „Първият семестър беше много
труден. Исках да се върна в България,
много ми липсваха майка ми, домът...
Бях свикнала на друг тип живот, като
частна ученичка в Софийското музикално училище от мен се искаше само
да си свиря… Но постепенно това се
преодоля, децата свикват бързо…
започнах да овладявам езика и от
втората година вече влязох в релси.“
Дороти Дилей я харесва много и нещата тръгват по обичайния за един
колежанин в „Джулиард“ възход. Някой
казваше, че е достатъчно да отвориш
която и да е врата на това прочуто
учебно заведение, за да извадиш поредния лауреат… А Мила междувременно се колебае – това ли е пътят ѝ?
Има и други интереси. „Много исках да
уча медицина. Имах приятели, които
щяха да постъпват в нормални колежи.“ Сред тях е и най-добрата ѝ приятелка, която след третата година
в „Джулиард“ се отказва от пианото
и тръгва да учи друго. „И много се колебах, защото дипломата след XII клас
ми даваше възможност да кандидатствам, където искам. Но вече имах
ангажименти и пътувания като цигулар, давах си сметка, че едва ли ще
мога да съчетавам едното и другото,
защото никога не съм мислела да изоставя цигулката, с времето осъзнавах
все по-ясно, че свиренето е не само
професия, то е нещо, което ти принадлежи, същностно твое. И в крайна
сметка везните се наклониха в полза

на музиката.“ След завършването
на „Джулиард“ Мила решава да смени
американския с европейския стил на
музикално образование и не другаде,
а в още една крепост на талантите
– „Гилдхол“, отново при именит педагог – легендата Ифра Нийман. Учението в Лондон е доста по-кратко
– две години, но ѝ се отразява добре.
„Аз се бях потопила в американската школа, където всичко се учи много стабилно, под натиск, забързано,
набляга се върху интензивността на
звука, върху солистичното начало,
всичко е страшно прецизно, но някак

„Работата в
оркестъра е важна
и за солистичната
кариера, дава
възможности за
многостранна
изява. Умението
да се внедриш сред
другите те прави
по-свободен.“
„дисциплинирано“. От Дилей научих
много технически тънкости, самата тя има един такъв бърз, изящен
лък... Но с израстването все повече
усещах, че нещо ми липсва. Този мек
звук, който притежават някои от
европейските оркестри, е свързан с
една по-друга култура и аз исках да
имам и такъв поглед, и такова познание. Лондон беше нещо като мост
между двете школи – европейската и
американската. Доволна бях от Ифра
Нийман, който е голям психолог, човек
със страхотна интуиция. Той имаше способността да усети таланта
и да се довери на неговия инстинкт.
Даде ми страшно много свобода, което ме отвори и някак ме накара „да

разцъфна“. Нийман, който по това
време вече е слязъл от сцената, но
не е загубил нищо от музикантския
си нюх, е и последният ѝ ментор.
Макар че за известно време пак инстинктът ѝ я отвежда и при Герхард
Шулц (втория цигулар от квартета
„Берг“), заради когото пътува две години перманентно до Виена. „Реших,
че от Шулц също мога много да науча,
той е страхотен камерен музикант.
А и като австриец стилът Моцарт
му беше в кръвта. И не само Моцарт,
но специално за него Шулц ми отвори
очите – друг звук, друга фразировка,
друга интерпретация… Така прогледнах и за европейския вкус.“ А този
европейски вкус ще ѝ влезе в работа
съвсем скоро при оказалата се дълготрайна обвързаност с немски оркестър. „Точно завършвах „Гилдхол“,
то стана съвсем на шега, не съм мислела да ставам концертмайстор,
нито непременно да свиря в оркестър,
просто случайно видях в списание Das
Orchester, че има място в Щутгарт,
естествено знаех за историческата
връзка на тамошните радиосимфоници с Челибидаке (диригентът Серджу
Челибидаке работи в Щутгарт от
1972 до 1975, б.а.) и си казах: може би
трябва да пробвам дали ще стане. И
то взе, че стана…“ През 2001 г. държи
конкурса, 2002 я назначават. Трябва
да е била блестяща, за да я изберат
сред останалите кандидати – жена,
почти момиченце, че и българка. И без
какъвто и да е стаж в оркестър! „Аз
бях добра като цигулар, харесаха ме
и макар че нямах никакъв опит като
концертмайстор, ми дадоха пробната
година. Имах много добра връзка с тогавашния шеф-диригент, оркестърът
ми направи силно впечатление, помня,
че като го чух, направо ахнах: звучи
страхотно!“ И така. Хвърля се направо в дълбокото. Също както в тийнейджърските си години в „Джулиард“.
Свири и се обучава за лидерския пост
„в крачка“. Симпатиите с колегите ѝ
са взаимни и след пробния срок ѝ предлагат работата. Която е постоянното ѝ място и днес.
Как обаче един толкова силен талант, чиято стихия е индивидуалният изказ, съумява да се впише безконфликтно и в двете си роли – на „първа
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всички случаи оставя белег. Не може
да излезеш да свириш като солист и да
игнорираш оркестъра, ти си част от
този състав. Имаш вече друго разбиране за целия процес. Гостували са ни
много добри солисти, за които точно
сработването с оркестъра е проблем.
Те си знаят своето – така ще го свиря,
така съм се учил, така ми е удобно да
свиря този пасаж, не ми е удобно с къс
лък, искам дълъг… Това в оркестъра
не върви. Да си flexible е много важно.
Умението да се внедриш сред другите същевременно те прави много
по-свободен.“

Мила Георгиева със „Софийски солисти“ на
фестивала „Дни на музиката в Балабановата къща“

цигулка“ в оркестъра и на самостоен
артист? Оркестровата практика
помага ли, или пречи? „Аз съм свирила
и свиря доста концерти с тях (радиосимфониците на Щутгарт, б.а.) като
солистка. Което винаги ми е било много приятно. Освен това си партнирам
с колеги от оркестъра и в камерни
програми. Постоянно готвим нещо.
Сега имаме нов проект – Хачатурян,
с пиано, цигулка и кларинет… Така че
работата в оркестъра е важна и за
солистичната кариера, защото ти
дава възможности за многостранна
изява.“ Оказва се, че има достатъчно
време за всичко. „Защото тази работа в Германия е с много добри условия,
което ме и привлече. Ние сме двама
(или трима в момента) концертмайстори и си делим програмите, нещо
много важно за един активен инструменталист. От друга страна, оркестърът ме разви в една посока, която
ми помогна и за солистичната изява.
Като концертмайстор трябва да си
много по-съсредоточен, да познаваш
и следиш цялостната партитура,
постоянно работиш с тази палитра
от инструменти, групи, отговаряш
за тяхната колаборация и това при
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Мила Георгиева е работила като
концертмайстор с много именити
диригенти, сред които не може да
не спомене сър Роджър Норингтън
– спец в бароковата музика, от когото радиосимфониците в Щутгарт
са почерпили големия си опит в този
стил, гост-водачите Кристоф Ешенбах, Дейвид Зинман, както и новия
главен диригент на SWR (обединения
днес Щутгарски радиосимфоничен
оркестър с идентичния му събрат
във Фрайбург) – изгряващата звезда
Теодор Куренцис. Изявявала се е като
солистка под палката на Ешенбах в
Щутгарт, на Курт Мазур и Херберт
Бломщед с „Гевандхаус“, на Жорж
Претр с Бамбергския симфоничен оркестър, на Ричард Хикокс с оркестъра
в Тонхале, с Цюрихския камерен оркестър и много други. От всички тях,
както и от педагозите, при които е
учила, и разбира се, от баща си – „той
ми е дал страшно много!“ – тя пази по
нещо ценно, което ѝ служи и днес.
С Мила – очарователна в своята естественост и нормалност – си говорим за най-различни неща. И за променения прочит на стиловете днес
– тест пред младите кандидати за
европейските оркестри; и за разнообразните вкусове на аудиторията
по места: „Във Фрайбург има страхотна публика за съвременна музика.
Невероятна! Докато слушателите в
Щутгарт са далеч по-консервативни. Но ние имаме други цикли, извън
абонаментните, в друга зала, където
правим експериментални неща, и там
идва тотално различна публика, млади

хора, в дънки, които са много отворени и ентусиазирани“.
Несъмнено за тази „свежа струя“
в концертните зали ще спомогнат един ден и образователните
концерти за деца, в които Мила
участва и на които много държи. А
как гледа на ранното профилиране? Нали тя самата е взела цигулката едва проговорила… „Не бива
да става с натиск. Защото нашата
професия изисква такова желание и
отдаденост, че ако детето се съпротивлява, по-добре да изчакаш, докато само ́ поиска да свири. И обратното – не бива да бъде спирано, ако е
готово за това.“ Този принцип важи и
за трите ѝ деца у дома в Лондон, двете по-големи свирят на пиано и на
обой, но им се удават и други неща…
Колкото до готовността – тя явно
не е напущала Мила от най-ранната ѝ възраст до днес. „Никога не бих
си казала: стоп, няма какво повече да
постигам. У мен винаги го има този
огън, порива да се развивам, дали ще
бъде в нов тип репертоар, в нов формат или друга перспектива, то е част
от живота ми, този стремеж напред.
Никога нямаш чувството, че си постигнал съвършеното изпълнение,
защото то непрекъснато се мени,
това съвършенство не съществува и
може би точно това е фантастичното, феноменалното в нашата професия, че няма покрив над теб, можеш да
твориш, да градиш, да научаваш нови
неща – до безкрай.“
Мила Георгиева беше специален гост
на Десетия юбилеен МФ „Дни на музиката в Балабановата къща“ – Пловдив, където си партнира с Камерния
ансамбъл „Софийски солисти“ под палката на Пламен Джуров. Нейната недокосната от времето визия предизвика усещането за свеж младежки
полъх, за радостна виталност, чието
продължение в музиката превърна
изпълнението ѝ във вдъхновяващо съпреживяване на бляскавия виртуозитет и пленителната звукова лирика
– основните провокации в партитурите на Вивалди – „Пролет“ и Лято“
из „Четирите годишни времена“, Равел – „Циганка“, и Паганини – „Кампанела“ из Концерт за цигулка №2.
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Дядо от село Вискяр, Пернишко, 1945 г.,
фотография Тодор Славчев

Тодор Славчев
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Иван Шишиев
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Оля Стоянова

Истории от архива

Пожарникари упражняват скокове, София, 1946 г., фотография Тодор Славчев

Изложбата „Тодор
Славчев фотоархив“
беше подредена до 30 юни
в Центъра за култура и
дебат „Червената къща“
в София
„Благодаря за пътешествието във
времето“, това е написал посетител
в книгата за впечатления, оставена
разтворена под фотографиите на Тодор Славчев. „Благодаря за спомените“ и „Благодаря за връщането в миналото“ са добавили под него и други
посетители.
Изложбата „Тодор Славчев фотоархив“, която е част от Месеца на
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фотографията, можеше да се види до
30 юни в Центъра за култура и дебат
„Червената къща“ в София и идва да
подскаже още колко много истории
може да разкаже този фотоархив.
Защото Тодор Славчев (1900–1992) е
фоторепортер в продължение на десетилетия – бил е доброволец фотокореспондент във Втората световна
война, винаги безпартиен, определят го като един от най-изявените
майстори на репортажната фотография у нас, носител е посмъртно
на Майсторската награда на СБЖ.
И при всички случаи е бил човек, който не се е уморил да вдига фотоапарата и да улавя събитията и лицата
от времето, в което живее. България

от 40-те и 50-те години на миналия
век присъства в експозицията, но фотоархивът на Тодор Славчев е много
по-богат и обхваща повече от 60 години история.
Всичко има в архива – жени, които съсредоточено избират терлици през
1947 г., и пазар пред църквата „Света
Неделя“, редом с лицата на известни
личности като Владимир Димитров
– Майстора и скулптора Андрей Николов. Тодор Славчев е уловил също срамежливата усмивка на младо момиче
от село Змейца от 1960 г., но и широките усмивки на бедни деца от Елин
Пелин, които позират със саморъчно
направена топка през 1951 г. И пак в
този фотоархив виждаме лицата на
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съдени от Народния съд, които излизат от сградата на Ректората през
1944 г., но също и онзи непознат човек с наведена глава сред руините от
бомбардировките в София през 1944 г.
Както и усмивките на група щастливи анонимни летовници в неизвестна
кръчма в Балчик и дори можем да усетим жегата на онова лято на 1946 г.
Черно-белите снимки на Тодор Славчев сякаш са доказателство, че животът никога не е бил и не може да бъде
черно-бял.
Питала съм фоторепортери с години опит и с хиляди кадри зад гърба
си дали си дават сметка, че с всяка
уж обикновена снимка, с всяко уж не
толкова важно събитие или портрет
създават архив, който един ден ще
се превърне в ценно доказателство
за времето. Всички без изключение
обикновено отговарят, че не мислят
за времето, а просто си вършат работата, опитват се да направят добри
снимки. Тодор Славчев, изглежда, е бил
от същия тип фотографи – внимателен репортер, съвестен хроникьор на
времето. Започва работа през 30-те
и снима до 90-те години на миналия
век, от 1929 до 1946 г. е главен редактор на списание „Трудови вести“,
където работи по социални теми – в
тази изложба има кадри от срещата
на миньори с официални лица при аварията в мини „Пирин“ през 1937 г. Каква е тази авария, вече никой не помни,
но снимката е тук – напрегнатите
лица на политиците и онзи миньор,
който позира с кислороден апарат.

София, 1945 г., фотография Тодор Славчев

София през 1944 г. След 1944 г. издава
със свои средства първи брой на сп.
„Фотожурналъ“, илюстрирано с негова репортажна фотография. По-късно
публикува в списанието на Българския
червен кръст, във в. „Земляк“, „Свят“
„Народен спорт“ и „Кооперативно

През 1941 г. Славчев заминава за Вардарска Македония и остава там повече от година, като непрекъснато
снима пейзажи, портрети и събития
в Скопие и Охрид. От този период са
фотографиите на възрастните жени
с кошници на Охридското езеро, но и
фотографията на гологлавия войник,
който чете вестник на граничен пост
„Дубъ“ – Охрид.
През годините Славчев работи като
фоторепортер за вестниците „Дневник“, „Днес“, „Вечер“, „Утро“, „Заря“,
„Нашенец“. Голяма част от архива
му изгаря при бомбардировките над

Бедни деца от Самоков, 1944 г.,
фотография Тодор Славчев

село“. До края на живота си продължава да снима за Съюза на българските
журналисти, в. „Поглед“, сп. „Славяни“,
сп. „Лов и риболов“, в. „Трезвеност“,
сп. „Български воин“, в. „Литературен
фронт“ и др.
Снима всичко – от политически събития до сцени от градския живот, от
писатели и художници до туристи по
пътеките в планината, рибари и ловци – многобройни портрети и още
толкова сюжети, които ни показват
как се променя светът. Внимателната гледна точка на човек, за когото,
ако перифразираме Сюзан Зонтаг, да
фотографира света, означава да го
удостои със значение.
„Чудесен прозорец към миналото, пътешествие във времето, което ни
поставя в присъствието на обикновените хора от онези важни двайсетина години. Голяма благодарност
на организаторите за това, че вече е
общо достояние“ – е написал в онази
книга още един посетител. Фотоизложбата стана факт благодарение на
Яна Узунова – внучка на автора, която
дълги години съхранява, подрежда и се
грижи за архива му, за да могат тези
фотографии отново да разказват
истории.
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Малките
камъчета
Петър Крумов

Петър Крумов е български писател и кинорежисьор.
Роден е в София през 1988 г. Романът му „Катафалка,
два носорога“ печели наградата „Перото“ (2017) за найдобър дебют.

Малките камъчета обръщат колата.
Казали са го в далечни времена хора,
по-мъдри от мен. Малките камъчета
обръщат колата, отсекли и потънали в магмата на събитията. А аз уж го
знаех това.
Бях на театрално представление.
Оказа се слабо. Няма две мнения по
въпроса. Направо ми домъчня за актьорите. Те отлично знаеха в какво
са се забъркали, но стискаха зъби.
Спирам дотук, защото аз обичам театъра и посредствените постановки
ме огорчават. Някъде по средата съм
задрямал. Събудиха ме аплодисментите. Хората ръкопляскаха, но те кога
ли не ръкопляскат? Изскочих навън да
запаля.
Защо не си бих камшика веднага, да ме
пита човек. Както си пуша и си чеша
гърба в стената, гледам, режисьорът
излиза от служебния. Тук трябва да
вметна, че ние се знаем. Не сме първи
приятели. На здравей-здрасти сме,
но все пак. На няколко крачки от мен,
той запали цигара и огледа природата така, че очите му се изпълниха с
впечатления.
Погледите ни се кръстосаха. Стори
ми се, че той очаква нещо, някаква
дума или реакция. Не свали очи от мен
и аз усетих как се препотявам, пропуквам се и най-после – вдигам палеца
си. Браво за представлението, един
вид.
Дали съм мил човек или мекотело, оставям на вас да прецените. Но палецът ми стърчеше високо във въздуха.
Насърчен, театралният режисьор се
приближи. И тогава аз си изсмуках от
пръстите още няколко комплимента.
На него чак му стана неудобно и ме
прекъсна.
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И така, ето ни – вървим през парка.
Той ме изпраща или аз него, не помня.
Черпя го цигара; бъбрим дали ще отворят отново бар „Петък“, за превръщането на водата във вино (първото
чудо на Иисус), за това, че ние сме шушумиги, а животът си тече. Разговор,
изтъкан от обрати и ловки каскади.
Той носи тениската си на обратно.
Няма нищо кахърно и тромаво в него.
Прилича на костица, изваяна от хитра енергия. Става ми приятно да
вървим заедно. Ама че брилянтен човек, мисля си и вече съм му простил
за пиесата, даже виждам все по-ясно
достойнствата ѝ. Ами да! Слънцето
червенее през филтъра от мръсотия
и тъга. Листата на дърветата дестилират булевардната врява. Сякаш
сме сами в този парк, където тихо
хрупат магарета, а последните келнери броят бакшиши.
Аз на драго сърце подминавам спирката си. Изведнъж той казва: искаш ли
да те повозя на мотора? Поглеждам
го учуден: че кой театрален режисьор
кара мотор. А той се ухилва. Аз не съм
някой прабългарски театрал, вика. Аз
съм ново поколение бе, пич, поставям
Макдона. И всичко това прозвучава
малко парадоксално, малко тарикатско и на ръба. Истината е, че аз изпитвам панически страх от мотори
и скорости. Но пък едно приятелство
се ражда. Бива ли тъкмо сега да ме е
шубе?
Защо аз да взема каската, казвам, докато оглеждам пистарката. Моята
глава е корава, все пак театрал съм,
отговаря той. Е, добре, слагам каската и се изстрелваме в топлата яйцеклетка на нощта. Ето ни през улиците, умити от юнския дъжд, покрай

паркираните карети и булдозери, над
последното кино. Поради скоростта
ни всичко се слива и разстила светкавично в писти и зверски вихри. Стягам
ръце около театралния режисьор, докато мислите ми приклякат на седалката или се хързулват по пътя. Умирам от страх, това е истината. Но
връщане назад няма. Тъкмо си викам
всичко ще е наред...
...и ни блъсва кола. Става за част от
секундата. Политам нагоре. Очаквам,
че ще падна да умра, но ето ме – нося
се през някакъв коридор в пространството. Оглеждам все по-мъничките
сгради и коли долу. Като някаква особена птичка, дето си е глътнала езика съм. Летя толкова дълго, че чак ми
доскучава от положението на бездеен
параболичен предмет. Имам време да
си представя смъртта. Чака ме ледена и стопроцентова там, в онзи ров
с щръкнали арматури. Ще ми се да не
свършвам така. И тогава сключвам
сделка с Бог: ако по някаква случайност оживея, никога повече няма да
спестя истината. На никого!
Падам.
Дишам... Заплетен съм в клони (София
си остава зелен град). Каската ме е
спасила. Звучи съшито с бели конци,
като в разказ на нахален или слаб писател. Но е факт. Слизам и тръгвам по
земята. Лашкайки се, пресичам кръговото, където шофьорите отбиват и
излизат от колите си. Дотичвам до
моя приятел. Той лежи горкият; жив е,
но някак на части.
Главата ми не се оказа толкова твърда, вика. Поколебавам се, клякам до
него и казвам: направил си суперпиеса,
приятелю.

