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Хофман
Описанието на един преломен момент, какъвто е 1989 г., винаги е
пристрастно. Ала така се пише историята: фактите, обвивката на
събитията, обяснимо са потопени
в летливи спомени, емоции и лични
свидетелства. Няма как да овладеем изцяло историческата истина, но
трябва да я търсим, настоява в своята „Кратка история на двайсети век“
Джон Лукач. С ясното съзнание, че отвъд хребетите на „колосалните събития“ действителността винаги е
оцветена от различни възможности,
които по неподозиран начин са могли
да преобърнат трийсетина години
назад не само хода на случващото се,
но и нашия собствен живот.
И все пак не е ли твърде произволно
обвързването в рамките на този брой
на две на пръв поглед напълно несъвместими годишнини: двестагодишнината от появата на шедьовъра на
Е. Т. А. Хофман „Малкият Цахес“ и трите десетилетия, делящи ни от „годината на свободата“ в Европа? Мисля,
че не, и съм готов да свидетелствам
от първо лице. Твърдя го, защото в
съзнанието ми оживява „ъндърграунд“
постановката на Теди Москов, вдъхновена от „Малкият Цахес“, в една
от малките зали на НДК през 1989 г.,
за която бе почти невъзможно да се
намерят билети, а крилатите реплики за „урода, станал министър“ или
„метежа на метачите“ („метем ли,
метем…“) вървяха от уста на уста.
Ето как „улицата“ първо се развихри театрално, преди да се излее по

площадите, както ще се убедите от
фотографиите на Тихомир Пенов.

„Политически Хофман“, белязал българската 1989 г.? Колкото и да изглежда странно днес, беше точно така,
както става ясно от интервюто с
Теди Москов и свидетелството на
театроведката Анна Топалджикова в броя. И защо не, в крайна сметка? Ако еуфорията от 1968 г. минава
в Източна Европа до голяма степен
под знака на „Хамлет“ като силно политически текст, защо тогава краят на диктатурата в България да не
дойде с „клоунада по Хофман“ – с прозрението за уродството на властта,
както и че „народът и държавата
са ужасно занемарени, оставени без
всякакви грижи“ („Малкият Цахес“). А
нима и утопията на комунистическия
проект (сякаш копирайки Хофмановата критика на Просвещението) не
предвиждаше „да изсечем горите, да
направим реките плавателни, да въведем картофите, да подобрим училищата в селата, да засадим акации
и тополи, да научим младежта да пее
утринните и вечерните си песни на
два гласа, да прекараме шосета и да
въдворим имунизацията“, както можете да се убедите от статията на
проф. Фолкер К. Дьор. И за да не си помислите, че „ефектът Хофман“ е бил
наличен през 1989 г. само в България,
не пропускайте разказа „Имитация на
кошмар“ на голямата румънска поетеса Ана Бландиана, където не по-малко
проличава сюрреалният характер на
тоталитарния произвол.

А иначе – разбира се, че приказно-фантастичният свят на Е. Т. А. Хофман е
нещо много повече от алюзия за политическото. В него, както изтъква
режисьорката Ани Васева, автор на
днешния спектакъл „Хофман“, „лесно доказуемите факти се преобразяват в дим, химера, а фантастичното,
свръхестественото със също толкова нищожно усилие се оказват непоколебима действителност“. В дните
преди Рождественските празници
това няма как да не ни препрати и към
приказната феерия на Хофмановата
„Лешникотрошачка“ – с дълго чакания
коледен подарък от едно малко момиче в празничната нощ и последвалите
от това „чудеса“.
В света на Е. Т. А. Хофман „чудати“
са всички проявления на познанието
и желанието, които не могат да се
оправдаят с някаква разумна причина, а „чудо“ е онова, което се смята
за невъзможно и непонятно, сякаш
обръщайки напълно обичайния ход на
природните сили. Както твърди и сам
той в новелата „Запустялата къща“
(1817 г.), непозната досега на българския читател, която ви предлагаме
като коледен подарък в този последен за годината брой. И която по още
по-чудноват начин кореспондира с
есето „Рождество и влъхвите“ на Мишел Турние, опитващ се да разгадае
тайната на мъдреците от Изтока,
първи насочили евангелския разказ
към цялото човечество.
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Хофман: „Малкият Цахес“ на 200 години
Как четем днес безсмъртната новела на Е. Т. А. Хофман „Малкият Цахес, наречен Цинобър“ и как – преди политическите промени в България? Обяснимо
ли е в наши дни защо историята на уродливото джудже Цахес, станало министър Цинобър, се превръща в политическа метафора на Живкова България през 1989 г., когато малцина са се осмелявали да изрекат гласно, че царят
е гол? И доколко под фантастичната гротеска на Хофман е разпознаваема
неговата критика на Просвещението и на склонността на разума да налага
над всичко тоталното господство на рационалността?
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Политическа
ХОФМАНИАДА
рисунки Чавдар Гюзелев, проект
за „Малкият Цахес“, Хамбург,
реж. Теди Москов, 2003 г.

Режисьорът Теди Москов в разговор с Ина Кънчева
„Аз съм клоун по душа.
Не очаквайте в мой
спектакъл да научите
нещо за далечната
връзка Фройд-Хофман.
Предпочитам да съм
дете, което самї си
открива нещата и                       
„прави бели“ с театъра,
докато не го накажат.“
Как се обърнахте към Е. Т. А. Хофман и защо решихте да поставите
на сцена спектакъл по „Малкият
Цахес“?
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От Хофман си спомням само „Житейските възгледи на котарака Мур“, което също не е съвсем вярно, защото в
главата ми е останала единствено
фразата „Най-добрите постижения
в литературата се дължат на печатни грешки“. Щото така ми изнася.
Помня само това, което ми изнася.
Представлението, което много отдавна направих по „Малкият Цахес“,
бе само вдъхновено от приказката, и
то не от цялата. Взех част от нея –
линията за урода, когото всички възприемат като красавец и всяка гнусотия, която извършва, се обявява
за нещо възвишено. Та това си беше
нашият комунизъм! Що да не направя
клоунада за него? Уж е приказка, може
и „да мине“. За 1988 г. беше силно политическо представление (макар и в

Смолян). После в началото на 1989 г.
го направих в обреден дом, в който
се извършваха бракосъчетания, в община „Красно село“ в София. Сетне в
едно читалище. Така че нашият „Малък Цахес“ имаше полулегален живот, докато по някакво стечение на
обстоятелствата го взеха в Зала 2 на
НДК. Защо ли? Подозирам, че властта
вече е имала нужда да се самосвали. За
какво ѝ е била тази нужда, може да се
види днес. От този, който може да го
види. После и да го „вици“ (от виц, не
от латинското за победих).

Беше ли разбрана по онова време
сатирата на спектакъла?
Сатира нямаше. По-скоро насмешка.
Тогава от хората се заговори как в
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едно представление един урод става
министър, как метачите стават метежници и избиват всички други. А
те са метачи, защото не могат нищо
друго да правят. А избиват другите,
защото те могат да правят всичко,
което метачите не могат. Беше достатъчно ясно за кой „метеж“ ставаше въпрос. Мотото на властта беше:
„Да забраним каквото можем, а останалото да направим задължително!“.
Вследствие на метенето-метеж овцете преставаха да дават вълна, а
почваха да дават пример. Имаше такива реплики, които дотогава не бяха
се появявали. Подигравка с икономиката, с културата, с манталитета, с
вербуването на сътрудници, с цензурата. Но през цялото време артистите безобидно твърдяха: „Всъщност
това е една комедия за любовта! Любовта е чувство. Възниква привечер“.

Нещо важно през онези години.
На власт вече беше Горбачов и аз имах
усещането, че мога да бъда спрян, но
че няма да бъда наказан. Четох текста си още докато го пишех, на разни
хора – на скалите на Варвара, после
и в Добрич, в кукления театър. Исках да видя реакциите. Сашо Морфов
казваше, че го чета толкова смешно
и идиотски, че никой няма да успее
да го изиграе по-добре от мен. Дори
ми взе сценария, за да прави по него
първата си работа във Варненския
театър, но после се отказа или го
отказаха по причини, които не помня, вече след 10 ноември 1989 г. Интересното е, че преди въпросната дата
получих своего рода „предупреждение“
от един лифтаджия горе на Витоша,
който ми каза: „Пишеш една пиеса.
Сега е по-свободно, но само да няма
персонални упреци! Ти си умно момче,
внимавай“. И изреди някои конкретни
имена от ЦК на БКП, които не бивало
да споменавам. Аз му казах, че целя
нещо много повече от персоналния упрек, че целя самата система с цялата
идиотщина на идеята за равенство.
При мен то беше по клоунски невинно
глуповато: „От къде на къде на умника
ще се възхищават, а на глупака – не“?
Новият княз, за да бъдат всички равни, мечтаеше да се избият децата и
старците, за да останат само хора
на средна възраст. Разбира се, това

беше изиграно смешно от артистите. Нямаше „тарантиновски“ жестокости. Кръстю Лафазанов беше блестящ трогателно-примитивен злодей.
Мая Новоселска – най-чаровният изрод, който може да се намери на земята. Велимир Велев, Нина Димитрова и
Георги Спасов не оставаха по-долу от
тях. Имаше уникални актьори, отдадени на клоунадата, а тя е едно от
най-трудните изкуства.

Как виждате този спектакъл, отнесен към днешното време?
Не искам да отнасям нищо, което е
било преди, към този момент. Много
евтино е да се твърди, че сега е същото като преди. Не, не е същото!

Но винаги има някаква рефлексия,
нали така?
Как да няма, нали това днес е дете на
вчера и внук на завчера. То носи генетичната им информация.

Бихте ли направили друга версия на
„Малкият Цахес“ отново?
Поставих го в Театъра на армията,
но по съвсем друг начин, макар и пак
с името „Фантасмагории“. Четири
пъти съм се впускал в тази провокирана от Хофман щуротия. Правил съм

я и в Хамбург, вече под заглавието
„Малкият Цахес“. Там беше по-близо
до Хофман, но пак водеща беше клоунадата – Белият клоун, Тъжният клоун, Глупавият клоун, Грозният клоун.
Там представлението също се сдоби
с публика. Аз съм клоун по душа и не
правя сериозни асоциативни връзки. Не очаквайте в мой спектакъл да
научите нещо за далечната връзка
Фройд-Хофман. Предпочитам да съм
дете, което самò си открива нещата
и „прави бели“ с театъра, докато не
го накажат.

Което допълнително ви сближава
с Хофман, където има пет-шест
паралелни свята…
Косвен виновник да се заинтересувам
от Е. Т. А. Хофман е Надя Андреева,
която ни преподаваше западноевропейска литература във ВИТИЗ. Тя ме
запали по него. Той по далечен начин
ми приличаше и на Луис Карол. А и аз
все пак съм куклен режисьор.

Хофман много се занимава с комедия дел арте, това не го ли сближава още повече с вас?
Неслучайно го „клоунизирах“. В немското си представление се занимавах
със съпоставката между комедията
и трагедията. Спектакълът беше
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Теди
Москов

Теди Москов е роден през 1960 г.
в София. Той е син на поетесата и сценаристката Рада
Москова и на д-р Стефан Москов. Брат на неговия дядо е
социалдемократът д-р Атанас Москов, репресиран от
комунистическия режим. Завършва к ук лена режисура
във ВИТИЗ (1985 г.) при Юлия
Огнянова. Основател и режисьор на театър „Ла Страда“.
Между 1993 и 1996 г. снима 9 епизода от телевизионното шоу
„Улицата“, отличено със „Златна роза на критиката“ в Монтрьо през 1996 г. През 1995 г.
поставя пиеси в немски театри: „Сирано дьо Бержерак“
в Хамбург, „Спящата красавица“ в Щутгарт, „Кралят
елен“ в Дармщат. През 2002 г.
заснема игралния филм „Рапсодия в бяло“, а през 2006 г. –
документалния филм „Преводачката на черно - бели
филми“. Постановките му през
2019 г. са „Тъпи ентусиасти“ в
Сатиричния театър и „Коя
гад изяде кашкавала“ по Еторе Скола в Русенския театър.

много луд и хората идваха да го гледат в театър „Талия“ с удоволствие.
Шантава клоунада, която за Хамбург
беше нещо ново. Вижте в интернет
статиите за нея! Началната интермедия, разясняваща принципите на
спектакъла, беше представена уж от
двама шведски гинеколози – Анцкард и
Сьоренд, които на измислен шведски
разказваха сюжета, така че няколко
немски думи се промъкваха и успяваха
косвено да насочат публиката.

Навършват се 200 години от появата на „Малкият Цахес“ и изследователи смятат, че този образ про-
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дължава да извира от контекста
на различните общества.
Моят изрод се роди от онова време. Майка му е петилетка, баща му е
конгрес. Там си и остана. Днешните
изроди са други. Не че не ги смятат
за красавци! Мая Новоселска блестящо изигра Цахес тогава. Тя и Кръстю
Лафазанов сами се справиха, аз нямам
особени заслуги. Лафазанов игра княз
Пафнуциус, който взимаше властта
и обявяваше, че повече няма да има
господари, че човек сам ще управлява
себе си, започваше да се самоуправлява и се смазваше от бой. Тогава откриваше, че е по-безболезнено да управлява другите. Това в оригинала го
няма, но имаше подобни идиотщини
навсякъде около нас. Резултатът от
моя Хофман е, все едно съм направил
макет на град, който съм видял само
отдалеч. Аз така и гледам към всичко
– отдалеч. Не го бъркайте с „отгоре“!
Погледът отдолу е по-интересен. Не
се стремя да бъда начетен и интелигентен, а търся да докопам това, което ще ми потрябва във водовъртежа
на репетицията. А в него доста неща
си идват сами, чудиш се откъде. И докато се чудиш, този водовъртеж те
завърта и изчезваш в него… За да се
появиш някъде съвсем другаде… Ако
се появиш!

Предпочитате да черпите от реалния живот?
Вече не черпя и от реалния живот.
След тази тежка катастрофа в Германия съм леко ограничен в живота
си. Общувам със семейството си, с
неколцина приятели и артисти. Следя живота от медиите, все по-трудно
говоря с непознати хора, а преди черпех само от тях.

Театърът и актьорите не са ли в
реалния живот?
Не, не са. За да си в реалния живот,
трябва да знаеш какви са хората около теб, в града ти, какво ги вълнува,
от какво са недоволни, от какво са
щастливи. Тези неща, за жалост, много не ги усещам. Достигнал съм до някакви готови отговори на тези въпроси, на които не изменям. Омръзна
ми (омръзнах си)! „Едно си баба знае,

едно си баба бае.“ Май не се отнася до
мен, защото аз съм дядо, не съм баба.
Ще ме спаси това, ако ме спаси, че съм
човек на жонглирането. Жонглирам с
теми, за жалост и с фрази. По-скоро
съм циркаджия, отколкото театрал.
Все още се уча как се прави театър,
смятам се за начинаещ режисьор. Успокоявам се с това, че въжеиграчът
не е длъжен да знае законите на земното притегляне и на равновесието.
Играя доброволно ролята на „неграмотния творец“. Трябва да има и такива. Така беше и в телевизионната
ми „Улица“, в която ми е ДНК-то. То бе
представено преди една-две години в
НДК-то. Взимам тема и жонглирам с
нея: половин човек, изчезващи неща,
черно-бяло. Подмятам си тези теми
без сценарий, докато ги изпусна. Навеждам се да ги взема, но намирам
нови, може би изпуснати от друг.

Никога няма начало и край?
Напротив, има, но всичко се формира
в процеса на работата. Не знам предварително накъде вървим, усещаме
го заедно с трупата (ако успея да създам трупа). Скачаме в тъмното. Долу
може да има колци, може да има и батут. Може да има и вода, но може да
има и дюшек. Може да има и вакуум,
който да ни изсмуче в друго измерение. Никой нищо не знае. Точно в това
е радостта и тръпката на театъра.

Бихте ли посегнали пак към клоунадата?
В момента имам студенти по актьорско майсторство в Пловдивския университет. Взел съм си за асистент
блестящ клоун, който да ги учи на някои „тарикатлъци“. Моята учителка
Юлия Огнянова беше обзета от клоунадата и тъкмо тя я наложи – не като
равнопоставен жанр в нашия театър,
а само като малка пътечка. И аз никога не съм излизал от тази пътечка.
Това не е глупашки, а детски път към
света. По него те води незнанието,
любопитството към онова, за което
дори не подозираш. Заподозреш ли
нещо, то веднага започва да се чувства виновно и започва да бяга от
теб. Иди го гони…
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Цахес и Теди Москов
Уродливото джудже
заблуждава погледа
вече 200 години
Е. Т. А. Хофман е всеотдайно предан
на реалност, която не съществува в
действителността, но ние я носим в
себе си. В неговата приказна, поетична, сатирична проза единствено поезията, музиката и фантазните образи, сътворени от съня и изкуството,
са истинският живот. Приказката
„Малкият Цахес, наречен Цинобър“
се различава от „Златната делва“,
„Принцеса Брамбила“ и други негови
текстове, в които романтичният
пласт, поезията на съня и бленуването създават разнолик, полифоничен
свят. Тя е по-близка до изпреварилата
сюрреализма зловеща образност на
„Пясъчния човек“ и напомня ироничния поглед на романа „Житейските
възгледи на котарака Мур“.
Интерпретацията на Теди Москов
по „Малкият Цахес, наречен Цинобър“, озаглавена „Фантасмагории“,
беше поставена през 80-те години.
Тогава българската публика бе силно
привлечена от актуалната социална критика на пиесите на Станислав
Стратиев и Иван Радоев, все още с
голям успех се играеха „Сако от велур“
на сцената на Държавния сатиричен
театър и „Човекоядката“ в театър
„София“. Макар че образната система
и драматургичният език бяха умишлено търсени в жанра на сатиричната
комедия в широко достъпен за всеки
зрител план, авторите си служеха с
иносказателните и интелектуално
въздействащи метафори на абсурдния театър. Клоунадните представления на Теди Москов предложиха друг
вид сатирична комедия – в духа на
площадния театър. Интересът на
режисьора към „Малкият Цахес“ не е
случаен, вниманието му е привлечено
от остро критичния, гротесков стил
на тази сатира. В произведенията на
Хофман често присъства изобилие от
маски на комедия дел арте, както и характерният за уличното представление демократичен хумор. Аналогично,
написана като сценарий за театралното представление, интерпретацията на Москов е в духа на комедия дел
арте. Езикът е огрубен, директен,

рисунка Чавдар
Гюзелев, проект
за „Малкия
Цахес“, Хамбург,
реж. Теди Москов,
2003 г.

алегориите имат ефект на криво огледало. Фарсовите ситуации и ексцентриката са вдъхновени от приказния
свят на Хофман.

Уважаема публико, ще ти разкажем историята на един урод, тоест на един
министър, тоест как един урод става
министър. Приканваме публиката към
учудване, защото тя няма откъде да е
запозната с подобен случай... 1
Водеща в „Малкият Цахес...“ е сюжетна линия, централна за „Пясъчния
човек“, която преминава през цялото
му творчество – фиксацията върху
погледа. Тя отвежда към философския
пласт на текстовете на Хофман. Светът не е такъв, какъвто изглежда.
Кое е реално – видимото за погледа
или невидимото, скрито от очите?
В приказката на Хофман магическото действие фалшифицира видимия
образ. Омагьосано от Феята, уродливото джудже изпраща заблуждаващи
сигнали към всеки, който го погледне.
В резултат на тази метаморфоза на
погледа всички ослепяват за истината. Бездарното, грозно джудже
засенчва талантливия, красив поет
и заема мястото му. Подобно на приказката на Андерсен „Новите дрехи
на царя“2, където очите виждат, но
автоцензурата на разума не разрешава устните да произнесат, че
царят е гол. Във „Фантасмагории“
Феята дава на джуджето вълшебен
документ – който го погледне, вярва
само на написаното, а не на очите си.

Москов се фокусира върху социалната
гротеска, прицелена към актуалната, съвременна за България ситуация на онова време. Персонажите си
разменят реплики на специфичен за
клоуните в цирка език в играта между
видимост и същност, между маската,
която всички виждат, и скритото зад
нея истинско лице.
Комика: Той е грозен и недоразвит.
Погледнете го!
Останалите: Нали гледаме! (Четат
хартията.) Надарен, талантлив, надежден, красив!
Комика: Не, него погледнете, моля ви!
Вижте го!
Останалите: Нали го гледаме? (Гледат
хартийката.) Черно на бяло! 3
Принизявайки езика и опростявайки
не само стила на автора, но и сложната двузначност на образите, интерпретацията на Теди Москов не
изневери същностно на автора. Романтичният патос проникваше в
текста и постановката му чрез наивистичния порив на клоуните към
донкихотовска защита на прекрасното и противостоенето срещу пошлостта, тъпоумния консерватизъм и
духовната слепота.
Стефан Москов. „Фантасмагории“. Хомо Луденс, бр. 2. С., 2000, с. 161.
2
Приказките на Андерсен излизат в няколко
издания в периода 1836–1845 г.
3
Стефан Москов. „Фантасмагории“. Хомо Луденс, бр. 2. С., 2000, с. 185.
1
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Цахес,
наречен Цинобър
Малкият

Фолкер К. Дьор

Въведение в приказката
на Хофман
Вероятно идеята всичко да започне с
подаръка на феята е осенила Хофман
след прочита на някои френски приказки за тези фантастични създания.
А обстоятелството, че под владичеството на княз Барзануф не могат да
съществуват никакви феи, тъй като
предшественикът му Пафнуциус е
въвел Просвещението и официално ги
е прогонил, е първият знак, че в приказката на Хофман ще иде реч (също
и) за критика на Просвещението. Конкретните просвещенски реформи, за
които се разказва – „да изсечем горите, да направим реките плавателни,
да въведем картофите, да подобрим
училищата в селата, да засадим акации и тополи, да научим младежта да
пее утринните и вечерните си песни
на два гласа, да прекараме шосета и
да въдворим имунизацията“ – представят Просвещението единствено
като победа на целевата техническа
рационалност над лишената от божественост и магичност природа.

Критика на
Просвещението

„Малкият Цахес“, Thalburg, C., Berlin, Bloch, 1868, Staatsbibliothek Bamberg
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Рисувайки тази карикатура, текстът
се оказва точно толкова сеизмографски чувствителен, колкото и пророчески, тъй като самата склонност на
разума да превръща себе си в абсолют
и да налага тоталното господство
на рационалността е вписана от самото начало в просвещенската идея,
както по-късно Хоркхаймер и Адорно
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ще докажат в своята „Диалектика на
Просвещението“ (1947 г.). И още една
характеристика на Просвещението
в щрихирания от Хофман негов портрет, на пръв поглед напълно абсурдна,
може действително да бъде тълкувана като хиперболизирано изображение
на просвещенската реалност: вместо
Просвещението да бъде изведено от
смелата свободна мисъл и да се разгръща в унисон с често цитираното твърдение на Кант за „[изход] на
човека от непълнолетието, което
той сам си е причинил“, в приказката

„Малкият Цахес“, Valentin Foulquier, Paris,
1863, Staatsbibliothek zu Berlin–PK

то е въдворено със заповед отгоре.
Този поглед към нещата всъщност
е напълно хармоничен с факта, че в
Германия – за разлика от революционна Франция – усъвършенстването
на света, за жалост, твърде често
е било разглеждано като усъвършенстване на отделния индивид с
помощта на алианса между мислещи и
властващи.

Връзка с модерното
общество
Наистина е приказно-фантастично,
че Розабелведере, последната останала фея, е така трогната от уродството на Малкия Цахес, че му вдъхва
вълшебни сили, благодарение на които
всички забележителни качества, зна-

ния и умения на другите, демонстрирани в негово присъствие, ще бъдат
приписвани не на своите носители,
а нему. Забележителната кариера,
която впоследствие Цахес прави под
името Цинобър и която го отвежда
до министерския пост (и на всичкото отгоре до годеж с професорската
дъщеря Кандида), представлява пародия на централна характеристика
на модерните общества: относителната социална мобилност, която започва да се налага все по-отчетливо
след 1800 г. и остава преобладаваща
и до днес, прави възможен възхода
(но съответно също така и регреса)
на отделния индивид. Докато в съсловното общество човек най-често
става това, което е по рождение, а
социалният възход е непосилна задача, в модерните бюргерски общества
рангът на индивида зависи в голяма
степен от постиженията му. Не този
принцип на постижението обаче е
гротескно преувеличен при Хофман: в
много по-голяма степен вниманието
е насочено към недостоверността
на оценъчните процеси. Цахес/Цинобър получава своето признание и
обществено положение не на базата
на произхода си, а изцяло на базата на
постижения – с малкия козметичен
дефект, че те не са негови собствени.
Този феномен наистина не е непознат
в модерните и особено в (пост)индустриалните общества.

Прелом и финал
Приказен е и начинът, по който влюбеният в Кандида мечтателен студент Балтазар успява с помощта на
магьосника Проспер Алпанус да отскубне от главата на съперника си
Цинобър на самия му годеж трите
вълшебни червени косъма. А обстоятелството, че Проспер Алпанус заминава за Индия и предоставя имението
си извън града на Балтазар, който от
тук нататък ще живее в него като
поет и в щастлив брак с Кандида, прилича на самоцитиране от Хофмановия разказ „Златната делва“. Накрая
обаче бруталността, с която Цахес
е изтласкан от приказния свят – след
като битието му като Цинобър приключва, той се удавя в нощно гърне
(което на свой ред сякаш отново из-

Фолкер
К. Дьор

Проф. д-р Фолкер К. Дьор ръководи Катедрата по нова немска литература в Дюселдорфския университет „Хайнрих
Хайне“. Публикациите му са
посветени на немскоезичната
литература от XVIII до XXI век,
по-конкретно на автори като
Лесинг, Гьоте, Шилер, Хайне и
на теми като „бюргерския реализъм“ и „мита в следвоенната
германска литература“. Изследователските му интереси понастоящем са насочени към посочения период и по-специално
към литературата и естетиката на т.нар. Ваймарска класика.

никва от страниците на „Златната
делва“), докато се опитва да избяга –
все пак е смущаваща. И макар че Цахес
с анормалното си тяло не е създаден,
за да буди състраданието или дори
симпатиите на читателя: оценката
за действията му остава нееднозначна. Наистина Цахес позволява твърде
лесно и с твърде голяма готовност
да бъде корумпиран от вълшебните
си сили – само че трудно можем да си
представим някакво тяхно отговорно
използване. Виновник за объркванията, за които Цахес накрая е наказан
със смърт, се оказва погрешно разбраното съчувствие на феята. И в този
пункт откриваме, че в критичната
рефлексия на един от централните
моменти на практическата просвещенска философия текстът се оказва
крайно критичен към самото Просвещение и именно по този начин – просвещенски.
Превод от немски Майа РазбойниковаФратева
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Двойници и

огледала

фотография Зафер Галибов

Спектакълът „Хофман“ на група „Метеор“ е изтъкан от огледални ситуации – писателят се отразява в своите
герои, които се оглеждат в създателя
си. Кой е Цахес? Може би самият Хофман. Кой е студентът Анселмус? Биографични детайли се отразяват в
текстовете, които виждаме на екрана, преводът се отразява в оригинала – спектакълът звучи на български
и немски. Актьорите Леонид Йовчев
и Стефан Милков се оглеждат в гротесковите си проекции от екрана.
Публиката, или поне част от нея, се
озовава при детските си спомени от
фантастично-гротескните приказки на Хофман, събрани в изданието
с илюстрации на Любен Зидаров от
80-те години на миналия век. На тази
книга ѝ е отредено почетно място на
сцената. „Хофман“ е логическо продължение в търсенията (или завръщане към началото), както разбираме
от отговорите на Ани Васева.

то на формирането на вкуса ми към
литературата и изкуството изобщо,
така и на начина, по който възприемам и доизмислям света. Цялата книга (изданието на „Народна младеж“ от
1981 г.) с илюстрациите на Любен Зидаров е ярко запечатана в съзнанието
ми и съответно винаги е присъствала
в работата ми. В този смисъл за мен
пътят беше напълно органичен и логичен, а дългогодишната ми съвместна работа с Боян Манчев доразви интереса ми към Хофман в контекста на
феномена на романтизма и връзката
му с множество други любими автори
като Достоевски, Гогол, Едгар Алан По
и дори Лъвкрафт.

Как стигнахте до Хофман?

Както вече споменах, „Златната делва“ е изключително важно за мен произведение. То е структурно свързано
както с живота на Хофман, така и с
другите две произведения – „Пясъчния човек“ и „Малкият Цахес, наречен

За мен Хофман е любим автор още от
детството. Мога да кажа, че „Златната делва“ е едно от произведенията, които са повлияли най-силно как-
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В основата на вашия „Хофман“
са образи от три емблематични
произведения – „Пясъчния човек“,
„Златната делва“ и „Малкият
Цахес“. Какво ги свързва във вашата интерпретация?  

Разговор за
спектакъла
„Хофман“              
с режисьорката
Ани Васева
Цинобър“. Освен повтарящите се и на
четирите места (в биографията на
Хофман и трите литературни текста) персонажи, ситуации и мотиви тях ги обединява и усещането, че
плътта на очевидното, обяснимото,
е точно толкова прозрачна, колкото и
тази на чудесното, необяснимото. Уж
лесно доказуемите факти с едно мигване се преобразяват в дим, химера, а
фантастичното, свръхестественото
със също толкова нищожно усилиe се
оказват непоколебима действителност.
Общо е и отношението към околните/читателите – изключително иронично, дори подигравателно
и едновременно с това – уважаващо
възможността за избор, за интерпретация, за вземане на решения.
Очакванията на читателя са постоянно лъгани, но за сметка на това му
е дадена свободата сам да вземе решение по кой от всичките възможни
предложени от автора начини ще разчете написаното или, още по-добре –
оказано му е доверието, че е способен
да го чете с всички поне четири ключа
едновременно.
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Както знаем от биографичните разкази за Хофман, такова е било и неговото отношение към собствените му
съграждани – превръщайки се в шут,
в непоносим малък Цахес, той им дава
възможност да се огледат в него, да се
подиграят сами на себе си, но да пристъпят заедно с него в света на невероятното.

Защо предпочетохте играта с образи, а не се спряхте върху едно
произведение на Хофман?
Най-старото ми желание беше да
поставя „Златната делва“. Поставянето на Хофман на сцена или превръщането му в кинопроизведение
неизменно се изправя пред основен
проблем – непредставимото, невъобразимото играе огромна роля и ако
тя не бъде омаловажена, се сблъскваме с парадокса, че трябва да се даде
образ на невъобразимото. Което не
е невъзможно, разбира се. Реших, че
този проблем сам по себе си заслужава внимание и че за да бъде разгледан
в дълбочина и сложност, би могло да
се работи със структурата, която се
дублира в живота и множество произведения на Хофман. Да се извадят
наяве не само двойниците от произведенията и живота, но и самите произведения и живот като двойници. И
тъй като става дума за множество
произведения и множество форми на
живот (банален, фантастичен, органичен, изкуствен и т.н.), двойниците
се оглеждат в почти безкрайна поредица от вписани едно в друго криви
огледални изображения.

Как присъства образът на самия
Хофман сред останалите във вашия спектакъл?
Както и в литературата му – пълноправно с всички останали персонажи,
жертва на самоиронията и фантазията си. Трагичен в гротескността си
и поетичен в падението си.

Какви трудности срещнахте в
Хофмановия свят?
Не бих могла да говоря за трудности в собствения смисъл на думата,
по-скоро за постоянно разкриващи се

възможности и съответно за императива да се прави избор.

Казвате, че при Хофман ви интересува неутолимото желание за
съществуване в невъзможното.
Какви са измеренията на този
не-възможен или не-човешки свят?
Той присъства неизменно във всички
произведения на Хофман – дали това
е светът на музиката, свят, в който
Антония от „Съветникът Креспел“
умира, защото един свръхчовешки
глас не може да съществува сред обичайното; дали това е Атлантида, в
която Анселмус и Серпентина се преселват накрая на „Златната делва“,
но която присъства през целия разказ
в превращенията на саламандъра, в
магиите на вещиците и дори в мечтите на Вероника; дали това е сферата на магнетизма и така нататък, и
така нататък.

От друга страна, „нормализирането на необикновеното“ е основен
ход при Хофман – пак според вас...
Става дума именно за равноправието
на невъзможното и възможното, което споменах по-рано. Необичайното
се превръща в норма, което обаче не
го банализира, а му дава нови възможности за действие и най-вече нов, легален статут на пълноправен партньор в сюжета.

Централен мотив при Хофман е
игровата връзка между живото и
автомата. И вие не можете без нея.
С художника, автор на апарати и дигитални програми, Стефан Дончев
сме работили изключително много не
просто с деформацията на образа, а с
превръщането на органиката в механика и/или в дигитален, „изкуствен“
двойник, който обаче се завръща като
нов вид алтерирана органика и изменя
самото възприятие за „живо“, включвайки и „изкуственото“ в него.

Чрез какво Хофман най-добре се
свързва с днешните нагласи – чрез
„черния си романтизъм“, критиката на Просвещението, иронията?

Ани
Васева

Ани Васева е режисьорка и теоретичка на театъра и танца.
Съоснователка на „Метеор“.
От 2008 г. насам е поставила над двадесет спектакъла,
последните от които са „Хиджиката и неговият двойник“
и „Хофман“ (2019). През 2014 г.
защитава докторска дисертация в Института за изследване на изкуствата към БАН.
От 2015 до 2018 г. преподава в
НБУ и Театрален колеж „Любен
Гройс“. Авторка на книгата „Що
е то съвременен танц?“ (2017)
и съавторка, заедно с Боян
Манчев, на „Метеор. Избрани
театрални текстове“ (2018).

Зависи, разбира се, с чии нагласи днес:
готическият хорър никога не излиза
от мода; стремежът към непостижимото винаги е бил основна движеща сила в изкуството; котките авантюристи и кучетата митомани са
отделна ниша както в популярната,
така и в субкултурата (културите);
животът на музиката като живот
на изключителното, на едновременно
сложното и непосредствено вълнуващото също е тема, която винаги
намира отзвук сред един или друг читателски кръг.
Въпросите зададе Людмила Димова

„Хофман“, 2019 г., режисьор Ани Васева, автори на текста Ани Васева и
Боян Манчев, използвани са фрагменти от Е.Т.А. Хофман и негова музика.
Участват Леонид Йовчев и Стефан
Милков, както и гласовете на Карин
Мюлер Стефанов, Анет Хардеген и
Дирк Сислак. Апарати Стефан Дончев,
музика Кристиан Алексиев.
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Е. Т. А. Хофман

Запустялата

къща
„Чудати се наричат
всички проявления
на познанието и на
желанието, които не
могат да се оправдаят
с някаква разумна
причина, а чудно                                   
се нарича онова, което                                    
се смята за невъзможно,
за непонятно, което
сякаш надхвърля
познатите сили
на природата, или
нека добавя, сякаш
противоречи на обичайния
им ход.“ Откъс от една
непревеждана досега
новела на Хофман
(1817 г.), която ще бъде
публикувана изцяло                   
в Портал Култура
– Дълбоката истинност – намеси се
Франц – на неведомите заобикалящи
ни тайни е силата, която ни владее,
чрез която познаваме онзи властващ
над нас, онзи създаващ самите нас дух.

Портрет на Е. Т. А. Хофман, Verlag Fritz Heyder, 1926, Staatsbibliothek zu Berlin–PK

На едно мнение бяха, че действителните събития в живота често
се оказват доста по-причудливи от
всичко, което и най-буйната фантазия се опитва да изобрети.
– Мисля – рече Лелио, – че историята
дава достатъчно доказателства и че
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тъкмо поради това така наречените
исторически романи, в които авторът със своя ленив мозък се осмелява
да прикачи забъркани на оскъден огън
детинщини към делата на извечната
мощ на вселената, са толкова блудкави и противни.

– О – продължи Лелио, – познанието,
за което говориш! Ами нали най-ужасната последица от нашия упадък след
грехопадението е тъкмо това, че ни
липсва това познание.
– Мнозина са призвани – прекъсна
Франц приятеля си, – но малцина избрани! Не мислиш ли, че способността за познание или за още по-прекрасното предусещане на чудесата в
нашия живот е дадена на някои люде
като някакво особено сетиво? И за да
се измъкнем по-скоро от дебрите на
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мрака, в които можем да се изгубим, и
да прескочим в по-ведро настроение,
ще ви насоча към една своеобразна
алегория – хората с ясновидска дарба,
способни да виждат чудото, ми приличат на прилепите, при които ученият
анатом Спаланцани откри превъзходно развито шесто сетиво, то като
дяволит помощник не само върши
всичко, но и много повече от онова, на
което са способни останалите сетива, взети заедно.
– О-хо-хо! – изсмя се Франц. – В такъв случай, значи, прилепите са по
рождение истински сомнамбули! Но в
това ведро настроение, за което ти
спомена, ще се включа и аз и ще отбележа, че едно такова възхитително
шесто сетиво може във всяко явление, все едно дали човек, действие
или случка, веднага да забележи онези
ексцентрични неща, за които нямаме
в обичайния си живот съответствия
и поради това ги наричаме чудати.
А какво е всъщност обичайният живот? – Ами онова въртене в тесния
кръг, в който постоянно си удряме
носа, но все искаме да демонстрираме
майсторска езда насред монотонния
раван на всекидневните дела. Познавам един човек, който като че ли в голяма степен притежава онази дарба,
за която говорим. Защото се случва
понякога дни наред да върви подир непознати хора с нещо чудато в походката, в облеклото, в говора, в погледа си, после увлекателно да разказва
за някоя случка, за някакво действие,
което не заслужава никакво внимание
и което никой друг не забелязва, но
той потъва в размисъл и открива в
противоположни явления свързаност,
каквато никой друг не вижда.
Лелио възкликна:
– Стой, стой, я го виж нашия Теодор,
сякаш нещо особено му се върти в
главата, я го виж как е зареял странен
поглед навън в безкрая.
– Така е – поде Теодор, който досега
беше мълчал, – погледът ми действително беше странен, защото отразява истински странното, което виждах с духовния си взор. Спомен за едно
неотдавна преживяно приключение.

– О, разказвай, разказвай – прекъснаха
го приятелите.
– Ще разкажа – продължи Теодор –
разбира се, но най-напред искам да ти
кажа, драги ми Лелио, че примерите, с
които искаше да представиш моята
ясновидска дарба, бяха доста зле подбрани. Ако познаваш „Синонимиката“
на Еберхард, би трябвало да знаеш, че
чудати се наричат всички проявления
на познанието и на желанието, които
не могат да се оправдаят с някаква
разумна причина, а чудно се нарича
онова, което се смята за невъзможно,
за непонятно, което сякаш надхвърля познатите сили на природата, или
нека добавя, сякаш противоречи на
обичайния им ход. Надявам се, разбираш, че преди малко, като говореше
за моята предполагаема ясновидска
дарба, обърка чудатото с чудното.
Ясно е, че привидно чудатото произхожда от чудното, само че ние често
не виждаме чудния ствол на дървото,
от който избуяват чудатите клони с
техните листа и цветове. В приключението, за което ще ви разкажа, са
преплетени и двете, чудатото и чудното, по един, струва ми се, доста
страховит начин.
След тези думи Теодор извади бележника, в който, както приятелите знаеха, беше записвал всичко от пътуването си, и започна да разказва, като
от време на време поглеждаше в записките, следната история, която наистина си струва да бъде споделена.
- Известно ви е - така започна Теодор, - че миналата година цялото
лято прекарах в ***н. Многобройните
приятели и познати, които заварих,
свободният, приятен живот, разнообразните художествени и научни събития, всичко това ме задържа
там толкова дълго. Никога не съм бил
особено общителен, а тук страстно
се отдадох на старата си склонност
да бродя сам по улиците, да се дивя
на всяка изложена медна гравюра,
на всеки афиш или да се заглеждам в
минувачите и на някои дори мислено
да съставям хороскопи, защото не
само богатството на изложените
художествени творби и луксът неудържимо ме подтикваха към това,

привличаше ме самата гледка на разкошните постройки. Обградената с
най-различни сгради алея, водеща към
***нската врата, е място за срещи на
висшето общество, което благодарение на своя ранг и богатство си позволява насладите на един по-разточителен начин на живот. В партера
на повечето от високите просторни
дворци се продават луксозни стоки,
а на горните етажи живеят хора от
споменатата класа. На тази улица се
намират и най-изисканите хотели,
където обикновено отсядат чуждите
посланици, и можете да си представите, че тук царят по-голямо оживление
и движение в сравнение с всяка друга
част на столицата, която тук изглежда и по-многолюдна, отколкото
е в действителност. Напливът към
тази част на града е причината някои хора да се задоволяват с твърде
малки жилища, така че има сгради,
претъпкани с по няколко семейства и
приличащи на пчелни кошери. Неведнъж бях минавал по алеята, когато
един ден най-неочаквано забелязах
сграда, която по чудноват и странен
начин се отличаваше от всички останали. Представете си ниска постройка с ширината на четири прозореца,
притисната от двете страни от две
красиви високи сгради, единственият ѝ етаж над партера съвсем малко
надвишава прозорците на приземния
етаж в съседните сгради, с рухнал покрив, с прозорци, облепени на места с
хартия, със сиви зидове, от което се
вижда, че собственикът напълно е
занемарил имота си. Представете си
какво впечатление прави една такава
къща между украсените с вкус луксозни сгради до нея. Спрях се и като се
загледах по-внимателно, забелязах,
че всички прозорци са с плътни пердета, а пред прозорците на партера бе
издигнато нещо като стена, обичайният звънец на портата, намираща
се отстрани и служеща същевременно
за входна врата, липсваше, а на самата порта нямаше нито брава, нито
дръжка. Стигнах до убеждението, че
тази къща навярно е напълно необитаема, защото по което и време да
минех покрай нея, никога, ама наистина никога не забелязах някаква следа
от човешко присъствие. Необитаема
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къща точно в тази част на града!
Чудно нещо, но може би то си има напълно естествено обяснение, може
би собственикът е на дълго пътуване или пък живее в далечно имение, но
не иска да продава или дава под наем
този имот, за да има възможност,
когато се върне в ***н, веднага да отседне там. – Така си мислех, но и аз самият не зная защо всеки път, когато
минавах покрай запустялата къща,
се спирах като омагьосан и потъвах в
странни мисли, те направо ме поглъщаха. – Всички вие, благородни мои
спътници в младостта, много добре
знаете, че открай време ми е присъща склонността да виждам призраци
и че в живота ми нахлуват понякога
необяснимите явления на един чуден
свят, които вие винаги съумявате
да отхвърлите с грубия си разум! –
Добре! Продължавайте да правите
многознайните си хитроумни физиономии, както винаги, готов съм да
призная, че понякога наистина доста
съм прекалявал в мистификациите си
и че със запустялата къща, изглежда,
историята щеше да се окаже подобна, но – накрая ще узнаете поуката,
която направо ще ви разбие, така че
слушайте! – И така! – Един ден, и то
тъкмо в часа, когато добрият тон
повелява човек да се разхожда по алеята, аз съм се спрял, както обикновено, потънал съм в размисъл и съм се
вторачил в пустата къща. Изведнъж
усещам, без да поглеждам настрани,
че някой е застанал до мен и ме гледа. Оказва се граф П., който и преди
се бе проявявал в много отношения
като сродна ми душа, и бях повече от
уверен, че и той е забелязал мистериозността на къщата. Затова, като
му доверих колко странно впечатление ми прави тази запустяла къща в
най-предпочитаната част на столицата, много се изненадах, че той иронично се подсмихна, но скоро всичко се
изясни. Граф П. бе стигнал по-далеч
от мен, въз основа на отделни забележки, съображения и други подходи
бе открил каква е загадката на тази
къща, а тази загадка беше свързана със странна история, каквато би
могла да роди само най-живата фантазия на поета. Добре би било да ви
запозная с историята на графа, тя е
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много ясна и отчетлива в съзнанието
ми, но се чувствам така заинтригуван
от всичко, което наистина ми се случи
след това, че неудържимо ми се иска
да продължа разказа си. Как само се
бил почувствал добрият граф, когато
узнал накрая, че в запустялата къща
няма нищо друго освен пекарната на

Е. Т. А. Хофман, John Nöxter, 1928,
Staatsbibliothek zu Berlin–PK

сладкаря, чиято разкошно обзаведена сладкарница се намираше в пряко
съседство с къщата. Затова прозорците на партера, където се намирали пещите, били зазидани, а стаите
на горния етаж, предназначени за
съхраняване на печивата, затулени
с плътни завеси, които да пазят от
слънцето и насекомите. След като
графът ми описа всичко това, и аз
като него се почувствах като залят
със студена вода или пък сякаш някакъв враждебен на всичко поетично
демон направо ми се изсмя. – Въпреки
прозаичното обяснение продължавах от време на време да поглеждам
към запустялата къща и все още ме
побиваха тръпки, като си мислех за
онова, което навярно можеше да е затворено там. Изобщо не можех да се
примиря с мисълта за сладкарската
пекарна, за марципана, за бонбоните,

за тортите, за захаросаните плодове
и всякакви други сладости. Странна
смесица от хрумвания се опитваше да
ми внуши някаква сладникава и утешителна представа. Нещо от рода
на: „Не се плашете, драги! Ние всички
сме милички и сладички дечица, но ей
сега за малко ще ни удари една гръмотевица“. После отново си помислих:
„Не си ли наистина безумен глупак,
защо се опитваш да виждаш чудеса в
най-обикновените неща, не са ли прави твоите приятели да те смятат за
екзалтиран фантазьор?“ – Къщата
си беше все същата, нямаше и как да
бъде другояче при предполагаемото ѝ
предназначение, така че погледът ми
свикна с нея и чудатите видения, които по-рано сякаш избликваха от зидовете, постепенно изчезнаха. Но една
случайност отново събуди нещата,
които сякаш бяха потънали в дрямка.
– Макар привидно да се бях примирил с
всекидневието, доколкото това беше
възможно, продължавах да държа под
око чудноватата къща, със сигурност можете добре да си го представите, като познавате нрава ми, който с рицарска вярност ме тласка към
чудното.
Случи се така, че един ден, когато както обикновено по обяд се разхождах по
алеята, отправих поглед към затулените прозорци на запустялата къща.
И тогава забелязах, че едно от пердетата на най-крайния прозорец, непосредствено до сладкарницата, се раздвижи. Показаха се пръсти, после
ръка. Извадих театралния си бинокъл
и ясно видях искрящо бяла, красиво
оформена женска ръка, на малкото
пръстче сияеше невероятен брилянт,
а на изящната китка блестеше разкошна гривна. Ръката постави на перваза на прозореца висока кристална
бутилка със странна форма и изчезна
зад завесата. Спрях се вцепенен,
странно чувство на ужас и блаженство сякаш ме затопли отвътре като
електричество, продължих да гледам
нагоре към съдбоносния прозорец и от
гърдите ми навярно се е изтръгнала
изпълнена с копнеж въздишка. Найсетне дойдох на себе си и се оказах
сред множество хора от най-различен
произход, които също като мен с любопитство гледаха нагоре. Това ме
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подразни, но веднага се сетих, че населението на всяка столица прилича на
насъбралото се множество пред къщата, то не престава да зяпа и да се
диви, ако някой поспаланко падне от
шестия етаж, без да има по него и следа от нараняване. – Тихичко се измъкнах, а прозаичният демон ми нашепваше звучно в ушите, че богатата
неделно нагиздена съпруга на сладкаря
току-що е поставила на перваза изпразнена бутилка от розова вода.
– Странен случай! – изведнъж най-неочаквано ми хрумна умна идея. – Върнах се и влязох в блестящата с огледалата си сладкарница. – Духах горе
щата пяна на шоколада в чашата си,
за да го охладя, и сякаш между другото
казах: „Наистина, много добре сте
разширили заведението си в съседната къща“. Сладкарят сложи още няколко пъстри бонбона в кесийката от
четвърт кило и я подаде на милата
девойка, която я бе поръчала, подпря
се на лакът на тезгяха и ме погледна с
усмивка и с питащ поглед, сякаш не
разбираше за какво говоря. Повторих,
че много практично е направил пекарната си в съседната къща, макар че
запустялата сграда изглежда доста
мрачна и тъжна в оживената редица
на другите постройки. „О, господине!
– отвърна сладкарят. – Kой ви е казал,
че съседната къща е моя? За съжаление всички опити да я придобия бяха
напразни, но в крайна сметка така е
по-добре, защото тя си има странна
история.“ – Можете да си представите, драги мои приятели, как ме заинтригува отговорът на сладкаря, затова го помолих да ми каже нещо
повече за тази къща. – „Ами, господине – каза той, – и аз не зная много, но
едно е сигурно, че къщата принадлежи
на графиня фон С., а тя живее в своето
имение и от години не е идвала в ***н.
Още преди да се появят великолепните сгради, които сега красят нашата
улица, тази къща, както съм чувал, е
съществувала в сегашния си вид и се
поддържа само дотолкова, колкото да
не рухне окончателно. В нея живеят
само две живи същества, един престарял саможив домоуправител и едно
сърдито изнемощяло куче, което понякога вие срещу луната в задния
двор. Според разпространеното

предание в пустата постройка гъмжи
от призраци, и наистина, брат ми
(собственикът на сладкарницата) и
моя милост, ние двамата в тишината
на нощта, особено по коледно време,
когато нашата работа дълго ни държи будни, често сме долавяли странни
стонове, идващи очевидно иззад зидовете на съседната къща. След това
сме чували понякога такива шумове
от дращене и трополене, че ние двамата направо изпадахме в ужас. А неотдавна посред нощ дочухме толкова
странно пеене, че не съм в състояние

да ви го опиша. Гласът явно беше на
стара жена, но тоновете бяха така
ясни и чисти, с толкова разнообразни
каденци и дълги пронизителни трилери, каквито не бях чувал никога през
живота си, макар да съм слушал немалко певици в Италия, Франция и Германия. Струваше ми се, че долавям
френски думи, но не можех точно да ги
разбера, пък и не можах дълго да слушам странното призрачно пеене, защото направо ми се изправяха косите.
Понякога, когато шумът от улицата
намалее, и в задната стая чуваме

Писмо на Е. Т. А. Хофман до Теодор Готлиб фон Хипел, Staatsbibliothek Bamberg
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Е. Т. А.
Хофман

Ернст Теодор Амадеус Хофман
(1776–1822) е немски писател,
композитор, диригент, живописец, график и карикатурист,
една от най-необичайните фигури на немския романтизъм.
Роден е в Кьонигсберг в семейството на адвокат. Биографията му е бедна откъм
събития, но творчеството му
е наистина мащабно. Приживе
критиците се отнасят към
творбите му с лека насмешка, споделяна даже от Гьоте и
Шилер. Едва след смъртта си
той става легенда, а разказите
от неговия сборник „Серапионовите братя“ имат огромен
отзвук. Прозата му оказва огромно въздействие върху Гогол
и Достоевски, Теофил Готие и
Бодлер, Оскар Уайлд и Херман
Хесе. По негова творба Чайковски пише балета си „Лешникотрошачката“, а Вагнер операта
си „Летящият холандец“. Влиянието му върху романа „Майстора и Маргарита“ на Михаил
Булгаков е очевидно, а в България негови последователи
са Светослав Минков, Николай
Райнов и Владимир Полянов.

силни стенания, после глух смях, който сякаш избликва от земята, но ако
допреш ухо до стената, скоро става
ясно, че тъкмо в съседната къща някой стене и се смее. – Вижте – той ме
заведе в задната стая и ми посочи
през прозореца, – виждате ли онази
желязна тръба, която стърчи от
зида, понякога оттам излиза толкова
плътен дим, дори и през лятото, когато никой не се отоплява, че заради
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опасност от пожар брат ми е имал
разправии със стария домоуправител,
той обаче твърди, че трябвало да си
приготви яденето, но един Господ
знае какво яде този човек, защо се
носи такава странна и своеобразна
миризма, когато онази тръба започне
твърде силно да изпуска пушек.“ –
Стъклената врата на магазина изскърца, сладкарят ми хвърли многозначителен поглед. – Веднага го
разбрах. Можеше ли странната фигура, която влезе, да бъде някой друг освен домоуправителя на тайнствената къща? – Представете си дребен,
мършав човек с лице като на мумия, с
остър нос, със свити устни, искрящи
зелени котешки очи, с неизменна налудничава усмивка, със старомодно
повдигнато тупе, залепени странични къдрици и силно напудрена коса,
прибрана в мрежичка отзад, нещо
като вестител на любовта, облечен в
тъмнокафява стара, избеляла, но
добре запазена и изчеткана дреха, със
сиви чорапи, големи обувки с тъпи носове и токи с шлифовани камъни. –
Представете си как тази дребна и
мършава фигура с твърде големи
пестници, с дълги и силни пръсти,
здраво телосложение енергично крачи
към тезгяха с неслизаща от лицето
усмивка, вперил поглед в кристалните
стъкленици със сладкишите, с немощен и жален глас почти проплаква:
„Два желирани портокала – две ореховки – два захаросани кестена и т.н.“.
Представете си всичко това и сами
преценете дали има причина да се
очаква нещо странно, или не. Сладкарят извади всичко, което старецът
бе поискал. „Теглете, теглете, уважаеми господин съседе“ – изхленчи чудноватият човек, с усилие и пъшкане
извади от джоба си малка кожена кесия и затърси в нея пари. Забелязах, че
повечето от монетите, които извади
на тезгяха, бяха отдавна излезли от
употреба. С мъка търсеше и мърмореше: „Сладко – сладко – сладко да е всичко – сладко зарад мен; мед маже сатаната около устата на своята невеста
– само мед“. – Сладкарят ме погледна с
усмивка и се обърна към стареца: „Вие
май не сте много добре, да, да, старост – нерадост, силите все повече
намаляват“. – Без да променя израза

на лицето си, старият извика на висок
глас: „Старост ли? – Старост? – Силите намалявали? Слабост – безсилие!
Ха-ха – ха-ха – ха-ха!“. След това сви
юмруци така, че ставите му изпукаха,
удари пети с все сила и подскочи във
въздуха толкова нависоко, че цялото
помещение се разтресе и всички стъкленици задрънкаха. Но в този момент
се чу ужасен вой, старецът настъпи
черното куче, което се беше промъкнало до нозете му и лежеше на пода.
„Проклет звяр! Сатанинско изчадие!“
– простена старецът тихо с предишния си тон, отвори кесийката и подаде на кучето една голяма ореховка.
Кучето бе започнало да плаче като
човек, но веднага млъкна, седна на задните си лапи и загриза ореховката
като катерица. Двамата едновременно свършиха, кучето с ореховката,
старецът със затварянето и прибирането на кесийката. „Лека нощ, уважаеми господин съседе“ – каза старецът, подаде ръка на сладкаря и стисна
неговата така, че той изпищя от болка. „Старият немощен дядо ви желае
лека нощ, скъпи господин съседе сладкарю“ – повтори той и тръгна към изхода, зад него се тътреше кучето и
облизваше по муцуната си последните
остатъци от ореховката. Мен старецът като че ли изобщо не ме забеляза,
аз стоях там вцепенен от почуда.
„Виждате ли – поде сладкарят, – виждате ли какви ги върши чудатият
старик тука поне веднъж на четири
седмици, понякога два-три пъти, но
нищо не може да се изкопчи от него,
освен че в миналото е бил камердинер
на граф фон С., че сега е домоуправител, всеки ден (от години) се очаква
пристигането на графското семейство, поради това нищо не може да се
дава под наем. Брат ми веднъж го притисна заради странните шумове
нощно време, но той отговори съвсем
нехайно: „Да! Хората какво ли не говорят, че в къщата имало призраци, не
им вярвайте, няма нищо такова“. – Но
настъпи часът, през който добрият
тон повелява да се отиде на сладкарница, вратата се отвори, нахлу елегантният свят и аз повече не можех
да задавам въпроси.
Превод от немски Ана Димова
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Тихомир Пенов, 1989 г., Прага
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Рождество и
Мишел Турние

влъхвите

Джото, „Поклонението на влъхвите“, фреска в капела „Скровени“, Падуа, ок. 1305 г.

А когато се роди Иисус във Витлеем Иудейски в дните на цар Ирода, ето,
мъдреци от изток дойдоха в Йерусалим и казваха: де е родилият се Цар
Иудейски? Защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се
поклоним. Като чу, цар Ирод се смути, и цял Йерусалим с него. И като събра
всички първосвещеници и книжници народни, питаше ги: де трябва да се
роди Христос? А те му казаха: във Витлеем Иудейски; защото тъй е писано чрез пророка: „и ти, Витлееме, земя Иудина, никак не си най-малък от
Иудините воеводства; защото от тебе ще излезе Вожд, Който ще пасе Моя
народ Израил“. Тогава Ирод тайно повика мъдреците и узна от тях точно
за времето, когато се е появила звездата, и, като ги изпрати във Витлеем, каза: идете, разпитайте грижливо за Младенеца и, като Го намерите,
обадете ми, за да ида и аз да Му се поклоня. Те изслушаха царя и заминаха. И
ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде
и се спря над мястото, дето беше Младенецът. А като видяха звездата, те
се зарадваха с твърде голяма радост. И като влязоха в къщата, намериха
Младенеца с майка Му Мария и паднаха, та Му се поклониха; и като отвориха съкровищата си, принесоха Му дарове: злато, ливан и смирна. И като
получиха насъне откровение да се не връщат при Ирода, те заминаха по друг
път за страната си (Мат. 2:1-12).
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Как изглежда
Рождеството на Иисус
през погледа на мъдреците
от Изтока, колко и какви
са били те? Непознато
есе на Мишел Турние,
надграждащо романа му
„Тримата влъхви“, познат
на българския читател
Този епизод от раждането на Иисус е
споменат само от евангелист Матей.
А пък има огромно значение от множество гледни точки. Първо, мъдреците, дошли от далечни земи, са
чужденци. Традицията изисква един
от тях да се изобразява като чернокож африканец, а в някои рождественски ясли в Америка виждаме даже
червенокож вожд с пера. Чрез това се
изтъква универсалното послание на
християнството. Разбира се, Иисус
по майка е с еврейски произход, както
показва родословието, приведено от
Матей. Ала посланието Му, Неговата
„блага вест“ (на гръцки – евангелие), е
насочено към цялото човечество, без
разлика от раса и националност, докато юдейската религия засяга само
избрания народ.
Нека внимателно се вгледаме и в даровете, принесени Му от мъдреците.
Без съмнение пастирите, дошли да
се поклонят пред яслата, са носели
полезни продукти – мляко, плодове,
дрешки. Подаръците на мъдреците
обаче са от сферата на чистия лукс.
Те контрастират с нищия живот,
вдъхновен от отшелниците в пустинята. Бедността, която е християнска добродетел, не е мизерия,
тъкмо обратното. Можеш нищо да
не притежаваш и пак да живееш в
блясък. Тъкмо това Иисус напомня на
учениците си: „Защо се грижите и за
облекло? Взрете се в полските кринове, как растат: не се трудят, нито
предат; а казвам ви, че нито Соломон
във всичката си слава не се е облякъл
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тъй, както всеки един от тях“ (Мат.
6:28-29). Не бива да забравяме и помпозността на церемониите във Ватикана, въпреки че самият папа не
притежава нищо.
Има го и епизода с жената в дома на
Симон Прокажени, която възлива над
главата Му драгоценно миро (Мат.
26 гл.). Учениците негодуват срещу
това прахосване, но Иисус ги упреква:
не заслужава ли това? Със сигурност
Той не е забравил урока на мъдреците,
донесли в яслата блясъка на лукса и
богатството. Тази среща на крайната бедност от яслата с блясъка на
източните мъдреци стъписва не само
ума, но и визуалното въображение,
превръщайки се в източник на вдъхновение за художниците. „Поклоненията“ на Албрехт Дюрер и Никола Пусен
са класически сюжет, който откриваме в множество музеи. Не бива да изпускаме от поглед, че християнството е било движение за реабилитация
на образа, заклеймен от юдаизма. Има
християнско изкуство, но няма еврейско фигуративно изкуство.
Темата за Влъхвите също е вдъхновила литературата в някаква степен. И
има своето място в благочестивите
представления в Средновековието.
Романът се е насочил към тази тема сравнително късно, благодарение
на появата на четвърти мъдрец от
Изтока.
Традицията ни предлага трима влъхви
– Гаспар, Мелхиор и Балтазар. Защо
точно трима? Без съмнение – заради
трите упоменати дара: злато, ливан
и смирна. Ала в Евангелието не е писано, че всеки от мъдреците е носел дар.
Ето защо легендата, вдъхновена от
Евангелието, е имала пълната свобода да спомене и други мъдреци. Което
правят американският писател Хенри
Л. ван Дайк (1852–1933), немският романист Едзард Шапер (1908–1986) и самият аз в романа си „Гаспар, Мелхиор и
Балтазар“1.
Струва си да се спомене и за нововъведението от една руска православна легенда. Изпитвайки огромно
съжаление, че край яслата в обора не
е имало представител от руски произход, православният разказвач си

фантазира как някакъв княз напуснал
Санкт Петербург и се отправил към
Витлеем с шейна, натоварена с подаръци. Но пътуването безкрайно се
проточило и подаръците били раздадени на бедни деца по пътя. Накрая
князът пристигнал в Йерусалим с
празни ръце, и то на Разпети петък,
затова дарил на разпнатия Иисус
душата си. Не бива да забравяме и
легендарния образ на Дядо Коледа,
препускащ по заснежената пъртина с
шейната си, пълна с подаръци. Не е ли
Дядо Коледа въплъщение на четвъртия мъдрец от Изтока?
В моя роман „Гаспар, Мелхиор и Балтазар“ аз отредих на всеки от тримата
влъхви лично приключение, което накрая ги отвежда пред рождественската ясла.
Гаспар е африкански цар, родом от
Етиопия, никога не е виждал бели хора.
Открива на един пазар руса финикийска робиня и първо я купува от любопитство, а сетне бива увлечен от нея.
Това е злочеста любов, тъй като скоро узнава, че тя предпочита пред него
друг бял, роб като нея, когото представя за свой брат. Расистка ли е любовта? За да утеши любовната мъка,
Гаспар се впуска в опасно пътуване на
север, което ще го отведе чак до Витлеем. Сломен от доказателствата за
непълноценността си като негър,
които непрестанно получава в страната на белите, той ненадейно бива
утешен с чудо, сторено лично за него
от Иисус. Навеждайки се над яслата,
Гаспар с удивление забелязва, че младенецът Иисус е черен и със смолисти коси, подобно на всички етиопски
деца. Ала само той единствен забелязва, че Иисус е негър.
Цар Гаспар отива още по-далеч. Стига
в странстването си до Хеброн, където според традицията Яхве е изваял
първия човек. Събира шепа пръст от
тази земя и установява, че изобщо
не е бяла. Кафеникава, с цвят на охра,
дори направо черна, тя напълно се
съгласува с етимологията на самото
име на Адам: Adamah, земя с цвят на
охра. Ето защо първият човек е бил
негър и е логично Иисус, новият Адам,
да е също цветнокож.

Имах възможността да обсъдя тази
тема с кардинал Люстиже2. Прелатът заяви, че гледа благосклонно на
една мултирасова визия за Иисус. Сиреч напълно приемливо е от християнска гледна точка африканците да си
представят черен Иисус, а азиатците
– с техните расови характеристики.
Никоя раса не може да претендира за
Спасителя.
Участта на Балтазар е съвсем различна. Четвърти владетел на малкото княжество Нипур, къс от Вавилонското царство, разчленено след
смъртта на Александър, още на младини той е обзет от любов към изкуството. Предците са му оставили
състояние, с което той възнамерява
да създаде музей, Балтазареум, обект
на всичките му грижи. С тази цел той
непрестанно пътува и носи в Нипур
шедьоври на живописта и скулптурата. Откриването на Гърция е кулминация на неговите търсения. Той
намира там – въпреки рухването на
гръцката държавност в първия век
от нашата ера – рай от мрамор и порфир, населен с богове и богини. Ала
след време започва да се отдръпва от
гръцкото изкуство. Сравнява гръцкия
политеизъм с юдейския монотеизъм и
установява, че докато при първия има
обилие от произведения на изкуството, вторият налага формална възбрана над рисуваните или скулптирани
изображения. Но пък това богатство
на гръцкото изкуство също налага
известни ограничения. Винаги боговете, богините и героите са обект на
художественото творчество. В това
изкуство няма място за скромната
човешка действителност. Конкретният човек е изключен от божествения Олимп. А Балтазар има очи за
другото, не минава и ден, без да бъде
слисан от силует, съзрян на улицата,
от пророческото благородство в лицето на някой просяк или от добрината в жеста на някое детенце. Защо
изкуството да затваря врати за тази
смирена красота?
Ала един ден той става жертва на
ужасяващо посегателство, което
драматично ще го нарани и състари. Докато прави проучвания в Суза,
научава от вестоносец, че неговият

декември 2019

20
Балтазареум е плячкосан след бунт,
разразил се в най-бедните квартали.
Престъплението е факт. То е дело
на първосвещеника Шедад, отдавна
осъдил събирането на тези колекции,
противоречащи на култа към истинския Бог и на забраната за идоли и
изображения.
Тогава чува от халдейските си астролози за комета, насочваща се на северозапад. Тя го подсеща за една красива пеперуда, очаровала го като дете,
която е унищожил със същия глупав
фанатизъм, с който сега са разграбили
колекциите му. За всеобща почуда той
наема керван и нарежда да следват
своенравното светило. Така първо се
насочва към Юдея, а сетне към столицата Йерусалим. По пътя Балтазар
среща кервана на цар Гаспар и решават да се движат заедно. След което
стигат до града на твърде спорния
цар Ирод. Балтазар е впечатлен от
новия юдейски храм, издигнат от деспота. Ирод дава богато пиршество в
чест на властниците, дошли от юг.
Държи реч, в която цинично разкрива жестокостта на управлението си.
След като научава за нещастието,
сполетяло Балтазар, и за разрушаването на Балтазареума, той споделя
за случилата се с него драма: на фронтона на голямата порта на Храма бил
поставил златен орел, чиито разперени криле достигали шест лакътя
дължина. Такава е емблемата на Рим,
с който Ирод е в добро съжителство.
Ала това е изображение – подобно на
онези, с които е бил изпълнен Балтазареумът – ето защо книжниците фарисеи се вдигнали срещу него, за да го
убият. Ирод отвърнал с присъщата си
жестокост, разпореждайки да задържат и екзекутират четиридесетина
от подстрекателите.
Речта на Ирод слисала младия княз
Мелхиор – третия от мъдреците –
скрит в тълпата. Този млад княз от
Палмира едва оцелял след преврата,
извършен от чичо му Атмар, който
узурпирал властта. Крал Теодем бил
отровен и се разнесла вестта, че
брат му се е насочил към Палмира с армия. Мелхиор, законният наследник на
трона, по чудо успял да избяга. Имал
у себе си само една златна монета с
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образа на своя баща. С друго не разполагал. И сега, смесил се с тълпата,
съпровождаща Гаспар и Балтазар, се
отправил към двореца на Ирод, чиято
величава и ужасяваща слава го очаровала. Царят на евреите давал на
гостите си вечеря, чието меню значително надхвърляло онова на варварите, с което започва „Саламбо“ на
Флобер. Произнесената реч от Ирод,
изглежда, имала своя отклик най-вече
у младия палмирски княз, защото съдържала цяла една философия на политическата власт. Каква била тази
философия?
Тя се съдържа в няколко думи: не може
да се управлява невинно. Царстването на Ирод минавало за бляскав успех.
То било за евреите период на небивал
възход. Ала на каква цена? На първо
място, той постигнал разбирателство с римския окупатор. Пратил синовете си да учат в Рим. Създал средиземноморските олимпийски игри.
Ала еврейският народ бил недоволен.
За него прогонването на окупатора
било първостепенната задача. Ирод –
който не е от еврейски произход – минавал за предател колаборационист.
И никой не му бил благодарен за възстановяването на Храма.
На този неблагодарен народ, мислещ
само как да го погуби, Ирод отговаря
с желязна ръка. През царстването му
не се водят войни, но дворцовият живот е белязан от заговори и убийства.
Нарежда да екзекутират не само втората му съпруга Мариам, но и тримата ѝ синове – Александър, Аристобул
и Антипатер, също осъдени на смърт.
Вече няма наследник, самотата му е
ужасяваща, но пък дава на евреите
четиридесет години мир.
Едно уж успешно царстване, заключава Мелхиор, ала на каква цена! Това
ли е властта, магма, носеща вируса на
мъчения и кръвосмешения, това ли е
тайната на големия владетел, чието
място е завинаги вписано в историята? И когато няколко дни по-късно ще
коленичи пред Младенеца Иисус, той
му дарява тъкмо златната монета с
образа на своя баща, символ на отказа си от политическата власт, която
вече не желае.

Срещата на влъхвите със Светото
семейство и с Младенеца Иисус е истинско откровение за Балтазар. Той
най-сетне проумява произхода на
проклятието над образа, донесло му
нещастие. Още на първата страница от Библията е казано, че Бог сътворява човека по Свой образ и Свое
подобие. Какво означават тези думи?
Подобието е тотално. То обгръща
тялото и душата, привидността и
дълбоката действителност. Човекът, излязъл от Божиите ръце, е къс
от святост. Сетне идват падението,
грехът, лъжата, разломяването на
човека на два елемента, вътрешното
и външното, реалност и привидност,
двойственост, която гръцкото изкуство горделиво пренебрегва. Евреите
не се подмамват. Те осъзнават, че
подобието е разрушено, че образът е
вече измамен, предателски и прокълнат. Нищо че Адам и Ева са съхранили
след грехопадението красотата на
телата и лицата си. Измамна красота, която се отразява във всички образи, но скрива разрухата на техните
души. Ето защо евреите осъждат рисуването, живописта и скулптурата.
Голямото откритие на Балтазар във
Витлеем е реабилитирането на образа. Христос, това е Адам преди грехопадението, човекът, сякаш отново
излязъл от ръцете на Създателя. Тоест Неговият образ не лъже. Той вярно
и истинно отразява красотата на душата Му. Това не е маска, а истинско
отражение на Неговия дух. Новото изкуство е родено, това е християнското изкуство, което ще властва над
следващите векове. Без да е пленник
на абстрактните божествености,
както гръцкото изкуство. Защото ще
се корени в дълбокото подобие между
човека и Бога. Така то се отваря към
най-скромната човешка реалност
– бебето в яслата, волa, магарето,
скромното семейство на прокудени
родители – но и ще чества светостта, която носи ореол.
Ето защо всеки от влъхвите има собствен подтик за пътуването си и за
поклонението пред яслата. Гаспар
се пита за любовта, Мелхиор за политическата власт, а Балтазар – за
художественото творчество. И всеки намира във Витлеем християнския
отговор на своето питане.
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Тъкмо това е примамката, която ще
тласне към Палестина индийския
принц Таор Малек. Княжеството
Мангалор е разположено в Малабар,
на югоизток от полуостров Декан.
Смъртта на махараджата качва на
престола неговата съпруга – махарани Таор Маморе, която ревниво брани
властта си и държи настрана своя
млад син, принц Таор Малек. Тя му дава
за спътник един по-възрастен наставник, който същевременно е и негов телохранител – амбициозния роб
Сири Акбар. Последният удовлетворява всички прищевки на княза, за да
го държи в детинско подчинение спрямо майка му. Сред тях чревоугодието
е на преден план.
Един ден в двореца идват двама пратеници, пристигнали от Запад с драгоценна кутия. Таор, изпълнен с любопитство, вдига капака на кутията. И
съзира правоъгълник от мека и синкава субстанция, поръсен с бял прах.
Очевидно нещо за ядене. Цветът напомня за фъстъците. Таор не може да
не вкуси от непознатото лакомство.
Очарован е! Няма думи, само вълнението на ръцете му издава неговото
задоволство. „Нещо с фъстъци“, найсетне промълвява той.
„Наричат го рахат локум, обяснява
Сири, което означава на арабски „наслада в гърлото“. Това е рахат локум
с фъстъци.“ А княз Таор има особена
слабост към фъстъците и обилно ги е
засадил в градината си. Наивното му
лице предава искреното му вълнение.
Ала е жестоко разочарован да научи,
че майсторите сладкари в двореца
нито са чували, нито са виждали рахат локум и са неспособни да приготвят това лакомство. Единственото
решение е да се проводят пратеници
в страната на залязващото слънце,
които да се сдобият с тайнствената рецепта. И ново разочарование!
„Трябва да се изчака зимният мусон на
отиване и летният мусон на връщане, уточнява Сири, което означава, че
в най-добрия случай пратениците ще
се завърнат след четиринайсет месеца. – Четиринайсет месеца! – извиква
Таор. Най-добре ще е тогава да заминем самите ние.“

„Пътуването на влъхвите“, мозайка от Равена, VI в.

Идеята набира сила през следващите месеци. Експедиция на Запад, за
да се донесат рецептите на нови лакомства? Махарани Маморе съзира
удобен случай, за да отстрани сина
си от управлението. Дава му съгласието си и необходимите средства.
Принц Таор излиза от обичайното си
безгрижие, трябва да се подготви за
пътуването. Необходими са пет кораба, всеки от които ще транспортира
по един слон, съкровище от монети,
които са в употреба из прекосените
земи, и най-вече товар от индийски
лакомства, предназначени за размяна
със сладкарите, които ще срещнат
по пътя. Отговорността за пътуването е поверена на Сири, стъписан
от обрата, който вземат нещата. За
него това е налудничава идея, целяща
да го отдалечи от властта.
Една сутрин петте кораба напускат
пристанището на Мангалор и под напора на мусонните ветрове прекосяват Оманско море. Следват десетина
дни на щастие в бленуваните води.

На единайсетия ден нещата се влошават. Още от вечерта е видно, че
ги чака свирепа буря. Черното небе,
набраздено от светкавици, се спуска
над малкия флот. Надига се силен вятър, принудени са да свият платната
до минимум. Таор, който неблагоразумно се е изправил на носа, бива покрит със солена вода. Така младежът,
известен с любовта си към сладкото,
се запознава със солта, и то чрез брутално кръщение. Нощта е ужасна.
Няма никакъв контакт между петте
кораба. Потребни са два дни навигация, за да се съберат трите кораба.
Четвъртият е неоткриваем и навярно е потънал. Слонът, намиращ се на
един от корабите, е ранен, губи кръв.
Умира след седмица. И най-лошото е,
че непогребаното му тяло привлича
лешоядите. Налага се да го режат на
парчета и да хвърлят късовете зад
борда.
След четиридесет и пет дни достигат протока Баб ел Мандеб – Вратата на сълзите, отделящ Червено
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вида на забоите, галериите и шахтите. Доста по-късно ще проумее смисъла на обзелата го тревога.

Мавърът със своя дар, на който се вижда изобразен цар Давид, чийто
потомък е Иисус. Детайл от Йеронимус Бош, „Поклонението на
влъхвите“, ок. 1510 г.

море от Индийския океан. А след още
трийсет – пристанището Елат.
Пътниците слизат на острова на Диоскоридите, на входа на протока, за
да попълнят провизиите си. Там Таор
ще срещне първата чуждестранна
личност в пътешествието си. Става дума за племенния вожд Раби Риза.
Владетел, който, за голямо удивление на Таор, живее в шатра и се храни с питки, печени под вършина. Такава бедност, съпроводена с такова
благородство!
Разбира се, Таор повежда разговор
с Риза по интересуващия го сюжет
– храната. Риза го връща в началото на Творението и към Рая. Според
Риза присъщо за Рая е намиращите
се там храни да насищат както тялото, така и духа. Някои от тях носят знанието на чужди езици, други
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– овладяването на математиката и
химията, а трети – на музиката или
теологията. Защото тялото и душата са излети от един къс. А устата
служи едновременно за слово и за поглъщането на храната.
Падението на човека е разломило истината на две части, едновременно
грехопаднали: празното, нарочно и
лъжливо слово без хранителна стойност, и обилната, тежка и мазна храна, която помрачава разума и от която бузите и шкембето увисват. Голям
урок за Таор, урок, който все още не
проумява, но който вече променя виждането му за света.
Пътниците оставят корабите и се
насочват на север. Те посещават мините на цар Соломон и Таор изпитва
някакво тревожно предчувствие при

Така стигаме и до съдбоносната среща. Тя се случва в Етам, странно място, покрито с развалини и извори.
Каква е тази среща? Между принц
Таор, дошъл от Индия, и тримата
влъхви – Гаспар, Мелхиор и Балтазар, връщащи се от Витлеем. Какво е
смайването на Таор, когато научава,
че божественият „сладкар“, за когото навсякъде се говори, не е нито цар,
нито император, нито принц, а просто младенец, роден върху слама, и то
в една ясла, в присъствието на вол и
магаре! Какъв парадокс! Ала от този
клет младенец струи трансцендентна светлина, която озарява виделите
го и отговаря на въпросите, скрити в
сърцата им. Таор бърза, за да намери
божествения „сладкар“, който да му
разкрие тайната на рецептата на
рахат локума, но влъхвите го стряскат, допускайки, че е възможно той
вече да не е с родителите си във Витлеем. Кой знае дали не са се върнали в
родното си място и няма ли Таор да ги
изпусне? Затуй той бърза към Витлеем, където стига след седмица. Уви,
страховете му се оправдават. Светото семейство вече не е там. Някаква слугиня твърди, че е чула Йосиф
и Мария да говорят за пътуване на юг,
към Египет, за да избегнат надвисналата опасност. А на юг, това означава
и към Елат, където са останали корабите. Керванът на Таор поема в посока, която води и към Мъртво море и
Содом.
Таор, захарният принц, пристига в Содом, където по онова време е най-голямото производство на каменна
сол. В подземията на мините хиляди
роби и осъдени работят по нейното извличане. Таор чува възхвала на
солта, залегнала в основата на този
прокълнат град: „Солта е огромно
богатство! Тя е драгоценен кристал,
подобен на скъпоценните метали и
скъпоценните камъни. На много места служи и като разменна монета,
на която липсва ликът на владетеля,
защото е независима от личността
му и мошеническите манипулации.
Монета, която не може да бъде
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подправена, но за която е потребен
сух климат, иначе има риск да се размие под първия дъжд“.
Скоро Таор става свидетел на ужасяваща сцена. Керванджия, неспособен
да изплати дълга си на някакъв търговец, е осъден на работа в мините.
Той се сбогува с разплаканото си семейство. Таор се намесва. Предлага
да плати на търговеца дължимата
сума, трийсет и три таланта. Бурна
радост за осъдения и близките му! Ала
тя не трае дълго. Ковчежникът от
експедицията на Таор е принуден да
признае, че не е останало почти нищо
от съкровището, взето за из път.
Тълпата се присмива над наивността
на Таор.
Тогава захарният принц взима думата. Извинява се за недоглеждането и
предлага да замести керванджията
в мините. Общо смайване! Опитват
се да го разубедят. Той упорства.
Прегръща спътниците си, които ще
се върнат в Индия. Оковават го във
вериги. Преди да го отведат, иска да
поговори със съдията. Пита колко
време трябва да работи в мините, за
да изплати трийсет и три таланта.
Отговорът на съдията е смазващ:
трийсет и три години!
Таор е погълнат за безкрайно дълго
време в ада на солта. Малкият закръглен принц чревоугодник само за
месец се превръща в слаб и сух аскет.
Подобно на всички „солари“, Таор е
мъчен от неутолима жажда, предизвикана от солта. Няма ден и нощ, за
да отмерва изтичащото време. Новодошъл затворник привлича вниманието на Таор – майстор на сладкиши
от Антиохия. Пита го за рецептата
на рахат локума и най-сетне научава,
че е потребен трагакант, изсъхнала
гума, извличана от сока на дърветата
от рода Астрагалови (Astragalus), разпространени в Мала Азия.
Ала това вече не интересува Таор.
Друг затворник привлича вниманието му. Нарича се Демас и идва от бреговете на Йордан. Таор го взима под
свое покровителство, опитва се да
облекчи първите му дни в мината. По
време на разговорите им Демас споменава за някакъв проповедник, когото

слушал на брега на Тивериадското
езеро и в околностите на Капернаум.
Наричали го Назарееца. Таор осъзнава, че навярно става дума за онзи, когото пропуснал да види във Витлеем.
Най-разтърсващото е, че жестовете
и словата на Назарееца винаги кръжат около яденето – на сватбата в
Кана Галилейска, след чудодейния улов
на множество риби. Той дори предоставя своето Тяло и своята Кръв като
жив хляб, за да спаси човеците.

Мишел
Турние

Мишел Турние (1924–2016) е един
от класиците на съвременната
френска литература. Следва
философия в Сорбоната и в Тюбинген. Творбите му са вдъхновени от фантастичното, немската култура, католицизма и
философията на Гастон Башлар.
На българския читател са познати неговите книги „Дивият
петел“, „Петкан, или Чистилището на Пасифика“, „Петкан,
или дивият живот“, „Златната
капка“, „Среднощен пир на любовта“, „Горски цар“, „Елеазар,
или Изворът и Къпината“ и др.
Предложеният тук текст е
писан за книгата „Служението
на приношението“ (2001), която писателят издава заедно с
изкуствоведа Кристиан Жаме.

Таор е разтърсен отвътре от тези
слова. И най-вече от онези, отнасящи се до вечната и мъчеща го жажда:
„Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят“ (Мат.
5:6). Чувайки това обещание, Таор усеща как една сълза се стича по бузата
му и докосва пресъхналите му устни.
Той вкусва сълзата и усеща, че това е
сладка вода, първата глътка сладка
вода, вкусена от години.
Една сутрин Таор е освободен. Без
съмнение трийсет и трите години са
изтекли. Не знае нищо. Дават му груба ленена риза, шепа смокини и няколко обола. Къде да отиде? Отговорът
е в разказите на Демас: там, където
има най-големи шансове да срещне
Иисус. Усеща се крайно изтощен, но е
лек като перце. Тръгва на запад, към
Йерусалим. След дванайсет дни пристига във Витания. Разпитва навсякъде чували ли са за пророк, наречен
Назарееца. Накрая получава утвърдителен отговор пред вратата на някой
си Лазар, близък на Иисус, но тъй като
е 14-и Нисан, бил отишъл да празнува
Пасха в Йерусалим. Иисус щял да бъде
там у някой си Йосиф Ариматейски.
Таор се отправя на път. Понеже не се
храни, му призлява на излизане от селото, но някаква тайнствена сила го
вдига на крака и му помага да върви.
Влиза в Йерусалим посред нощ. Похлопва на портата на Йосиф Ариматейски. Да, казва му той, Иисус и учениците му са имали среща тук, но са
си тръгнали. И наистина, стаята е
празна. Още веднъж е закъснял. На масата има тринайсет чаши, в някои от
които е останало малко вино. На Таор
му се завива свят: вино! Протяга ръка
към една от чашите, поднася я към

устните си. Сетне взима от масата
късче безквасен хляб, приготвено за
вечерта на Пасха.
Таор е на предела на силите си. Олюлява се напред. Но не пада. Двама ангели, които бдят над него от освобождението му, го обгръщат с крилете
си. Небето се отваря и те отнасят
онзи, който, след като е бил последен,
вечният закъсняващ, сега е получил
евхаристията първи.
Превод от френски Тони Николов

На български – „Тримата влъхви“, превод Екатерина Петрова, „Литера прима“, 1998. Б.пр.
2
Кардинал Жан-Мари Люстиже (1926–2007)
– френски духовник, архиепископ на Париж. Потомък на еврейско семейство, майка му загива в
Аушвиц. Б.пр.
1
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Имитация
кошмар
Ана Бландиана

на

Букурещ, 1989 г., фотография Тихомир Пенов

Бях стигнала до един много отдалечен
и напълно непознат квартал на града
в търсене на една определена бакалница, за която бях чула на една опашка
да се разказват чудеса. Бакалницата
ми се видя с прашен, дори неприятен
вид, но нелишен от очарованието на
онези махленски дюкяни, които бях успяла да хвана в началото на детството си и в които се продаваха редом
бонбони за смучене и наливно олио,
пражка шунка и фитили за газена лампа, картофена захар и мухоловки, ванилови пръчици, мармалад, винаги в
носталгична бъркотия от мирис на
канела, гранясало и газ. Този път обаче
под оплютите от мухите целофани и
по мазните стари рафтове се виждаха
величествени шоколадови торти, украсени със сметана, купища хайвер от
Манджурия, пръчки сух шпек от Сибиу,
огромни маслини. Помня, че си купих
от всичко с някаква въздържаност и с
чувството, че не е за вярване, сякаш
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не бях сигурна, че са реални, и очаквах
във всеки момент да изчезнат и да ме
оставят излъгана, протегнала парите. Нищо обаче не се случи и понечих
да изляза от магазинчето, доволна,
разбира се, но и малко засегната от
факта, че другите мющерии, махленци, надничарки купуваха спокойно и
безразлично, очевидно свикнали с изобилието и без изобщо да се учудват.
Безгрижието им ме превръщаше – макар и само негласно – в човек от друг,
нискостоящ свят и предизвикваше
у мен боязън, че съм проникнала неправомерно в техния свят, откъдето
бих могла да бъде прогонена. Бързах
към изхода с леко колебание, защото
в рамката на вратата стоеше подпрян, като почти заприщваше прохода, един огромен мъж със зачервено и
потно лице и с голяма гумена престилка, стигаща до кончовете на ботушите му, които поглъщаха на гънки панталоните му от трудна за определяне

„Фактът, че поетите
придобиват политическо
значение, е знак                   
за анормалност                  
на историята“, казва
световноизвестната
румънска писателка      
Ана Бландиана в едно
свое есе. Така тя
гледа на двукратната
забрана за публикуване
на книгите є по време                                        
на комунистическия
режим в Румъния.
Издадените през 1977                                         
и 1982 г. в Румъния
нейни книги с проза
по сюрреален начин ни
отвеждат в годините
на тоталитарния
политически произвол.
„Имитация на кошмар“
от Ана Бландиана е
част от едноименния
сборник с разкази в превод                   
на Румяна Л. Станчева,
който ще излезе в края
на 2019 г. в издателство
„Панорама“.
униформа. Фактът, че обърнат с гръб
към мен, колосът гледаше навън, ме
накара да се смятам оптимистично
извън интереса му и да се опитам да
се промуша през останалото свободно
тясно пространство на изхода. Почти бях минала, когато с минимално
помръдване едната ръка на великана
се вкопчи в лакътя ми.
– Другарю – казах, – как си позволявате! – Но не мисля, че гласът ми беше
много убедителен, и си спомням, че
всъщност очаквах да се случи така. –
Моля веднага да ме пуснете – добавих,
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но не бях учудена от случващото се, а
липсата на учудване беше почти равнозначна на одобрение и отнемаше голяма част от силата на протеста ми.
Междувременно, като се движеше с
леко олюляване, което ме убеди, че е
пиян, мъжът ме изтегли след себе си
на улицата насред някакъв мегдан,
който се очертаваше, пазен от една
смрадлика, между ниски къщи с дълги
огради, засенени от асми, характерни за покрайнините. Върху голия ми
лакът дланта му се беше запотила
и докато се опитвах да се изтръгна,
се плъзгаше по малко нагоре и надолу,
олепвайки кожата ми. Когато се спря в
някаква особена поза, той успя да хване между огромните си ботуши едната ми обувка, така че сега бяха обездвижени единият ми крак и едната ми
ръка, отдръпнах се до степен да ми се
изтръгнат крайниците от ставите
и усещах въпреки това да ме обгръща
непоносимата воня на дебел и потен
пияница и пушач. Не казваше нищо,
дори не ме поглеждаше, само ме държеше здраво с някакво безразличие,
така че започвах да се съмнявам, че
аз бях тази, която трябваше да бъде
хваната.
– Господине – извиках към него, като
си помислих, че може да се почувства
поласкан, и използвах много по-висок
тон, отколкото изискваше близостта между нас, понеже безразличието
му ми се струваше трудно за преодоляване и се надявах едновременно
да привлека с вика си някой, който да
ми дойде на помощ, – господине, не
ви познавам и вероятно и вие не ме
познавате, моля ви веднага да ме пуснете; моля поне да ме погледнете, за
да се убедите, че не ме познавате и че
трябва да ме пуснете.
Както се надявах, виковете ми, изглежда, привлякоха няколко любопитни. Или може би бяха просто мющерии,
които бързаха към бакалницата. Във
всеки случай реших, че съм спасена.
– Помогнете ми – извиках към тях,
като видях, че се приближават, – спасете ме. Не познавам този човек, не
знам какво иска от мен. Вижда се, че е

пиян, но може би е и луд. Моля ви, помогнете ми да си освободя ръката и
крака.
Те обаче се спряха на значително
разстояние и наблюдаваха с любопитство, без никакво намерение да
се намесват, коментираха и правеха
предположения като зрители, които
не могат да бъдат чути от онези на
сцената.
– Кой знае какво е имал с нея – каза
единият, вероятно излязъл от някой
двор наблизо, защото още държеше в
ръка лозарска ножица и пръстите му
бяха изцапани с пръст.
– Не е добре да се меси човек между
мъж и жена – каза друг, който държеше стисната в юмрука си найлонова мрежичка, знак, че отиваше да
пазарува.
– Но той не е мъжът ми, дори не го
познавам, не съм го виждала през живота си – извиках отчаяно, като не
можех да повярвам, че тази планина
от тлъстини, която вонеше на прост
алкохол, можеше да бъде сметната за
мой мъж; но в същото време си давах
сметка, че не ми вярват и че изглеждам, все едно търся да се оневиня,
което не беше в моя полза, докато
безмълвната пасивност на този скот,
изглежда, им правеше по-добро впечатление. Кръгът от присъстващи
нарасна, много от наблюдаващите се
смениха, онези отпреди се бяха отегчили да гледат и ги заместиха други,
нови, които подеха коментарите
им и заради които аз подхващах все
по-отчаяно призивите си за помощ.
Впрочем някои идваха бежешком, сякаш бързаха да ме спасят, но веднъж
стигнали, се спираха, сякаш откриваха във видяната отблизо сцена нещо,
което им пречеше да го направят. Не
разбирах за какво можеше да става
дума и най-вече не разбирах как никой
не виждаше очевидно пълното разминаване между мен и този, който ме
държеше в плен, как беше възможно да
ни гледат и въпреки това да си представят, че има някаква връзка между
нас.
– Помогнете ми – повтарях, изморена от собствения си глас, докато се

опитвах да изтръгна вече посинялата
си и силно болезнена ръка, – освободете ме, не го познавам, не знам кой е,
нямам нищо общо с него. Освободете
ме.
Вече отдавна плачех и се бях отказала да говоря, когато през сълзи ми се
стори, че зървам в широкия кръг на
гледащите познатото лице на един
колега от редакцията. Бързо изтрих
очи със свободната си ръка, отдавна
изпуснала покупките, които се търкаляха на земята, излезли от хартиите и смесени с праха. Наистина беше
той. Очите ни се срещнаха и той ме
поздрави прекалено уважително, абсолютно неподходящо за колегиалното приятелство, което ни свързваше.
– Какъв късмет – извиках към него, –
че се появи насам. И ти ли чу за тази
бакалница? Виж как си изпатих. Някакъв пиян олигофрен ми се нахвърли.
Помогни ми да си освободя ръката от
хватката му.
Но колегата ми не помръдна, а ме гледаше втренчено, все едно искаше да
ми предаде някакво послание, което
се боеше да произнесе.
– Такъв ми е късметът – казах му,
като се опитах да се засмея. – Имам
истински талант да привличам, без
да искам, лудите. Знаеш, че и в редакцията често ме търсят всякакви психопати. Какво стоиш? Ела, помогни ми
да се отърва! Викторе, и ти ли полудя,
защо стоиш?
Без да помръдва обаче, Виктор ме гледаше с безгранична тъга и съжаление,
че го задължавам да говори.
– Не мога да ти помогна – каза ми той,
като произнесе думите твърде отчетливо, някак педантично, сякаш
говореше на сцена или пред микрофон, – той е много силен, съжалявам,
че не разбираш положението, в което
се намираш. – И като казваше това,
изобщо не изглеждаше притеснен или
засрамен от малодушието си, а напротив, сякаш обиден от нетактичните
ми настоявания.
– Но вие сте повече – извиках отчаяна
от толкова подлост, – трябва само да
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пипаше дръжката, подаваше го за консултация на другия. После, като извод
от този анализ, двамата вкараха внимателно ножа в джоба, от който беше
изваден, и ми казаха приятелски, с понижен глас, конспиративно, сякаш ми
съобщаваха тайна, която може да ме
спаси:
– Не можем да го атакуваме, въоръжен е.
И изпълнени с приятелско чувство,
доволни, че достойно са си изпълнили
дълга, се отдалечиха забързано – имаха друга мисия.

Букурещ, 1989 г., фотография Тихомир Пенов

го хванете, за да мога да си освободя
ръката.
– Съжалявам, че не разбираш положението – повтори той все така с
достойнство и без да сведе очи, като
продължаваше да се опитва да ми
предаде с поглед нещо, което не успявах да схвана. Интересно, въпреки че
всичко приличаше на кошмар, нито за
миг не ми мина през ума, че случката
не е истинска и че сънувам. Напротив, всичко ми се струваше реално,
дори твърде реално: лицата на онези, които ме гледаха, думите, които
достигаха до мен, вонята на този,
който ме държеше, и изпразненото
му от смисъл мълчание, комизмът на
ситуацията, който не слагаше край на
отчайващото положение и беше само
имитация – неумела, но убедителна –
на кошмар.
В покачващото се у мен отчаяние на
вълни с различна сила забелязах със
свръхреална изострена точност на
сетивата сред оредялата поради монотонността на спектакъла публика
двама много млади войници, вероятно
току-що влезли в казармата, с още
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детски лица и оголени, незащитени
вече от очевидно наскоро подстриганите дълги коси вратове, които се подаваха от униформата, слаби и бели.
– Момчета – извиках им, доловила
приятелския поглед, готов да се солидаризира с мен, – помогнете ми вие,
не може и вас да ви е страх, войската
винаги е била храбра. Не се е оставяла да я сплашват скотове и гиганти.
Спасете ме.
И за моя безгранична, още невярваща
радост ги видях да напредват и да се
приближават, сякаш поласкани (представих си аз наивно), че им оказвам
доверие и ги викам. Когато стигнаха
на по-малко от половин метър, заобиколиха предпазливо абсурдната скулптурна група, формирана от моя тъмничар и мен, и изпълнен със смелост,
единият от тях извади с рязко движение от задния джоб, непокрит от
престилката на великана, един нож с
не много дълго триъгълно, двустранно острие. И сякаш нищо не рискуваше, започна още там, в непосредствена близост до великана, да разглежда
ножа, като опитваше остротата му,

Мълчах известно време и престанах
да се дърпам, изтощена от усилието
и от невъзможността да разбера. В
настъпилата тишина се чуха сред
пръски слюнка и произнесени сякаш
насън безлични, неадресирани към
никого псувни на пияницата. Наблюдателите се разпръсваха разочаровани. Остана Виктор, загледан в мен
все така сдържано и кодирано, и един
висок мъж, очевидно интелектуалец,
редом с няколко баби от съседството, които съчувстваха на пияницата
и коментираха на висок глас облеклото ми и цвета на косата ми, очаровани, че мога да чуя неодобрението им.
Нямаше вече на какво да се надявам и
изобщо не можех да си представя как
ще свърши тази случка. Обзе ме безкрайна умора и ми идеше да се отпусна
на земята, държана само от стиснатия юмрук като постоянни белезници
над лакътя ми, когато погледът ми се
срещна с този на интелектуалеца и
той се обърна към мен с почтителен и
малко умолителен тон, все едно нищо
от сцената, която преживявах, не съществуваше или не беше необикновена, все едно аз бях тази, която трябва
да помогне на него.
– Познавам ви отнякъде и не успявам
да си спомня откъде – каза ми той,
като се изчерви малко притеснен. –
Да не сте работили в Полиграфическия комбинат „Скънтея“ или може би
в поликлиниката „Сахия“?
Поклатих смаяно глава и му казах бавно без всякаква надежда:
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– Спасете ме, моля ви, трябва само да
ми помогнете да разтворя юмрука му
от лакътя си. Не го познавам и не знам
какво има срещу мен.
Но той сякаш не ме чу, вдигна ръка
към челото си, за да го разтрие, но в
последния момент се отказа и извика
изведнъж весело към мен:
– О, спомних си, не трябва да ми отговаряте, не ви познавам, само приличате на някого, приличате извънредно
много на някого.
– Не знам на кого приличам – прошепнах, – но помогнете ми, моля ви, умолявам ви да ми помогнете!
Напълно глух обаче, съсредоточен
само в собственото си откритие, той
продължаваше да ме гледа, като дори
се разходи около мен, невъобразимо
очарован.
– Приликата е изумителна, всъщност
може би и вие сте чували за нея, със
сигурност са ви казвали и други, че
приличате на Ана Бландиана. Направо
сензационно си приличате.
– Не – казах му със слаба надежда, но
засрамена от това, което не бях правила дотогава, – не приличам, точно
аз съм, аз се казвам Ана Бландиана.
Щастлива съм, че се познаваме, но
сега, моля ви, помогнете ми.
Изобщо не се помръдна. Беше се спрял
и ме гледаше неподвижно, някак безразлично, сякаш започваше да изпитва неприязън. Признанието ми сякаш
беше развалило радостта му от откритата прилика или може би не знаеше дали да ми вярва, или не. Като
видях как раздразнено се колебае и не
знае как да се оттегли, отново ме обхвана отчаянието, отчаяние без срам,
оголено от всякаква сдържаност, и започнах да викам с истеричен глас, какъвто дотогава не знаех, че притежавам, и с желание да се покажа, каквото
не подозирах у себе си:
– Господине, не си тръгвайте, не ме
изоставяйте. Аз съм Ана Бландиана,
мен сте виждали по телевизията, ако
не ми вярвате, можете да попитате

и колегата ми от редакцията… – И
понеже Виктор беше изчезнал междувременно, продължавах да крещя през
риданията си с нарастващ ужас и сигурна, че няма да ми повярват: – Мога
да ви рецитирам и стихове, мога да
ви кажа и кога съм родена, и кои книги
съм публикувала, и откъде идва псевдонимът ми, можете да проверите
във всеки речник на съвременната
литература.
Имах чувството, че се разсъбличам,
късайки дрехите си, и ми ставаше все
по-студено, но не можех да се спра,
раздирах последните ивици, останалото от дрипите. И докато плачех и
умолявах, се опитвах да вкопча пръсти в ръкава на този, който се опитваше да се отдалечи раздразнен и бъбреше смутено:
– Не, мисля, че само ми се е сторило, не
приличате чак толкова много. Моля
да ме извините, често ми се случва да
правя подобни грешки. Пуснете ме,
моля ви, пуснете ме да си вървя.
Но аз продължавах да го държа отчаяно и тъй като чувствах, че пръстите ми започват да изтръпват,
хванах го здраво за края на дрехата
и с другата си ръка. Тогава се вкамених: и двете ми ръце бяха свободни. И
кракът ми беше свободен. Този, който
ме държеше в плен, ме беше пуснал и
сменил позата си, търсеше нещо в
джобовете на панталоните си, под
престилката. После извади една голяма носна кърпа и си избърса лицето,
все едно започваше да изтрезнява.
Намираше се точно на няколко крачки
от мен и за миг ми мина през ума, че не
ме е държал хваната никога. Погледнах бързо освободената си ръка, но
открих само лека синина, кръгла като
гривна, по-тънка, отколкото очаквах. И странно, в тази констатация
имаше нещо обидно, отнемаше ми
нещо, във всеки случай нямаше как да
знам откога съм свободна, нито колко време преди това не съм била. Раздвижих изтръпналите си пръсти от
хватката и се отдалечих бавно, без
шум, една крачка, после няколко. Великанът сега си бършеше внимателно дланта, отекла, сякаш той е бил

Ана
Бландиана

Ана Бландиана (род. 1942 г.) е
румънска поетеса, писателка
и общественичка, смятана за
най-голямата румънска поетеса на ХХ в. Дъщеря е на свещеник, който дълги години лежи
в комунистическите затвори.
След 1989 г. е сред създателите на гражданското общество
в Румъния. Заедно със съпруга
си, писателя Ромулус Русан,
създава Мемориала на жертвите на комунизма в Сигед. На
български език са издадени (в
превод на Румяна Л. Станчева)
следните нейни книги: „Сън в
съня“, библиотека „Поетичен
глобус“, 1986; „Чекмеджето с
аплодисменти“, роман, библиотека „Писатели-дисиденти“,
1999; „Коридори с огледала“, поезия и есета, 2005 (Награда за
превод от Съюза на преводачите в България); „Отлив на смисъла“, нови стихотворения, 2010.

държан хванат от някого и едва ли не
наранен от вкопчването; съседките
говореха за друго, интелектуалецът
си оправяше дрехата с вид на засегнат. Никой вече не ми обръщаше никакво внимание.
За миг изпитах импулсивно желание да
се обърна и да избягам, за да си докажа, че наистина съм свободна, в следващия миг обаче си дадох сметка, че
никога вече няма да бъда свободна, ако
не успея да си обясня защо не съм била
свободна по време на този кошмар. И
се спрях.
Превод от румънски Румяна Л. Станчева
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Люк Фери

Три основни черти

на нашето време
Академично слово,
произнесено на 26 ноември
2019 г. при получаването
на почетното звание
доктор хонорис кауза
на СУ „Св. Климент
Охридски“

Бих искал да се спра на три основни характеристики на ХХ в., сборът
от които ни дава цялостен пейзаж,
който би трябвало да осъзнаем, ако
искаме да разберем как ще изглежда
XXI в. За ХХ в. са характерни три основни черти: първо, деконструкцията
на традиционните ценности и авторитети, второ, раждането на глобализацията и трето, сакрализацията
на човека, свързана с историята на
модерното семейство.
1. Деконструкция
Характерно за изминалия ХХ в. е цялостната деконструкция на традиционните ценности и авторитети,
без аналог в историята. На деконструкция бе подложена тоналността
в музиката, видимостта в живописта, традиционните правила в романа, театъра, танците, филмите, различните форми на онова, което в духа
на 68-а наричахме „буржоазен морал“.
Накратко, всички традиционни ценности минаха през шредера на деконструкцията. Не изпитвам никаква
носталгия. Опитвам се да разбера
какво се е случило.
Мнозина смятат, че тази деконструкция на традицията е извършена от младите левичари, от децата
на 68-а или от художниците бохеми.
Ала в действителност, ако селото,
където прекарах детството си, се
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е променило радикално за петдесет
години, за това не са виновни Пикасо,
Шьонберг или Даниел Кон-Бендит. Зад
тази привидно бохемска деконструкция се крие глобалният капитализъм.
От тази гледна точка бохемите, ляво
ориентираните младежи, артистите
и децата на 68-а са просто оръженосците на буржоазията, да не кажа рогоносците на историята! През 68-а г.
във Франция младите студенти измислиха прекрасен лозунг: „Нашият
плаж е под паветата!“. За да разберете този лозунг, трябва да си спомните, че по онова време младежите
къртят паветата от булевардите,
за да ги използват като оръжие срещу
полицията. Ала под паветата плаж
нямаше, под тях се криеше единствено глобализация на свободната търговия. Ще поясня тази мисъл само с
едно изречение, на което можем да
посветим едногодишен семинар: традиционните ценности трябваше да
бъдат разрушени или поне деконструирани привидно от младите левичари,
за да навлезем в ерата на хиперконсумацията, в която сме потопени днес.
Истинският двигател на деконструкцията очевидно е капитализмът,
тоест глобализацията. Повтарям,
традиционните ценности трябваше
да бъдат деконструирани, за да може
да процъфти глобализацията на свободната търговия. Това е причината
днешните буржоа да възхваляват бохемите, които презираха преди един
век. Доказателството? Кой в наши
дни купува творбите на бохемите?
Буржоата, индустриалните капиталисти и банкерите, очаровани от логиката на иновациите в модерното
изкуство. А защо са очаровани? Защото тази логика по необходимост е
станала тяхна в света на конкуренцията, породен от глобализацията.

Почти всички мои стари приятели от
68-а преминаха в бизнеса. Шумпетер
е прав: капитализмът е постоянна
революция, а бохемите и деконструкторите, макар и често „отляво“, са го
обслужвали, разправяйки се с всички
традиции, забавили утвърждаването
на всеобщото потребление…
Тази деконструкция поражда два
проблема:
Първо, тя ражда страхове и увеличава усещането, че „всичко изчезва“, че
вече не съществуват стабилни ориентири. И вторият, централен проблем: ако искаме да регулираме икономиката и екологията, ако искаме да
развиваме политики за устойчиво развитие, трябва да имаме поне минимален контрол над света, трябва да го
имаме в ръцете си. Ала точно това ни
пречи да постигнем глобализацията.
Какво по своята същност, тоест след
деконструкцията, представлява глобализацията, втората характеристика на днешното време? Има два
ключови момента в историята на Европа и на света. С други думи, има две
различни глобализации и втората, в
която сме сега потопени, е във всяко
едно отношение противоположна на
първата.
2. Двете глобализации
Първата глобализация е гигантската
научна революция от епохата на Просвещението. Добър пример за нея е
съдебният процес над Галилей. Налага
се дискурс, който основателно претендира, че е валиден за цялото човечество: за бедните и богатите, за могъщите и слабите, за аристократите
и простолюдието, но и за китайците,
германците, англичаните или (дори
за) французите. Всички дискурси
преди това – литература, изкуства,
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философия, митология, религия – са
били локални или регионални. С други
думи, „просветените“ хора от онази
епоха са вярвали, че историята има
висша цел: това е целта за осигуряване на свобода и щастие на колкото се
може повече хора.
Втората глобализация, която изживяваме днес, е едновременно последица и пълна противоположност на
първата. Характерна нейна черта е
„падението“ – в библейския или платонически смисъл на думата. Просвещенският проект „пропада“ в
структурата на глобализирания капитализъм, който предполага постоянната конкуренция на всеки срещу
всеки, тотална конкуренция, в която е въвлечен целият свят. В този
контекст иновацията се превръща в
абсолютен императив за изпълнителните директори, както преди това за
бохемите художници.
Всяка година, всеки месец, почти всеки ден нашите мобилни телефони и
компютри еволюират. Функциите
им се увеличават, екраните стават
по-големи, връзката с мрежата се
подобрява. Това е абсолютен императив, абсолютна необходимост, ако
компаниите искат да оцелеят. Той изцяло преобръща смисъла на нашето
отношение с историята. Съвременната икономика функционира като
естествения подбор на Дарвин: всяка
компания трябва постоянно да въвежда иновации, за да се приспособи,
но глобалният процес, предизвикан
от това ограничение, вече няма никаква цел. Той няма нито предвидима
посока, нито видим смисъл. Така историята се превръща, по предсказанието на Маркс, в „процес без субект“,
който никой не насочва и не контролира. Създава се впечатлението, че
политиката е лишена от какъвто и да
било общ идеал извън този за приспособяването на нашите стари национални държави към новата логика на
глобализираната конкуренция. Това е
светът, в който живеем днес.
На този етап от моето изложение човек лесно може да почувства

хора, чието мнение до този момент е
било без значение. В резултат на платения труд и пазара на труда хората
трябва да се „откъснат“ от родните
си села и да „отидат“ да работят в
градовете. Поставете се за миг на3. Раждането на съвременното                                                              пример на мястото на една девойка,
семейство, на брака, основан на лю- която, 15- или 16-годишна, е напуснабов, на новия хуманизъм, породен от
ла родното си село, за да отиде във
еволю-цията на капитализма
фабрика за производство на рибни
консерви например. Тази млада жена
Какво ни казват историците по този
ще придобие две свободи, немислими
въпрос?
за нея до този момент.
1) Те ни казват, че в епохата на „стария режим“ в Европа бракът няма Първата е анонимността. За първи
връзка с любовта, с чувствата. Бра- път в живота си тя бяга от чуждите
кът тогава има две цели: първо, да очи, от зоркия поглед на своите съсегарантира онова, което историците ляни, на семейството, на селския свенаричат „родословие“, тоест преда- щеник, на старицата, надничаща зад
ването на името и собствеността завесите, която наблюдава живота
на най-големия син. А има за цел и да на другите и разпространява слухове.
създаде работна сила, която да обра- И тази първа свобода е последвана от
ботва и събира плодовете на земята. друга: нашата девойка не само успява
Предаването, Биологията и Икономи- да избяга от социалния надзор на цяката са трите стожера на семейната лото село, но и за първи път получава
единица в епохата на „стария режим“ заплащане за своята работа. Нашаи ако понякога съпругът и съпругата та девойка е работила в родното си
са се обичали, това е било рядкост и село, работила е здраво от сутрин до
при всички случаи е било без значение. здрач, но не е получавала заплащане.
Понякога е била бита, за да работи,
2) Основен урок, който можем да нау- но никога не е получавала заплащане!
чим от литературата и от истори- Освободена от натиска на общностците (първият е, че бракът не се е ос- та и придобила известна финансова
новавал на любовта), е, че в този свят
автономия, какво, мислите, ще стори
от миналото хората не са сключвали
тя? Ще се опита да се омъжи за някой
брак свободно – те са били събирани
красив младеж, за чаровния принц, към
като пасивни участници, независимо
когото има чувства, и така бракът по
от свободната си воля. Бихме могли да
любов постепенно се превръща в пракажем, че в този смисъл семейството
вило в Европа.
не е било избор, а нещо външно, възприемано като съдба или орис.
Най-важната последица от тази история на семейния живот, особено
3) Как тогава става възможен преходът към модерната епоха? Как изми- за разбирането на произхода на нонахме пътя от наложения към избра- вите ценности на онова, което нания брак, от уредения брак към брака ричам „втори хуманизъм“, е появата
на родителската любов. Мъже като
по любов?
Лутер и Бах загубват почти по деНай-убедителното обяснение е след- сет деца. Съжаляват, разбира се,
ното: когато върху останките от защото са били добри хора, но нищо
феодализма се установява капита- повече... Днес, обратно, загубата на
лизмът, той изобретява платения дете е може би най-лошото нещо,
труд и пазара на труда. Това двойно което може да се случи на едно семейсизобретение има силен деконструк- тво. Това е абсолютен ужас, нещо,
тивен ефект над контрола на селски- от което постоянно се опитваме да
те общности върху брака на младите се предпазим. До голяма степен то е
песимизъм, но това би било грешка.
Първо, животът ни е невероятно
по-добър, отколкото през ХIХ в., а и
капитализмът стана причина за друга
много интересна история.
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Люк
Фери

Люк Фери (род. 1951 г.) е изтъкнат френски философ. Бил е министър на младежта, образованието и науката (2002–2004 г.).
На български са преведени
книгите му: „Мъдростта на
модерните“ (в съавторство
с Андре Конт-Спонвил“, „Да се
научим да живеем“, „Трансхуманитарната революция“, „Красивата история на философията“. Той взе участие с доклад
в 23-тото издание на форума
„Софийски диалози“, посветен
на Цветан Тодоров, под научното ръководство на Ивайло
Знеполски и Александър Кьосев.

обусловено от историята на модерното семейство, което става причина за „сакрализацията на човека“ и за
все по-големия интерес на модерните
общества към отношенията между
хората, ключово условие за втория
хуманизъм.
За да разберем тази гледна точка, ще
бъде необходимо за миг да се върна назад.
Какво все пак е „сакралното“? Етимологично и философски то може да бъде
определено не просто като противоположност на профанното, а по-скоро
като „нещо, за което човек може да
се пожертва“, да рискува или дори да
отдаде живота си. Ценностите ни изглеждат сакрални, когато бихме се съгласили да загинем за тях, ако се налага. И тъкмо тази сакралност, разбира
се, придава смисъл на нашия живот.
Забравете за миг баналния песимистичен дискурс, често представян от
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медиите, и се запитайте сериозно: за
какво или за кого бихте били готови,
ако се налага, да рискувате живота си
и може би дори да го загубите?
За огромното мнозинство от нас
очевидният отговор на този въпрос
би бил: единствените същества, за
които сме готови да рискуваме живота си, са други човешки същества,
започвайки с хората, които обичаме,
и разбира се, с нашите деца. Със сигурност вече не сме готови да рискуваме живота си за абстрактни идеи.
С други думи, особено сред младите,
почти никой (винаги има изключения,
потвърждаващи правилото) не е готов да умре за една от трите основни
идеи, които в миналото са залегнали в
историята на сакралното: Бог, страна и революция.
Кои са основните исторически причини за масовата и насилствена смърт
на нашия континент? Отговорът отново е очевиден: религиозните войни,
националистическите войни (Втората световна война причини смъртта
на над 50 млн. души) и революционните войни (комунизмът е причина за
смъртта поне на 120 млн. души по целия свят). Но в рамките на половин век
три мотива за саможертвата почти
изцяло изчезнаха от стара Европа! До
степен, че тяхното изчезване дори
предизвиква носталгия.
Имам приятели от десницата, които
оплакват загубата на патриотизма
или на национализма, критикуват
младите, които със сигурност не са
готови да пожертват живота си за
Франция; отляво пък се проливат крокодилски сълзи за утопиите от 68-а,
макар и в същото време да се признава, че са били „големи грешки“, стига
човек да се замисли за милионите, загинали от насилствена смърт в резултат на маоизма. Трябва да призная, че
не споделям нито една от тези форми
на носталгия. Отворете шампанското! Както се казва за Иисус Христос,
със смъртта си смъртта победи!
Дали това означава, че живеем в
епоха на празнотата, на упадък на

гражданския морал и на разомагьосване на света? Ни най-малко. То просто
се е изместило, въплътило се е на друго място, в човешко същество, а не в
празна абстракция. В мащаба на историята това изместване е гигантска
иновация, изискваща и нов вид философски размисъл.
Ако използвам една метафора, по-ценна от всякакви приказки, нека си
спомним примера на Макс Вебер за
традиционните ценности на саможертвата. Ако искате да ги разберете, казва той, помислете за кодекса
на честта на моряка, за капитана на
кораб, претърпял корабокрушение,
който потъва заедно със своя кораб,
дори екипажът и пътниците да са
успели да се спасят. Накратко, днес
никой в Европа не е готов да отдаде
живота си за корпуса на кораба! За
хората на кораба – може би, но не и за
желязото и дървото, от които е направен корабът! И това според мен е
много добра новина.
При всички случаи това ще доведе до
непредвидими промени във всички области на демократичния живот. Без
съмнение на морално и политическо
равнище, но и в много други области,
тези на предприемачеството.
И ето два извода:
В глобализирания свят ще трябва
отново и отново да се борим срещу
страховете, които забавят иновациите. Но за да постигнем това, ще
трябва да разберем по-добре произхода на страховете, за които говорих
в началото на моето изложение.
Второ, в контекста на демократичните общества, дълбоко повлияни
от историята на семейния живот
и сакрализацията на любовта, през
следващите десетилетия все по-важни ще стават въпросите, поставяни
от взаимоотношенията между хората, въпросите за щастието и благополучието в света на труда.
Със съкращения
Превод от английски Момчил Методиев
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Дисидентството

за ученици
Институтът за
изследване на близкото
минало проведе пилотен
проект с ученици от        
127 СОУ в 10-и и 11-и клас,
посветен на конфликта
между идеологически
форматираната култура
при „живковския
социализъм“ и
алтернативните културни
движения от този
период, в сътрудничество                 
с пет изследователски                   
и обществени организации
със сходен профил от
Унгария, Полша, Чехия,
Румъния и Албания

фотография ИИБМ

Наскоро се разгоря спор около учебниците по българска история за 10-и
клас и начина, по който в тях се разказва за периода на комунизма. Не е
нужно да се припомнят детайли, но
конфликтът се породи около направената в някои от учебниците трактовка спрямо изискванията на МОН.
Проблемът не беше в абсолютната
липса на зададените понятия, а в чисто декларативното им присъствие
и от изместването им чрез образите на „обективните достижения“ на
режима.
Каква е връзката със снимката на
„чичкото с палката“, ще се запитате? Не само в моите очи тя е поразително точна метафора на „реалния
социализъм“ и неговото присъствие
сред хорското ежедневие от онова
време. Ако си представим, че гледаме властта откъм лицето, откъм
официално зададения от самата нея
код на поведение, то сцената не би се
различавала по нищо от нормалното
присъствие на всяка модерна власт
и охранителните ѝ органи насред обществото. Къде са лагерите, къде е

тоталитаризмът, цензурата, насилието...? Хората на сцената в дъното
на кадъра се забавляват!? Тази снимка
обаче ни дава друга гледна точка – не
през лицето, а през случайността и
задкулисната непосредственост на
неофициалния момент, на потулената, но присъстваща заплаха.
Проблемът с преподаването на комунизма и неговия „живковски период“
(1956–1989 г.) е именно как да се разкажат и разберат скритите, вградени в
ежедневието механизми на контрол и
насилие в обществото. Гледани фронтално, в лице и през големите исторически процеси и идеи, те могат да изглеждат благовидни и добронамерени,
както отговорният „чичко милиционер“. Ала насилието остава зад гърба,
неафиширано, скрито и точно прицелено. Как да го познаем и разкажем?
Общата ни цел беше чрез една потясна, но пък близка до младежкия
неконформистки дух тема за алтернативните културни движения и
практики от времето на комунизма
(наречени underground)1 да се вгледаме

в „малките“ истории на конфликта
между официалната идеологически
форматирана култура и оцеляващия
стремеж за независимо и автентично
себе-изразяване на твореца, разбиран
в един много широк смисъл: от провинциалния поет от 50-те към младежката гаражна банда през 60-те и
вече разпознаваемите герои на „високата“ култура от средата на 80-те.
По-същественото за нас и учителите от 127-о СОУ Петя Георгиева и
Христина Михайлова бе да спечелим
учениците и да задържим интереса
им за всички шест предстоящи сбирки. Решихме да започнем със скандала
около епиграмите на Радой Ралин и
прословутата карикатура на Борис
Димовски, наподобяваща подписа на
Тодор Живков, излезли в „Люти чушки“ през 1968 г. Показателно е, че никой от учениците не беше чувал преди
подробности за тази обрасла с легенди история.
Наред със сатиричните стихове на
Радой Ралин, учениците научиха повече и за декларативното омекотяване
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литература, и Владимир Левчев
– един от създателите на самиздат
списанията „Глас“ и „Мост“.

Кирил Маричков след
срещата с учениците,
фотография ИИБМ

на комунистическия режим през 60те години на фона на открития политически терор от 40-те и 50-те.
От позициите на „принципния комунист“ става възможна активната
критика на „някои нежелани явления
от обществения живот“… Но всичко
си има граници и те ясно се усещат в
последствията за авторите и редакторите на изпуснатите „Люти чушки“ – уволнения, непубликуване за дълъг период от време, липса на доходи
и препитание. Описанието на процеса
и цензурата, през която минава всяка
книга, преди да види бял свят; липсата
на каквито и да е достъпни и алтернативни канали за разпространение
на словото освен държавния печат и
книжарници; разграничението между
„голямата и малката правда“, което самият Тодор Живков прави, за да
очертае тесните граници на позволеното обществено недоволство, са все
теми, които надничат иззад редовете и историята на „Люти чушки“. Избуялата митология около изгарянето
на книгата и продължаващия ѝ живот
чрез преписи и вицове показа на учениците съществуването и на неофициална литература и публичност. Чрез
този сюжет се опитахме да илюстрираме и що е то „дисидентство“
– несъгласието чрез и срещу системата, и как то се бори за обществена
видимост.
За невинаги ясно установената граница между позволено и непозволено
в полето на културата, за несигурните опити на различното изкуство
да излезе на повърхността беше
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гостуването на звездата на нашите
семинари – Кирил Маричков. Очаквано интересът към тази среща беше
и най-голям – повече от 30 ученици
се включиха. Известният китарист и
вокал на „Щурците“ редуваше своята
оценка за комунистическото минало с
картинно разиграни истории за неизменните срещи на рок музикантите с
контрола на вездесъщата Концертна
дирекция и нейния ръководител, държащ пистолет в чекмеджето! През
цялото време на комунизма групата
съществува на границата между възникналата в младежките общности
рок субкултура и легалните възможности за музикална изява.
Логичен беше въпросът на младите
хора как това е било възможно? Защо
властта просто не ги забранява и изличава от публичното пространство,
щом не ги одобрява? Обяснението на
Кирил Маричков бе показателно. След
периоди на забрана „Щурците“ продължават да свирят, защото Концертна дирекция има финансов план
за изпълнение, а малцина са тези, които могат да осигурят толкова многобройна публика.
Процесът на постепенно ерозиране на идеологическата последователност на комунистическия режим
стига своя критичен връх през 80-те
години, когато в самия им край България се сдобива със свой автентичен
и по-масово достъпен „самиздат“.
За него говориха Татяна Ваксберг –
изследовател и журналист със специален интерес към тази нелегална

През 70-те години има още един регистриран опит за самоиздаване извън санкцията на идеологическите
цензори от страна на великотърновски преподаватели и студенти, но
тяхната мрежа не напуска близкото
приятелско обкръжение и не увлича
други подобни начинания. През тази
тема учениците успяха да разберат
повече и за символното място на Унгарското въстание и Пражката пролет в идеологическата и обществена
динамика на целия „социалистически
блок“. Интересни бяха и детайлите,
които Пламен Дойнов даде за перфидните, но и зловещи методи, използвани от Държавна сигурност, за да се
дискредитират неудобните личности
или да моделират техния език и поведение в тяхна служба.
В крайна сметка една такава изолирана по обхвата и публиката си серия от
срещи не би могла да ни даде реална
картина за своя ефект и устойчивост
в ученическия познавателен хоризонт, но ни даде ценна възможност да
проверим до каква степен днешните
млади хора са любопитни към близкото минало и неговите поуки. По-важното е да видим може ли една нелека и
противоречива за обществото тема
да се преподава чрез съчетаване на
достоверно, документално знание
(монопол на изследователските общности и по правило отчуждено от широката публика) и живия, сочен разказ
на свидетелите, снимките и спомените за периода. Може ли вместо да
даваме общи рецепти и обобщения,
да провокираме желание за критично
познаване на близкото минало през
неговите малки истории? „Домашната работа“ (самиздат албум с преглед
на отклика от Унгарското въстание в
България – официален и неофициален),
която група от учениците направиха,
ни кара да сме оптимисти.

1
„Дисидентски културни движения в Източния блок – наръчник за ученици и студенти“:
http://www.eunderground.eu/
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Стела Василева. Упражнение
(детайл), 2019, рисунка, акварел
върху фотохартия, изложба Finale,
галерия „Структура“
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ЕВРОПА

като убежище на малките
С дипломата
сър Робърт Купър
разговаря Момчил
Методиев

фотография Цветелина Белутова, „Капитал“

„Моето предложение е всички страни на всеки                бавно. Както и че Европа постепенно
стане малко по-активна в област35 години да провеждат Национално събрание, на което          ще
та на отбраната например.
да решават дали да запазят съществуващата
конституция, или тя да бъде променена. Обществото Съмнявам се, че в бъдеще ЕС ще се
промени драматично, но той ще просе променя и конституцията трябва да го следва.“
дължи да бъде фактор в международПреди почти двайсет години предсказахте „Разпадането на нациите“, но съвременните развития в
света сякаш ви опровергават. Как
гледате на своята книга от днешна
перспектива?
Книгата в известен смисъл бе възхвала на Европейския съюз и не съм
променил мнението си. Продължавам
да смятам, че ЕС е политическо чудо.
Мисля въпреки външните признаци,
че съюзът е много силна институция.
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Затова е толкова трудно за Великобритания просто да затръшне вратата и да излезе. Напускането носи
много вреди, макар малко хора във Великобритания да се замислят за тях.
Ето защо, ако Великобритания наистина напусне, което е най-вероятният сценарий, макар все още да не е напълно сигурно, мога да допусна, че след
25 години отново ще кандидатства за
членство. Надявам се въпреки изявленията на президента Макрон, че
разширяването ще продължи, макар и

ните отношения. Няма да се превърне в суперсила, подобна на САЩ. Има
ядрени суперсили, има големи сили в
конвенционално военно отношение,
каквато е Израел. Европа не е военна суперсила и вероятно никога няма
да бъде, но е регулативна суперсила,
което е много важно. Аз харесвам регулациите, колкото и те днес да не
са популярни, защото регулацията е
признак на цивилизованост. Ако си регулативна суперсила, ти си и суперсила в цивилизацията. В това е силата
на Европа.

35
В книгата си казвате, че динамиката в историята се задава от
малките държави. Събитията от
последните години обаче показват,
че когато малка държава изпадне
в криза, тя все пак избягва катастрофата, какъвто беше случаят
на Гърция например. Докато проблемите в съвременния свят сякаш
се създават от големите държави.
Харесва ми тази мисъл. Това, което
имах предвид в предишната си книга,
е, че малките държави трябва да се
приспособяват и по този начин задават динамиката на цивилизацията.
Книгата, която сега завършвам, е
посветена на големите дипломати от
ХIХ в., и тъй като исках да бъде написана по различен начин, включих глава
за две малки държави – Финландия и
Дания.
Дания е много интересен случай, защото е могла да стане велика сила,
но всеки век губи територии, за да се
превърне накрая в една от най-малките държави в Европа, но и в една от
най-щастливите. Европа е убежище
за малките страни. И ако успеем да
направим това – казвам ние, защото
ми се иска да вярвам, че ние няма да напуснем ЕС или бързо ще се върнем – ще
бъдем истински пример за всички.
Освен че е регулативна суперсила, ЕС
трябва да се превърне в континент
на иновациите. Ако имаме късмет,
можем да сме новатори в търговията,
но трябва да бъдем и политически новатори, което могат и трябва да направят тъкмо малките държави. Моята страна в миналото е била велика
сила, но в обозримо бъдеще може да се
превърне в няколко малки страни. И в
това няма нещо чак толкова страшно.

Може да прозвучи преувеличено, но
не гледате ли тогава на Брекзит
като на временна лудост?
Нямам проблем с тази терминология. Надявам се да сте прав с думата
„временна“.

Дали Брекзит в някакъв смисъл не
е исторически предопределен, кой е
правилният контекст, в който да
гледаме на него?

Разбира се, че в Брекзит има много
история. Всяка страна е пленник на
своята история. Но тази част от
историята, за която аз, като британец, съжалявам, е историята на
Великобритания след 1973 г., тъй
като оттогава правителствата не
успяваха да обяснят на хората какво
е ЕС. Ако искате да разберете една
държава, това е лесно, знаете, че тя
съществува, защото можете да видите полицая. Докато в случая на ЕС
той съществува, защото не можете
да видите митническите служители,
а тъй като не можете да ги видите, е
много трудно и да го разберете.
За Франция и Германия е по-лесно да го
обяснят, защото за тях това е краят
на вековно историческо съперничество, на цялата митология около него.
За Великобритания това е краят на
конфликта в Ирландия, макар малцина да го осъзнават. Не е нужно да се
твърди, че ЕС е раят на земята, но
трябва да се обясни, че той си остава
най-добрата възможна Европа, която
има нужда да се реформира, но това е
труден процес.

Поне в България дебатът за ЕС е
изпълнен с техническо говорене, неразбираемо за повечето хора. Така
ли е навсякъде?
От британските дебати след Брекзит самият аз научих много неща за
ЕС, които не знаех. Например, че няма
Обща селскостопанска политика, а
има обща политика за картофите,
ябълките, пилешкото месо и всичко
останало. Картината е сложна. Тези
политики се опитват да съвместят
в себе си всички местни особености.
Понякога това може да изглежда
смешно, но има своята логична причина. Става дума за общност, подобна на музей, който успява да съхрани
всички местни особености и създава
пространство, в което всички да могат да живеят заедно.
Във Великобритания ние направихме голяма политическа грешка. Не
толкова в началото на 50-те години,
защото тогава не бяхме член на Общността за въглища и стомана, тъй
като социалистическото правителство бе национализирало въглищните
мини. Направихме голяма грешка, че не

се присъединихме през 1957 г., когато
общността бе реорганизирана като
митнически съюз. Нещо интересно,
което обяснявам в моята книга, е, че
Общността за въглища и стомана по
същество не успява. Проблемът на
структурата, създадена тогава, е,
че центърът ѝ е твърде силен. Предшественикът на Европейската комисия, Върховният орган на общността, има твърде много власт, докато
Комисията има много по-малко власт
и мисля, че нейните правомощия днес
са установени много добре.
Важно е да се проумее, че първият
опит не е бил изцяло успешен. Постижението е, че шестте страни основателки започват да работят заедно,
което пък направи възможен Римския
договор (1957 г). И грешката на Великобритания е, че не се присъединява
тогава. Някой беше казал, че историята винаги наказва онези, които закъсняват. Ако се бяхме присъединили
по време на Римския договор, щяхме
да бъдем конструктивни. Вярно е, че
Европейската общност не беше създадена с мисъл за Великобритания.
След което французите съзнателно
пренаредиха общността и не допуснаха преговори с Великобритания, преди
да има съгласие за Общата селскостопанска политика, договорена по начин,
който не беше полезен за Великобритания. И по времето на Тачър започнаха дълги спорове с ЕС, които оставиха лош вкус.
Вторият урок от историята с Брекзит е, че конституциите остаряват.
Така че моето предложение би било
всички страни да се съгласят на всеки 35 години например да провеждат
Национално събрание, на което да
решават дали да запазят съществуващата конституция, или тя да бъде
променена. Обществото се променя и
конституцията трябва да го следва.
Британският проблем е, че ние не направихме нищо подобно. Последните
големи промени в конституцията са
отпреди сто години.

Лекцията ви в София беше озаглавена „Дипломация и емоция“, затова ми е интересно вашето мнение
за бъдещето на дипломацията. В
съвременната епоха тя изглежда
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Сър Робърт
Купър

Сър Робърт Купър (род. 1947 г.)
е британски дипломат и бивш
специален съветник на Европейската комисия за Мианмар
и по въпроси, свързани с Балканите. Бил е заместник главен
секретар на кабинета на Тони
Блеър, специален пратеник на
Великобритания в Афганистан,
съветник на върховните представители на ЕС по външната политика Хавиер Солана
и Катрин Аштън. Член е на
Европейския съвет за външна
политика. Автор на книгата
„Разпадът на нациите“ (2000 г.)
(бълг. изд. – „Обсидиан“, 2004 г.).
Той изнесе в София лекция на
тема „Дипломация и емоция“,
част от поредицата Мемориални лекции ДЖУ на Центъра за либерални стратегии.

смазана, от една страна, от социалните медии и натиска за прозрачност, а от друга – от прекия
контакт между държавните лидери. Има ли място за дипломацията,
каквато я познаваме?
Държавите все още се нуждаят от
представителство, но дали то трябва да става чрез „двустранни посолства“? Зависи от страните. В крайна
сметка дипломацията опира до мира
и войната. Ако живеете на сигурно
място, вероятно нямате нужда от
дипломация. Не съм убеден обаче, че
днес можем да сме напълно сигурни.
Ето защо вярвам в европейската дипломация. Колега от Испания ми разказа, че в близко бъдеще те ще запазят
свое посолство само в Япония, Китай,
Индия, Латинска Америка (където
имат традиционни връзки), в САЩ,
вероятно и в повечето европейски
страни, за да знаят какво се случва
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там. А за останалите страни ще се
грижи ЕС. Мисля, че това е съвсем разумен подход.
Балканите са много важни за всички
европейски държави, но си спомням,
че когато в Сараево стоях около масата за преговори с 25 посланици, си
мислех дали тук има 25 различни политики, 25 различни национални интереси? Не е ли това похабяване на
ресурси? Има начини да се действа подобре. Една страна все още се нуждае
от представител на място, щом неин
гражданин попадне в затвора, но този
представител не само трябва да протестира пред съответното правителство, но и да знае какво се случва
там. Вероятно немалко от това може
да се върши на европейско равнище.
От тази гледна точка промените са
необходими, но не смятам, че въпросите на войната и мира са остарели.

Силно впечатление в биографията
ви прави вашият опит и познания
от Азия. Затова и не мога да избегна въпроса за Китай – как оценявате неговата гравитационна сила и
доколко позитивна е тя?
Китай е много голям, той наистина
има голяма гравитация. В една известна лекция на Халфорд Макиндер
се говори тъкмо за това. Лекцията е
от 1904 г., когато Великобритания излиза от война в Южна Африка, а Русия
е започнала война в Азия – с Япония. В
лекцията си той защитава мнението,
че Великобритания воюва като морска сила, а Русия като сухоземна сила.
От негова гледна точка Европа е морска сила, защото е територия, която
през големите реки има лесен достъп
до морето. И той предсказва, че предстои голяма битка между морската
сила и сухоземните сили и че битката
ще се води в Централна Европа, защото това е мястото, където сухоземната сила среща морската сила. Да
предскажеш през 1904 г. Студената
война е наистина много интелигентно! А в последното изречение на лекцията се казва, че има само една друга
възможност. И тя ще се осъществи,
ако Китай се модернизира, което ще
доведе до възход на територия с
големи сухоземни ресурси, но и с излаз на море. Поява на сила с различен

мащаб. За 1904 г. това е много добро
предсказание!
От друга страна, за мен Китай си
остава въпросителна. Защото след
реформите на Дън Сяопин сме свидетели на множество вариации в поведението на Китай. Политиката на
Дън Сяопин „изчаквай и не привличай
вниманието, докато не станеш силен“, може би си остава валидна. Ала
днес Китай е различен. Китай на Дън
Сяопин не можеше да бъде наречен
либерален, той бе отговорен за смазването на протестите на „Тянанмън“,
но неговата икономическа политика бе либерална, а ориентацията му
– проамериканска. Повратният за
Дън момент е, когато той посещава
Америка.
Не съм сигурен дали с методите си Си
Дзинпин ще успее да трансформира
диктатурата в модерни средства, с
които да поддържа контрола, който
Комунистическата партия е имала в
миналото. Опитът ми с Китай е ограничен, но мнението ми е, че китайците са твърде големи индивидуалисти. Знаете известния девиз на Дън
Сяопин, че „не е важно дали котката
е черна или бяла, ако хваща мишки“.
Ала в Южен Китай тази поговорка
гласи: „Не е важно дали котката е
черна или бяла, ако мишката избяга“.
Китай има дълга традиция на въстания, регионални бунтове, дълга традиция на индивидуализъм, която ми се
струва, че днес се засилва. Наистина
Комунистическата партия разруши
много от традиционните китайски
институции. Но не съм убеден, че методът на Си Дзинпин ще проработи
изцяло, както и не съм сигурен дали
това е Китай, желан от повечето китайци. Не мога да оценя тези процеси
напълно, човек трябва да живее там,
за да ги оцени. Изумен съм обаче, когато наблюдавам представителите
на китайската средна класа като туристи в чужбина, основно млади хора,
които изглеждат като първите японски туристи преди 20 години. Те не се
различават много и от европейските
младежи. Ето защо ми се струва, че
Китай поема по грешен път. И не съм
убеден, че в дългосрочна перспектива
страната ще успее да оцелее по този
начин.
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Модел
за меценатство
Разговор                  
с Гауденц Б. Руф

фотография Надежда Чипева, „Дневник“

Една от малкото светли истории в
днешния ни културен живот. Гауденц
Б. Руф, посланик на Швейцария, идва
в София през 1995 г., отваря резиденцията си за изложби на български
художници през тежките години на
Виденовото управление. След пенсионирането си г-н Руф се завърна, воден от желанието си да подпомогне
съвременното българско изкуство.
От 2007 до 2011 г. той присъждаше награди на млади и утвърдени творци,
произведенията на номинираните
бяха представяни в годишни изложби
и публикувани в каталози. Впоследствие формулата се промени и подкрепа получаваха проекти в развитие,

не само на художници, но и на куратори. Гауденц Б. Руф осигури средствата
за каталога на българския павилион в
тазгодишното Венецианско биенале.
На 24 октомври в галерия „Структура“ в София бе открита изложба на
десет автори, избрани на конкурсен
принцип. Наречена е Finale и с нея Гауденц Руф приключва 13-годишния си
проект.

Решението да сложите край на вашия проект дойде неочаквано. Как
стигнахте до него?
Вижте моята рождена дата! Не се
знае докога ще имам енергията – защото е нужна доста енергия, за да се

управлява проектът от дистанция,
от Швейцария или Виена. Наистина
имам двама сътрудници, но в един
момент си казваш – това е безотговорно, трябва да се внимава с тези
ангажименти. Трябва да си дадеш
сметка, че главата вече няма да работи толкова добре. И е хубаво да
спреш, докато все още можеш да контролираш всичко. Това беше основният повод за решението. Има и други
причини. Художествената сцена се
променя, обществото се променя и
си мисля, че в много отношения съм
представител на старото поколение
– все още работя с изложби, не съм
възторжен почитател на социалните медии. Наистина влизам формално
във Фейсбук, но не общувам чрез него,
не обичам, честно казано, Туитър.
Ала аз зная, че днешното общество
и преди всичко младите хора следят
тях, а не печатните медии. Вероятно би трябвало радикално да обновя
всичко, но не съм аз човекът за това,
твърде възрастен съм и не желая,
защото имам големи резерви спрямо
социалните медии. Има и друг генерален въпрос – как изобщо се развива
изкуството? В Швейцария и Австрия
наблюдавам тенденции, които много
се отдалечават от разбирането за
класическо изкуство. Поколението
на 40-годишните вече няма същото
отношение към изкуството. Образите ни заливат, но си мисля, че колкото повече са те, толкова по-малко
са хората, които могат да виждат.
Всичко се случва невероятно бързо
и онова, което не можеш да получиш
за три секунди, вече не е интересно.
Това развитие ме ужасява и нямам рецепта как можем да му се противопоставим. Оставям на по-младото поколение самò да разбере как да се справи
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с това проблематично развитие. Още
една причина да си кажа, че преди 80ата ми годишнина е дошъл моментът
за финал. Разбира се, много хора се натъжиха, аз също. Имам много добри
приятели тук. Дойдох през 1995 г. в
София като посланик, живях пет години. Запознах се с много художници,
наблюдавах развитието им, купувах
от тях. Болно ми е, че не мога да продължа активно да ги подкрепям. Ала
аз не изчезвам, приключвам с административната страна, но личните
отношения остават. Пак ще идвам в
София.

В първите години на конкурса си
бяхте поставили три цели: финансово да подпомагате българските
художници, да ги популяризирате
извън България, като създадете
международно жури, и да дадете
пример за меценатство. Кои от
тези цели успяхте да изпълните?
Втората цел, свързана с контактите извън България, е изпълнена. В настоящата изложба Finale половината
художници не живеят в България, но
с удоволствие се завръщат. Важно
е публиката в България да види какво правят българските художници в
Берлин, Амстердам, Хелзинки, Париж…
Успях и в представянето на автори
не само от София, но и от по-малките
градове – Пловдив, Варна и др. Не се
налагаше да правя голяма агитация,
обявата излизаше на сайта на конкурса и не след дълго всички – не само
в България, но и в Европа, вече знаеха.
В какво не успях или успях само отчасти – в примера за меценатство. Мисля, че в България има хора със средства, които биха могли да направят
много. Има меценати, не е вярно, че
съвсем няма, но далеч не са достатъчно. Знаете ли, не е само въпрос на
пари, а на ангажираност. Художниците се нуждаят от публика, от резонанс, от хора, които се интересуват.
Не успях да се запозная с абсолютно
всички художници, които сме одобрили през тези тринайсет години, но познавам по-голямата част от тях, бил
съм и в ателиетата им, следях ги през
годините.
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Богатите хора в България предпочитат да колекционират т.нар.
„стари майстори“, не съвременно
изкуство.
Разбира се, това е риск. Днес българите мислят икономически – струва
ли си да инвестирам в изкуство. Ала
трябва да се запиташ също: какво ми
казва това произведение или художникът, който стои зад него; с когото
влизам в диалог; носи ли ми нещо; обогатява ли ме. И това да е изходната
точка, а не съображенията: „Сега ще
купя произведението, утре то ще
е три пъти по-скъпо, ако ли не – подобре да купя акции на борсата“.

И проблемите с образованието вероятно също са причина за тази
дистанцираност.
Доколкото чувам, в гимназиите в България художественото образование
не е особено развито. Моите родители се интересуваха от изкуство. За
средната класа в Швейцария то беше
част от образованието, както чуждите езици. Като образована личност
трябва да имаш известна представа
за изкуството – модерното и старото. Днес много млади хора, а и млади
художници напълно игнорират това,
което се е случило по-рано. Познаването на историята на изкуството,
историческото съзнание са дефицити
на днешното поколение – генерално,
не само в изкуството, днес всичко се
движи много бързо. Жалко, цяло едно
измерение се изгубва, ако не виждаш
нещата във времето.

Как се разви художествената сцена
в България през годините, в които
я наблюдавахте отблизо?
Изцяло се промени. Както казвам в моя
текст към изложбата, присъединяването към мейнстрийма успя. Границите са отворени, българите пътуват
и се завръщат, аз с моя конкурс им дадох възможност да се завръщат. Това
е нормалност, тя постепенно започва
да се приема и от тукашната по-възрастна публика. Що се отнася до посоката на развитие на изкуството,
целият спектър от медии е признат и

представен в тази изложба. Не беше
така преди 20–30 години. Имах късмета да наблюдавам как моите приятели художници откриваха света
и се развиваха. Научих много от тях
за съвременното изкуство, защото
участвах в този процес.

Наложихте вашия стил на отвореност и дипломатичност при
провеждането на конкурса, но
какви трудности срещахте през
годините?
Всичко опира до това какво очаквате. Когато проведох първия конкурс,
всички бяха страшно заинересувани,
в журито имаше хора от Швейцария и
Австрия. И дойде големият проблем –
имахме двеста кандидати, истинска
лавина. Направихме селекция, кратък
списък, и половината от българската
художествена общност остана разочарована и обидена. Известни имена
не бяха попаднали в късия списък и не
изпитваха добри чувства към мен. На
втората година кандидатите бяха
наполовина, но отново над сто. Имаше достатъчно участници, които
бяха разбрали към какви критерии
се придържаме аз и журито. След 4–5
години усетих известна съпротива.
За щастие не живея тук постоянно.
В Швейцария до мен стигаха слухове,
интриги и си казах: да видим дали догодина ще съм добре дошъл, дали някой ще дойде. За мое щастие младите
винаги бяха на моя страна. Участваха
много художници между 20 и 30 години. После дойде моментът, когато
вече нямаше нападки. Забеляза се, че
г-н Руф е създал форум, който очевидно е устойчив и интересен. Получих
орден от президента, по-късно Мария
Василева показа колекцията ми в СГХГ,
дойде и външният министър, внезапно бях приет на високо равнище и оттогава нещата тръгнаха добре. Но аз
не искам да се увековечавам. Надявам
се, че ще се намерят последователи не
на моя собствен проект, а на подобни
проекти. Показах модел как може да се
създаде такъв инструмент за подкрепа. Представих три различни варианта: класически конкурс, подкрепа на
проекти не само на художници, но и на
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куратори, а на финала правим изложба
на конкурсен принцип.

Може ли да се каже, че имате последователи в България?
Чувам за известни колекции, познавам някои колекционери, но никой не е
дошъл да ми каже: „Искам да направя
нещо подобно“. Българите трябва да
знаят: има пример, г-н Руф го направи
с малко пари и много сърце, сега той
слага край. Всеки може да обнови идеята. Надявам се, че един ден ще се появи такъв човек.

Вие сте и колекционер, каква е историята на вашата сбирка?
Тя е пачуърк, пътувах много по света
и от млад бързо създавах контакти
с местната сцена. Следвал съм литература и история на изкуството,
а по-късно – право. Познавам европейската история на изкуството,
като гимназист и студент много се
интересувах, ходех по музеи. Тогава,
разбира се, нямах много пари, затова
купувах репродукции. По-късно започнах да купувам графика от съвременни
художници. Като дипломат бях в Рига,
София, Белград, преди това в Индия
и Етиопия. Бил съм в доста страни,
които са били под комунистическо
влияние и художествената сцена е
страдала, това също е една от причините да се ангажирам. Когато през
1995 г. дойдох от Рига в София, си казах: „Къде съм попаднал? Все едно се
връщам двайсет години назад“. Беше
ужасно. И тогава открих интересна
сцена, открити и непредубедени хора,
за които нищо не беше направено. Те
бяха игнорирани, отхвърлени. Казах си, че трябва да направя нещо за
тях, да дам пример – така започнаха
изложбите в резиденцията. По-късно, през 2006–2007 г., забелязах, че и
най-интересните художници все още
нямат достатъчно възможности за
изява. И тогава си казах: ще направя
нещо.

Имаше ли други дипломати, които
организираха изложби през 90-те
години?
Имах предшественик. След падането на Берлинската стена, когато

Леда Ванева. „Тънки бели линийки“, 2018 г., изложба Finale, галерия „Структура“

изчезна ГДР, Германия внезапно получи
две посолства. В София посолството
на бившата ГДР беше много по-голямо. Вторият човек в германското
посолство имаше сърце за съвременното изкуство и правеше там изложби на български художници. Когато
аз дойдох, той замина за Македония.
Всички казваха: „Имаше един човек,
който правеше изложби, и той си
тръгна“. Тогава реших, че и аз мога да
направя нещо, въпреки че имах малка
резиденция.

Как се съчетава професията
на дипломата с любовта към
изкуството?
Въпрос на време… Аз разглеждах изкуството в политически план. При
един консервативен и назадничав режим изкуството, което той подкрепя,
е също такова. Следях какво правят
правителството, Министерството
на културата за подкрепата на изкуството. Не беше добре по онова време. Това обаче се оказа предимство
– по-младото поколение трябваше
самò да се организира, то знаеше – от
правителството няма да получи нищо
освен незаинтересованост и игнориране. Съюзът на художниците, тази
огромна организация, беше остарял.
Затова по-младите художници сами
се организираха и това внесе динамика, каквато не може да се открие
на Запад, където държавата прави

всичко. Художниците в Швейцария
живеят добре, имат много възможности. Предимството на сцената в
България беше динамиката.
Навсякъде, където живях, купувах
изкуство. Но знаете ли – само да трупаш, също не е добре. Идва момент,
когато не можеш повече да купуваш,
защото няма как да покажеш. Затова винаги казвам, че колекцията не е
толкова важна, важното е изкуството да може да се види и сцената да
живее. Обръщам внимание на динамичния аспект на меценатството,
повече да подкрепяш, за да може нещо
да се случва. Колекционери със значими колекции, които са ги събирали целенасочено – не като мен, също
се изправят пред въпроса какво се
случва след това? Когато имат пари,
строят музеи, но са нужни много средства за поддръжка, персонал, мерки
за сигурност и пр. Познавам истории
от Швейцария, от Германия – много
богати хора създават музеи, но след
като починат, става ясно, че бюджетите не са достатъчни. И тогава
наследниците се обръщат към държавата, но тя вече има музеи. Моята
колекция не е за музей. Купувах изкуство от млади художници, някои от
тях станаха звезди. Но имам и неща,
за които трябва да призная, че не са
най-добрите.
Въпросите зададе Людмила Димова
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Процесът,
а не успехът
Разговор                   
с Веселина Сариева
първото събитие, което свърза кулза нейното
турата, хората с различна възраст
и статус и града, създаде аудитории
решение да спре
и ги смеси. Отношенията ни с учаспровеждането на тниците в събитието минаваха през
модерни административни механизми
Нощта на музеите на работа, създадохме етична органивзаимоподкрепа.
и галериите               зационно-финансова
В това отношение имах известни
предизвикателства, бидейки на 25 гов Пловдив  
дини, когато направих първото издаВашата инициатива „Нощ на музеите и галериите“ постави Пловдив отново на културната карта
на страната, каза преди време
издателят Манол Пейков. Според
него тя е в основата и на кандидатурата за Европейска столица
на културата 2019. Как се вписа
вашата фондация „Отворени изкуства“ в събитието?
Благодаря за така поставения въпрос.
Радвам се, че започваме с него, защото той крие няколко плана. Факт е
това общо усещане, че прераждането и преоткриването на Пловдив по
модерен и иновативен начин дойде
именно от моята инициатива „Нощ
на музеите и галериите – Пловдив“
(впоследствие „НОЩ/Пловдив“). От
първото си издание през 2005 г. тя
се реализира като катализатор на
промяната и даде заявка за културното развитие на града. Основание за
това беше, от една страна, нейната
концепция, която зададе нов поглед
към културата в България, свързвайки „високата“ музейна и „ниската“
градска култура по един уважителен
и за двете начин, интегрира нови, алтернативни места, клубове и др. От
самото си начало тя не беше просто
концепция на традиционните нощи
на музеите, каквито има навсякъде
по света, а строго адаптиран за Пловдив формат, променящ се от година
на година спрямо нуждите на средата. Основание беше също така подходът ми към аудиториите – това беше
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ние на Нощта, носейки в себе си доста
независим дух и представи за равнопоставени отношения между участници, организатори, община и партньори. Важен факт да се повярва в
Пловдив като място, където се появява нов модел на културата през опита на Нощта, бяха и партньорските
отношения, които създадох със спонсорите, с чуждестранните културни
институти и т.н., които за първи
път стъпиха видимо в града. Мисля, че
може да се напише цяла книга за това
и едва ли интервюто ще ни стигне.
Оттук естествено е, че именно Нощта създаде предпоставките да се
повярва в потенциала на Пловдив да
бъде ЕСК, и се радвам, че това се казва
сега, а не след 20 години.
От друга страна, Нощта с успешното
си начало разбута не само града, но и
самите нас. Това ни накара с Катрин
Сариева да поемем отговорност и да
създадем през 2007 г. фондация „Отворени изкуства“.

Но пък фондацията ви постави на националната карта на
културата?
Фондацията „Отворени изкуства“
беше и отговорност, и задача пред
нас да програмираме дейности за развитието на нов тип култура и мислене не само в Пловдив, но и в България.
Става дума за осъзнаване на градовете, гражданско участие, свързване на
изкуството и образованието. Нощта

сама по себе си не можеше да направи всичко това. Днес мога да кажа, че
„Отворени изкуства“ създаде доста
последователи, които продължават
тези концепции и енергии. Разбира се,
ние не бяхме единствените с тези визии, но бяхме първите, които ги осъществиха толкова радикално, последователно и същевременно толкова
свободно и неполитически.
Като цяло за нас винаги е било най-важно тихичко да открием къде има потенциал, да го отключим и да го направим видим. Процесът на случване,
а не успехът след това е най-голямото ми удволетворение. Не държа да
присъствам видимо с направеното.
Така че през всичките години от 2004
си работех с моя прекрасен екип, не
съм участвала активно в политическите борби за титлата Европейска
столица на културата и когато през
2014 г. Пловдив я получи, вече имах
три развити програми във фондацията – „Нощ на музеите и галериите –
Пловдив“, „Град и култура“ и „Въведение в съвременното изкуство“.
В програмата „Град и култура“ бяха
осъществени проектът „Улица „Отец
Паисий“ и фестивалът към него, „Беседка за града“, „Алтернативна карта на Пловдив“, „Капана между Берлин
и Истанбул“, „Проект 01“ с куратор
Владия Михайлова и автори Кирил
Кузманов и Светослав Мичев, посветен отново на тогава все още пренебрегнатия квартал Капана. През 2011 г.
подехме с група граждани инициатива
за спасяването на кино „Космос“, която с гражданската си енергия даде
сериозно основание за приемането на
Пловдив като ЕСК. Тази история днес
е позабравена, защото впоследствие
около кандидатурата на Пловдив израснаха временни енергии и спекулации, които мълчаливо приех, защото,
макар и неистински и неоперативни,
ги оцених като ползотворен временен
шум.
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В програмата „Въведение в изкуството“ осъществихме четири образователни курса в София, а отделно беше
напреднал процесът по написването
на книгата за българското съвременно изкуство на Весела Ножарова, иницииран от фондацията ни.

Доста свършена работа през 2014 г.,
когато Пловдив спечели титлата.
Това помогна ли ви?
При обявяването на титлата през
септември 2014 г. бях спокойна и си
казах: готови сме, ние си свършихме
работата, сега ще работим за достойното представяне на града ни,
ще бъдем коректив, но най-важното
и най-интересното мина, от сега нататък идват политиците. Мои приятели се засегнаха, когато казах, че
това не е културно, а политическо събитие. Не смятам, че в това има нещо
лошо – просто една взаимоизгодна колаборация, в която политиката има
водеща роля и чийто баланс трябва да
бъде спазен етически и внимателно.
След обявяването на титлата знаех, че ако трябва да съм полезна, ще
направя проекти, които да развият аудитории за култура на всекидневна база, а не само на фестивален
принцип, а също така трябва да помогна, като образовам културни мениджъри. Първата задача се случи с
проекта за отворена мобилна сцена
за изкуство и култура FLUCA: Austrian
Cultural Pavilion, който започнах с Томас Щьолцл, тогавашен културен
аташе на Австрийското посолство в
София. Другият проект – за образоване на културни мениджъри, които да
дадат организационен капацитет на
Европейската столица на културата,
беше Лятното училище за културен
мениджмънт. Доведох го до много сериозен етап на развитие през 2015 г.
с мрежа от престижни международни
и български партньори, но бяхме подведени от община Пловдив във финалната фаза, когато не ни беше дадено
обещаното финансиране и проектът
пропадна заедно с цялата ни подготовка. За радост екипът, с който
работих тогава и който се учеше
от мен, продължи в тази сфера и захрани като капацитет общинската

фондация „Пловдив 2019“. Така че донякъде се успокоявам, че не е било
труд на вятъра. Още не съм се отказала от идеята за училището.
През 2019 г. ние осъществихме с подкрепата на „Пловдив 2019“ няколко наши инициативи – FLUCA, Нощ/

продължение на година, но в което
имах вътрешна убеденост и вяра.
Списание „Култура“ е първото място,
където публично го заявявам. Решението все още е неподозирано дори
за много близки мои хора и партньори. Пазех го в тайна, защото не исках спекулации около него. Моята цел

фотография
© Отворени
изкуства

Пловдив и проекта Open Art Files, който заедно със сайта към него www.
openartfiles.bg получи сериозна популярност в страната и чужбина като
място за откриване на българското
съвременно изкуство. Накратко: моята фондация „Отворени изкуства“ се
вписа чудесно, естествено и хармонично в предисторията и в самия проект Пловдив – Европейска столица на
културата. По-интересният въпрос
може би е как се вписва тя след този
бум и разбутването на естествения
баланс в града от ЕСК?

Да, въпросът е какво се случва след
2019 г.?
Както вече може би е ясно, нашият
пример показва, че това, което ще
става в бъдещето, се вижда в миналото и настоящето. През 2018 г. взех
тежкото решение да спра провеждането на Нощта , след като направя
едно специално издание през 2019 г.
Решение, което не ми даваше мира,
което преболедувах, преживявах в

не е била да „наказвам“ някого с това
решение, а да дам нова форма на живот на тази енергия и на смисловия
потенциал, който Нощта създаде за
Пловдив и за страната.
Ако ме питате защо взех това решение – няма един конкретен отговор,
те са редица, които правят общ смисъл. Ако ме питате: „И какво сега?“ –
също няма да има конкретен отговор,
а те ще бъдат редица, които, надявам
се, също да направят общ смисъл.

Изненадващо решение! Кои трудности се оказаха непреодолими?
Може би конфликтът с общината, заради който нямаше Нощ през
2018 г.?
След 13 години, в които съм се пазила
от навлизане на Нощта в политическото на политиците, именно една
година преди ЕСК тя беше напълно
спекулативно използвана за политическа заплаха и аргумент, беше
вкарана в дискурс, в който самата аз
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Ситуацията е такава, че дори утвърдените културни оператори от НПО
сектора нямат сигурност, подобаваща на дългогодишните им проекти и
екпертиза. Причината за това не е
само ЕСК, а финансирането на културата в България като цяло и оттеглянето на някои ключови играчи от
културния сектор като „Америка за
България“, както и редица други липси.

фотография © Отворени изкуства

бях предизвикана да участвам. За радост, макар и това да ме смаза и да
уязви моите виждания и ценности,
отдадох само малка част от силите си в публичното пространство,
подходих тихо и стратегически. Дадох си сметка за това, което мога да
разруша, а не искам, и предпочетох
да бъда по-дипломатична. За радост
или съжаление тази спекулация беше
признак за една реална, и то не частна, а всеобща ситуация и поведение, и
с емблематичността си остана като
обица на ухото и за мен, и за политиците. Но мен специално ме накара да
мисля в нова посока.
Заявената и припозната чрез „Нощ/
Пловдив 2019“ концепция „Общо място“ на Владия Михайлова е много важна в този ред на мисли и насочва към
въпросите какво Нощта е направила
досега, какво е било уязвено, какво
предстои да се прави и дори защо тя
няма да съществува във формата,
която имаше досега.

Доколко според вас Европейската
столица на културата ускори някакви положителни промени в средата и доколко затрудни естествения им ход?
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ЕСК като политика даде едно ускорено
развитие, което захрани определени
аспекти на средата шоково, а други –
не. Беше малко измамно по отношение
на това какви са реалността и истинският потенциал. Илюзия, която не е
задължително лоша, защото създаде
обща вяра и инерция, която се опита
и може би ще се опитва още известно време да компенсира с идеализма си
липсващата понякога реална основа.
Това „осветяване“ на едни и „неосветяване“ на други не е лошо, защото
съхрани автентичности. Аз специално много внимавах кои от моите проекти през 2019 г. влизат в официалната програма, как влизат и до каква
степен разчитат само на подкрепата
на общинската фондация „Пловдив
2019“, и сама си създадох паралелна,
невключена в официалната програма на ЕСК програма, която ми даде
свобода.
Така че ЕСК е помогнала на тези, които са я възприели като една от всичките възможности, и е затруднила
други, които са ѝ се доверили напълно. Всичко останало, което ще чуете
като мнение, е политическо говорене.

И все пак – можем ли да говорим за
устойчивост на този проект?

За съжаление мнозина повярваха, че
ЕСК може да изгради механизъм, който да реши този назряващ от години
национален проблем. Но въпросът си
е държавен, регионален, градски, и то
не само на политическо, но и на икономическо, социално ниво. Прекрасният екип на ЕСК като всички нас ще
се опита да спаси и да тушира, доколкото може, чрез програмата си за
2020 г. тези липси, но не може да промени изцяло нещата. Тук са нужни друг
тип инициативи... Трябва нов тип
по-обективно и по-широкообхватно
мислене, най-вече касаещо промяната
на центричното мислене и поведение.
Трябва повече респект към това кой
прави култура, как се разпознават успешните и неуспешните примери, и
то без куртоазия или туширане. Има
доста стереотипи и мачизъм в това
поле все още.
Много има какво да кажа тук, да посоча като пример или да препоръчам.
Надявам се решението ми да спра Нощта да повдигне въпроси и да подкрепи една позитивна промяна в тази
посока.

„Град и култура“ е отделна програма, която вашата фондация развива. Най-общо казано, тя работи
с градската среда и паметта за
града. Вие поставихте темата за
Капана, за кино „Космос“. Как гледате днес на това, което се случи
с тези места?
Гледам с усещането, че с Катрин сме
сложили ефективно начало, повлияли
сме нещо да се види, създали сме среда
на подкрепа, дали сме посока нещо да
се случи и макар то да не се е случило
на сто процента, доста идеи са развити. Като цяло съм удовлетворена, че
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инициативите ми са дали позитивен
ход на тези идеи и места. Сега други
хора ги експлоатират или бранят. Аз
ги уважавам като част от живота на
местата, който ще продължи, както,
надявам се, те да уважават мен.

Аз лично изпитвам особено пристрастие към вашата „Алтернативна карта на Пловдив“, която
акцентира върху непознатия град,
кара те да го откриеш и съпреживееш. Как смятате да я развивате
в бъдеще?
Картата е може би един от най-важните проекти на „Отворени изкуства“, тя е проект на Катрин Сариева, която е нейният съставител и
душа. Подготовката ѝ започна през
2012 г. чрез серията ни „Беседка за
града“ и се реализира през 2013 г. като
печатно издание и уебсайт www.
alternativeplovdiv.com. Картата от
2013 г. включи като маршрути соцнаследството на Пловдив, Тютюневите
складове, Капана, Баухаус под тепетата, религии и улица „Отец Паисий“.
През 2017 г. бяха добавени маршрутите Хаджи Хасан махала, Реката – начини на обитаване (Кършияка, Мараша, Столипиново), социалният живот
на панелките (ж.к. „Тракия“), тепетата. Тогава се наложиха и редакции
заради някои вече съборени сгради,
отпадна маршрутът Капана, защото след 2014 г. той е основен акцент в
официалната карта на Пловдив.
Доста често сме организирали турове, водени от Катрин. През 2019 г. тя
фотография © Отворени изкуства

се отказа от представяне на проекта
пред по-голяма аудитория, защото
някои от сградите вече са разрушени
или реставрирани по срамен начин. Тя
искаше картата да си остане ъндърграунд и за любопитни откриватели,
които имат усет за града. Интересно
е, че картата продължава да има много фенове без допълнителни дейности
от наша страна. Сред тях беше и Себастиан Модяк – 52 places traveler, след
чиято статия в New York Times картата едва ли ще остане незабелязана.
Въпросът е хората, които поемат
по нейния път, да могат да усетят
отвъд видимото. Много хора, включително и уважавани от нас, идват
при Катрин в галерията да я питат
как да гледат картата, как да преживеят това, което тя е написала. Да,
Пловдив се живее по определен начин и
не всеки има вътрешен, директен път
към него.

Създадохте образователна платформа, архив за съвременното ни
изкуство. Заедно със студио „Марков“ се обърнахте към друга болезнена тема – изкуството в публична среда. Тези проекти надскачат
регионалния мащаб. На вас май ви
е тясно в Пловдив?
Не крия, че Пловдив, София и България са ми тесни, и това е очевидно
за всеки, който следи ходовете ни
внимателно. Но дори и представяйки
Пловдив в Пловдив, аз никога не съм го
представяла само на пловдивчани или
българи, винаги съм го възприемала
като точка в света и съм му помагала
„и на него да му стане тясно“.
Както казах в началото, от 2014 г.
след като почувствахме, че програмите „Град и култура“ и „Нощ/Пловдив“ са постигнали своето за развитието на Пловдив, се насочихме
към българското съвременно изкуство и връзките му със света. Това беше силно заявено, когато през 2015 г.
организирахме представянето на
България на Международния панаир
viennacontemporary. Трябва да спомена и моя най-дългосрочен проект, а
именно Галерия Сариев, която тепърва ще разгръща програмата си.
Само ще кажа, че дългогодишната ни

Веселина
Сариева

Веселина Сариева е родена в
Пловдив. Има магистърска степен по славянска филология от
Пловдивския университет, специализирала е хърватски език и
литература. Започва да работи
в полето на визуалните изкуства и културата през 2004 г.
заедно с майка си Катрин Сариева. Създадените от тях
Галерия Сариев, фондация „Отворени изкуства“ и artnewscafe
оформят културен център на
ул. „Отец Паисий“ в Пловдив, към
който през лятото се добавя
и откритата сцена FLUCA.

изложба „ФОН: Млади автори“, която
тази година имаше доста интересно
програмно издание с млади автори от
Пловдив, направи календар за следващата 2020 г. Това показва какво виждам като потенциал в Пловдив.
Разбира се, физически никога няма да
се лишим с Катрин от присъствието
на нашия културен център „без покрив“ на ул. „Отец Паисий“ – Галерия
Сариев, artnewscafe, фондация „Отворени изкуства“ и откритата сцена FLUCA, която продължава и през
2020 г. Това е специфично, утопично
програмно място, което е уникално за
България.
Освен споменатите дейности важно
място в програмата ми ще имат „Въведение в съвременното изкуство“ и
Open Art Files, ще развивам програмата на Sariev/Markov Sculpture Projects,
които смятам, че имат изключителна
важност за българската култура „тук
и сега“. Ще работя и по други проекти.
Въпросите зададе Людмила Димова
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Всеки живот

е скъп
С белгийския
писател          
Жан-Марк Тюрин
разговаря Катя
Атанасова

Жан-Марк Тюрин © Hoby Ratsimbazafy

Жан-Марк Тюрин (1946 г.) e писател, режисьор и продуцент. Романът му „Теа
от Поречието“ излиза в издателство
„Сонм“ в превод на Тодорка Минева.
Авторът ще присъства на премиерата му на Софийския международен
литературен фестивал (9–15 декември
2019), посветен на френскоезичната
литература.

Освен писател сте и режисьор на
филми. Известен сте и като радиодокументалист. Какво ви дадоха
тези занимания?
През 1991 г., по време на предварителните работи по филма „Духът на непокорството, около групата от улица
„Сен Беноа“, който подготвях с Жан
Масколо, сина на Маргьорит Дюрас,
се запознах с Ален Трюта, по онова
време програмен директор на радио
Франс Кюлтюр. Той отказа да участва
във филма, но ни предложи да запишем
петчасова емисия на същата тема.
Ето така успях да вляза във Франс
Кюлтюр. Една чудесна случайност...

Познавали сте Маргьорит Дюрас,
имате и книга за нея. Каква беше
тя в живота? Какво бихте казали
на младите читатели, които не
познават творчеството є?
Когато се запознахме през 1971 г.,
Маргьорит Дюрас живееше много
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самотно. Кръгът от приятелите ѝ
интелектуалци се беше дистанцирал
след края на Алжирската война. Май
1968 г. възроди политическите надежди, към които тя се присъедини заедно с Дионис Масколо, Робер Антелм и
Морис Бланшо. В началото на 70-те
години тя започна постепенно да се
отдалечава от своите приятели „активисти“, за да се посвети на писането и на киното. Новите ѝ приятели
бяха по-млади от нея. В същия този
период тя работи с актьори, които
ѝ останаха „верни“ – Делфин Сейриг,
Мишел Лонсдал, Бюл Ожие и Мадлен
Рено. Беше благородна жена, интересуваше се от другите, от условията
на живот на „дребните хора“ и тук си
припомням разказите ѝ „Госпожа Доден“, „Цветята на алжиреца“ или пък
„Човекът, който режеше водата“. Едновременно с това проявяваше почти
болестно скъперничество. Най-често
се виждахме в началото на 80-те години, когато заедно създадохме филма
„Децата“. Отидех ли в Париж (аз живея в Брюксел), отсядах при нея и това
започна още през 1971 г. Когато през
1980 г. срещна Ян Андреа и заживяха
заедно, тя ми предостави една гарсониерка съвсем близо до апартамента,
в който живееше. Бяхме близки приятели до смъртта ѝ през март 1996 г.
Написах книгата за нея най-вече за да

възстановя някои истини. Много измислени или изсмукани от пръстите
неща бяха изписани по неин адрес. Затова се опитах да внеса някои уточнения. В тази книга се опитвам да отдам дължимото и на бащата на сина
ѝ Дионис Масколо, с когото също бях
много близък. Струва ми се, че следва
да четем Дюрас заради стила , който
тя откри и почти наложи. Един вид
словесен минимализъм, който носи определена музикалност. Препоръчвам
на младите хора да прочетат „Бараж
срещу Пасифика“ и „Морякът от Гибралтар“ от по-ранните ѝ книги, „Вицеконсулът“ от средния ѝ период или
пък „Летен дъжд“, своеобразна философска притча, написана след създаването на „Децата“.

Наричате себе си „майстор на
бриколажа“.
С „майстор на бриколажа“ намеквам,
че нямам план за кариерата си, не определям себе си като човек на киното,
макар да съм създал няколко филма, не
се определям и като писател, макар
да съм писал книги. Имам усещането,
че всичко това е една и съща работа,
една и съща насока в моята работа:
да дам думата на онези, на които не е
дадена. В моите очи думата „майстор
на бриколажа“ съвсем не носи негативен оттенък, бих могъл да използвам
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и думата занаятчия, тоест човек, който се опитва да упражнява по най-добрия възможен начин своя занаят. Не
обичам думата „артист“, за мен тя
няма особен смисъл. Употребява се
така, сякаш отрежда на използващия
я някакво особено, привилегировано място в обществото. Не понасям
хора, които се вземат на сериозно.
Това ме кара – с напредването на възрастта все повече – да се смея.

Прави впечатление интересът
ви към хората, „лишени от глас“,
участта на ромите, прекършените
човешки съдби от световните войни, днешните страдания на поразените от диоксина във Виетнам.
Това избор на тематичен кръг ли
е, или има нещо повече?
Аз нямам нищо за казване. Лично аз.
Искам да цитирам една фраза на Ницше: „Човек трябва да бъде поет на
собствения си живот и в най-дребните неща“. Ако се опитвам да кажа
нещо, то е, защото светът постоянно е тук, наоколо. Собствената
ми дребна особа не ме интересува.
Искам да попивам всичко, което съществува около мен. Дори и отдалечено, географски или във времето.
Слушам го, усещам го и го отдавам с
надеждата да почета всички жени и
мъже, които по един или друг начин
ми поверяват своя живот или своите откровения. Изпитвам дълбоко
уважение към всичките 7 милиарда на
тази земя. Нито един живот не е поскъп от друг. Всеки живот трябва да
се пази като зрънце злато. Смъртта
на дете е непоносима за всяка майка,
за всеки баща. Каквито и да са те. За
ромите съм създал много документални филми, преди да напиша публицистичната книга „Престъплението
да бъдеш ром“, а и след романа „Теа
от Поречието“. По същия начин подходих и към темата за жертвите на
диоксина във Виетнам: документално
радиопредаване, след това художествено радиопредаване, филм и накрая
книга. Американското престъпление
във Виетнам е толкова чудовищно,
че малко други престъпления могат
да се мерят с него. Използването на
забранени от международните конвенции оръжия, тези престъпления

срещу човечеството, тъй като на
прицел е най-вече цивилното население, се извършват във Виетнам само
двайсет години след бомбите в Хирошима и Нагасаки. Тези американски
престъпления в моите очи изискват
да бъдат разгледани поотделно и в
дълбочина. Различният поглед към
тях може да се приеме като „вариации на тема“, каквито има в музиката. Всяка използвана форма стига да
определена публика. По тази причина
не множа темите, предпочитам да
навлизам в дълбочина в проблематиката. В романа си „Фудрол“ говоря за
дядо си по бащина линия, когото не
познавам. Бил военен лекар по време
Първата световна война и се върнал
от фронта травмиран. Между завръщането и смъртта си през 1939 г. не е
можел да работи. Онова, което видял
и преживял, го подлудило. Лекували го
в медицински центрове и психиатрични клиники. Беше семейна тема табу.
С романа се опитах да върна душата
и достойнството на моя дядо, а чрез
него мислех за всички онези войници,
най-вече млади, завърнали се от военен конфликт – о, колко са много – с
разбъркана глава. Полудели или с психични проблеми. Те са жертва на геополитически и икономически интереси на много по-високо ниво. Те са само
пушечно месо, за което се проливат по
няколко крокодилски сълзи...

На български излиза вашият роман „Теа от Поречието“, донесъл
ви Голямата награда на петте континента на франкофонията през
2018 г. Какво още бихте казали на
българските читатели за него?
Ромският или цигански народ е презиран, отхвърлян и гледан с лошо око
в цяла Европа. Защо? Всъщност става дума за един напълно европейски
народ, тъй като той е навсякъде и
споделя езика на всяка от страните,
в които се установява. Много съм
щастлив, че мога да говоря за това
с българската публика, която сигурно добре познава „циганския въпрос“.
Не се говори много, или поне в Западна Европа, за геноцида, на който са
били жертва те при нацисткия режим. Това е пример за остракизма,
който търпят циганите. Говори

се за антисемитизъм, но никога за
антициганизъм...

В романа съчетавате жанрови
елементи от притчата, едно своеобразно „магическо“ разказване с
пределно реалистични елементи.
Как може да се разкаже историята
през една лична съдба?
Желанието ми не беше да напиша реалистична книга и затова единствено
думата Дунав смътно отпраща към
някакво географско пространство.
Думата нацисти не се споменава, а е
заменена с черните богове, за да подчертаем, че военните престъпления
продължават и днес. Всекидневно.
Колкото до съдбата на една-единствена жена, за да разкажем (или да
се опитаме да разкажем) историята,
трябва да наблегнем на това, че тази
жена не е сама, тя споделя радостите,
мъките, цветята на цял един народ,
този на циганите.

Каква е ролята на писателя днес?
Дали писателят има определена роля?
Вероятно. Не съм сигурен. За мен литературата е „активистка“, защото
обгръща света. Тя е в състояние да
пробужда съвестта, душите. Литературата говори за широкия свят или
не говори, тъй като, и тук се повтарям, тя говори вместо хората, които
нямат възможността да говорят.

Какво ви предстои в творчески
план?
С риск да изглеждам прекален песимист, не очаквам кой знае какво. Светът върви на зле. Хората съсипват
планетата, а младите, които искат
да я спасят, остават нечути. Пред
търговците на оръжие има добро бъдеще. Несъгласията по отношение
на разюздания либерализъм се преследват. Никъде не виждам светлинка. Макар да трябва да продължим
да се борим, крачка по крачка. Да утвърждаваме свободата си. Решимостта си да придадем дълбоко човешки
смисъл на живота. На всяка форма на
живот. А в творчески план... Дали от
семето на въображението може да
покълне поне малко надежда?
Превод от френски Зорница Китинска
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Рада

Иван Теофилов

Думи за
Ще се позова на Стефан Цвайг, който
казва, че „образът на един поет никога не е напълно познаваем, ако заедно с
него не бъде съживен и образът на човека“. Рядко е да срещнеш истинския…
доказания поет, но още по-рядка е
срещата с истинското поетическо
битие, превърнало се в стил на живота. Такова единство между творчество и живот изцяло важи за една
от най-значителните съвременни
български поетеси Рада Панчовска,
която наскоро отпразнува своя 70-годишен юбилей.
Ето най-важното, което трябва да
знаем за Рада. Тя е един, в най-добрия
смисъл, литературен отшелник, дълбоко вкоренен в творчеството си.
Литературните шумотевици не я
занимават. Светските привички са ѝ
чужди. Няма да я видите и на телевизионния екран да говори разточително, елитарно и сложно, да изтъква
своята значимост. При това не страни от средите и редовно посещава
литературните събития. Но винаги с
едно незабележимо присъствие, което ѝ дава възможност да наблюдава,
вместо сама да бъде наблюдавана.
Рада е изумително жизнен и в същото
време рядко порядъчен човек. С тези
свои отличителни качества тя e един
безспорно съвестен наблюдател и
хроникьор на живота. В стиховете ѝ
се усеща това, не знам как да го нарека
– множествено усилие: страст, кураж,
старание, борба или съдба – да извлече колкото може повече от житейската си равносметка и да разкаже
всичките там „защо“ и „как“ на творческото си битие. Нейните книги са
развълнувана и интригуваща информация за нашето съвремие с осмислянето на явления – социални, политически, културни, диреща упорито и
своята собствена самоличност. При
това винаги „отблизо“ и „отвътре“ с
този неин интимен, топъл, критичен
или опрощаващ подход.
Още в самото си начало Рада беше
напълно изграден поет. Казвам поет,

Фотография
Веселин Праматаров

защото нейната поезия е била винаги
заредена с масивна, балансирана енергия, отличаваща се със силна афористична мисъл и мъжествени инвенции.
Рядкост е за жена да притежава такъв остър ум, такова неустрашимо
и завидно самообладание, с което
нахълтва във водовъртежите на
живота, прекрачва невъзможни препятствия, сумирайки безбройни преживелици – наглед уж случайни, дори
невинни, но важни основания за реабилитирането на човешкото в човека.
Затова всяко нейно стихотворение
е един напрегнат медитативен акт.
В последната си книга „Космически
елегии“, определена от „Литературен вестник“ за книга на годината, я

виждаме отново смело да се заема, и
то с най-глобалните въпроси на съвремието ни – за оцеляването на века,
в който живеем, с безбройно находчиво изнамерени теми, с невероятен
заряд, стабилно и категорично изразени. И с предупреждението на тази
прочувствено напомняща поанта от
14-а страница: „За старт или за свършек, ти кажи, все още зависи всичко
от всеки един“.
Но страхът и тревогата за оцеляването на века я преследват и в
по-ранните ѝ стихове. В една от предишните ѝ книги, „Стени и мостове“,
срещаме същите мотиви и даже потръпваме от един още по-прочувствен
възклик: „… о, Боже, дай на двадесет и
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първи век простор в душата и мостове от човек до човек“.
Все тази нейна абсорбираща сила, готова всеки миг да защити с афористичния си блясък знаменията на живота и да препречи пътя на силите,
устремени надолу. И затова поезията
ѝ прилича по-скоро на един непрекъснато напрегнат монолог, изящен и
същевременно свободен и жив, като
че ли съчинен на глас. Бих казал – една
изградена със свята придирчивост
изразна система, съставена от внезапни и изненадващо вметнати изречения, из чиито лъкатушни криволици
винаги ще ни изненада някакъв дързък
парадокс, последван от спокойна ирония или тръпчива тъга. Този дълго обмислян и изработен маниер на писане
вероятно я улеснява в търсенето и

улавянето на нишките, образуващи
основата и вътъка на битието. Оттук и нейната силна възприемателна
и анализаторска способност, този
неин изпитан опит в глъбинната, тоест интелектуално озарена поезия.
Рада Панчовска е литератор от висок
ранг. Творчеството ѝ е монолитно и
богато. Не знам откъде намира сили
тази крехка жена да се справи с това
изобилие от изписани страници, при
това с толкова стойностни идеи, образи и метафори.
Да не забравим и мащабната ѝ преводаческа дейност. На нея дължим
запознанството си с поезията на
Борхес, на Октавио Пас и на плеяда
съвременни испански поети, издадени, запомнете, в десетки книги. Не

Рада Панчовска
Животът е самотно
занимание
Животът е самотно занимание.
На дъното на слънчевия световърт се сгушва,
залепил криле,
и се оттласква с всички сили от засмукващия
вихър на всемира,
в светкавично единоборство с който се е осъзнал.
Срещу космическата пустош
и неимоверните безмери вдига
в щурм щита си, съшит от клетъчна мембрана,
животът е самотно занимание.

Из книгата „Космически елегии“, „Сонм“, 2018 г.
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можем да не се замислим и за написаното множество творчески портрети на преведените автори и на всичко
казано под черта, на аранжирането,
на безбройните страници с бележки в
края на преводните ѝ книги, на целия
този гигантски съзидателен труд.
Някой находчиво беше казал, че истинският поет не пишел. Той просто
всеки път сполучвал и когато постигне повече, усещал ясно пред себе си
Пътя на мисията си. А в стиховете
на Рада това е демонстрирано по-най
блестящ начин!
Страшно обичам поезията на Рада. И
от цяло сърце пожелавам да не спира
и занапред този неин поетичен подем
с тази всеотдайна и заразяваща обич
към човечеството и света.

Фарът
Погнусата на интелекта пред простотията,
която няма нищо общо с простотата
и не е първична, а първобитна.
На умни пък глави нерядко липсва вкус
или са емоционално неграмотни.
Гледай го ти живот, все търси нещо по средата.
Докато се размислям, съучастнически мига фар.

Все още
Планетарните проблеми са на път
да изместят социалните.
Човечеството се измъква гузно от миналото си,
майчицата Земя се превръща в мащеха.
Космическото стрелбище,
което обитаваме в безпристрастния
космос, разпуква черупката на цивилизацията,
обратното броене е започнало.
За старт или за свършек, ти кажи,
все още зависи всичко от всеки един.
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Митко Новков

Далече оттук,
завинаги тук

„Имена под снега. А7“, Иван
Станков, издателство
„Фабер“, 2019 г.

заливат безмилостно, давят те в
дълбочината на смисъла, в тежестта
на спомена, в безвъзвратността на
времето, за да те довлекат до един
бряг на вглъбеност и тишина“, пише
Любина Йорданова. Или, облегнати
върху думите на самия Иван Станков
за сборника: „Представлява бавен литературен реквием в ре минор“, тоест музика за вода и смърт…

Дунав минава, Видин остава. Тази
фраза винаги ме е стряскала със своята безнадеждност. Провесена е тя
на изхода на Видин и всеки влизащ
или излизащ се удря челно ò нейната
мрачна обреченост. Някому, разбира
се, тя може да се провиди като едно
по-стабилно изразяване на идеята за
уседналост, за мен обаче тя е израз на
едно окаяно в своята ожесточеност
крепостничество, закотвило се и немърдащо ни на йота. Светът върви и
преминава, движи се и се развива, но
ние сме тук и оставаме – нито променящи се, нито преобразуващи се, нито
обновяващи се – едни и същи, тук во
веки вкопани…
Сетих се за тези стряскащи думи,
докато четях книгата с разкази на
Иван Станков „Имена под снега. А7 “
(„Фабер“, 2019). Това е третата му
белетристична книга след „Спомени
за вода. Dm“ (2014) и „Улици и кораби.
Gm“ (2017) и както и предишните, е
музикално дефинирана: Dm – акорд ре
минор, Gm – акорд сол минор, А 7 – мажорен септакорд. Това е подчертан
момент в неговото писане, подчинено на музиката, създаващо настроение, съответно на някое музикално
изпълнение: в ре минор например е
най-познатото за широката публика произведение на Йохан Себастиан
Бах Токата и фуга в ре минор, BWV
565 (авторството на Бах обаче някои музиковеди поставят под съмнение). Иван Станков се прекланя пред

божествената музика на гениалния
композитор: „Ако някой ми обещае
искрено, че няма да спре изпълнението на желанието ми по средата, ще
му поискам да стана музикант. Често
ми се иска да съм бил в главата на Й. С.
Бах, докато е пишел „Йоханес пасион“.
Токата и фуга в ре минор е всеобщо
интерпретирана като музика, изобразяваща буря; един лайпцигски изследовател (Херман Келер) дори чува
„проблясващи светкавици и отекващи гръмотевици“. В първия сборник
с разкази на Иван Станков неговото
Село край Дунав е почти залято от
непрестанен, упорито и неумолимо
несекващ дъжд: „Тази книга е пълна
с вода, претворена в думи, които те

Gm, музикалното определение на „Улици и кораби“, препраща към друго прочуто произведение, на Фредерик Шопен, което той композира, когато е
едва на 7 години, през 1817 г. – Полонеза в сол минор, публикувана посмъртно от баща му Николà Шопен. Това е
първата (известна) творба, създадена от Фредерик, и извиква усещането едновременно за свободна детска
игра, за развихрило се въображение,
но с една постоянно протичаща зад
това привидно забавление неземна печал. Отново успоредица с Иван
Станков: „И понеже тук чудесата са
много по-малко, героите ритуализират детайлите на живота си. Така
задоволяват нормалната си човешка
жажда за митология. Образът на времето е изсвирен тихо в периферията
на тихи събития и наподобява литературен пасион в сол минор“. Играта
не е неистова като в „Дама пика“,
нито е метафизична като в „Игра на
стъклени перли“; играта се играе с
някаква тиха обреченост: „Тук умира
един крайдунавски град“, тоест музика за съдба и смърт…
Уточняването на тези музикални
детайли относно първите две книги
на Иван Станков е не самоцел, а е от
съществено значение, за да разберем
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Иван Станков (род. 1956 г.) е писател, литературовед и преводач от румънски,
професор по българска литература във
Великотърновския университет. Автор е на книгите: „Скръбният, нежният.
Лирическият свят на Асен Разцветников“ (1992), „Йовковото творчество“ (1995,
1999), „Смърт не може да има. В лирическия
свят на Борис Христов“ (1996), „На пътя
на историята. Творчеството на Димитър
Талев“ (2001), „Васил Попов. Релативизъм
и полифонизъм“ (2010), „Фигури на отвъдността в българската литература на
ХХ век“ (2012). Книгата „Имена под снега“
е последна част от трилогията му, включваща „Спомени за вода“ (2014, отличена с
награда на Портал „Култура“ в категория
„Проза“) и „Улици и кораби“ (2017).

есенцията на третата: А 7 е септакорд, тоест сложен акорд, при който „разстоянието между първата и
втората нота е четири полутона,
разстоянието между втората нота
и третата нота е три полутона и
разстоянието между третата нота
и четвъртата нота е четири полутона“. Но не тези технически подробности са важни, важно е по-скоро
това допълване с един тон: „Имена
под снега“ е книга, която изскача от
предишните места на случване на
събитията и битиетата и макар постоянно да се връщат към тях, героите ѝ състояват животите си другаде, в далечни места, небългарски.
Това най-напред, следващото е, че
ако вярваме на едно изследване, проведено от „септакорд“ учени (Artemy
Kolchinsky, Nakul Dhande, Kengjeun Park,
Yong-Yeol Ahn), публикувано в списанието Royal Society Open Science (15.
ХI.2017 г.), то хората тъкмо септакордите свързват с думи, изразяващи
положителни емоции: „Но септакордите (акорд, състоящ се от четири
звука) са най-щастливите от всички
и са използвани най-често за изграждането на положителни чувства.
И трите вида, минорен септакорд,
мажорен септакорд и доминант септакорд (малък мажорен септакорд),
предават по-положителни емоции
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от мажорните акорди“. С други думи,
обозначението А 7 подсказва – какво
подсказва, направо си ни го казва! – че
„Имена под снега. А7“ няма да е книга за
вода и смърт, нито за съдба и смърт,
а че „Имена под снега. А7 “ ще е книга
за намерено щастие и пременен/променен живот. А кое пременя/променя
живота към по-добро, кое го кара да
си свирука и да се чувства окрилен,
възвишен, щастлив? Ами любовта,
единствено любовта, нищо друго
освен любовта. И да, „Имена под снега. А7 “ е книга за любовта, за дара на
любовта…
Тук вече от полето на музиката – едно
изкуство, което, ако не бъде интерпретирано, няма как да го чуем и възприемем, преминаваме към друго интерпретаторско изкуство – превода.
Иван Станков е един от преводачите
на мащабния роман на Мирча Картареску „Ослепително“, но сякаш не към
тази дебела тухла, впечатляваща и
с майсторство, и с обем, трябва да
се обърнем (макар че отдавнашното
му пожелание, че се надява „това да
стане трилогия“, което с „Имена под
снега. А7 “ всъщност и изпълнява, със
сигурност донякъде е свързано и с
трилогията „Ослепително“: „Лявото
крило“, „Тялото“, „Дясното крило“),
колкото към отново пресъздадения на

български от преводача Иван Станков сборник с разкази на Картареску
„Защо обичаме жените“ – една светла, ведра книга, сътворена с виртуозно карнавално чувство. Българският
писател признава, че му е въздействал румънският: „Мирча Картареску
ми е повлиял много“, и това влияние
е тъкмо в посока на едно по-камерно, по-събрано писане, което цели да
изгради настроението не директно,
а някак по-заобиколно; да завоалира
внушенията си, не да ги изказва пряко,
със „сабя халосия“. Това е много фундаментален елемент на неговия почерк:
ако решим, че в българската литература има два подчертано различни
начина на разказване – един по-прям
и гласовит, елин-пелиновски, и един
по-прибран и тих, йордан-йовковски,
то Иван Станков избира втория пред
първия. И макар да казва, че е черпил и
от майсторството на Емил Андреев,
смятам, че тия му думи не са съвсем в
десетката: който е чел „Ломски разкази“ и „Късен сецесион“, ще намери,
че по нагласата, която създават,
двамата като пишещи определено са
различни. Ако потърсим в днешната
българска литература аналози, ще ги
открием по-скоро при Йорданка Белева, Георги Господинов, Яница Радева –
не е мъжкарско това писане, не се бие
в гърдите; прилича на оня смирен интелигент от филма на Лариса Шепитко „Извисяване“, който без много шум,
без тупурдия и гръмки възклицания
извършва своя сякаш от само себе си
разбиращ се подвиг. Така както и при
Иван Станков от само себе си се извършва литературата…
Извършва я, за да ни помести: бавната река Дунав е негов постоянен
персонаж и тъкмо спрямо нея са позиционирани героите и местата. В тази
книга, последната от трилогията, те
повече си я спомнят, но тъкмо в това
е надеждата и подкрепата: не забравяме Дунав, не забравяме имената под
снега, изреждаме ги и ги помним, помним… За да може с основание да кажем,
прочели вече книгата и обнадеждили
се: Дунав минава, любовта остава…
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?

Мартин Касабов

Живял ли е той
„Някой си господин
Пекелни“, Франсоа-Анри
Дезерабл, превод от
френски Галина Меламед,
издателство „Аквариус“,
2019 г.

една писателска приумица, породена
от творческо безсилие? Малкият Гари
обещава на Пекелни (срещу локум), че
ще го споменава пред всички велики
владетели на света, в случай че ситуацията го срещне с тях.

Какво би станало, ако някой се наеме
да проследи съдбата на второстепенен или бегло споменат литературен
герой? Живял ли е той действително,
или е плод на художественото въображение на автора? Кой от двата варианта би бил по-задоволителен и в
крайна сметка, има ли значение? Към
всички тези въпроси насочва Франсоа-Анри Дезерабл в документалния
си роман „Някой си господин Пекелни“,
който търси истината около тайнствения Пекелни, за кратко преминал
по страниците на автобиографичната книга „Обещанието на зората“ на
Ромен Гари.
В ролята на литературен детектив
се озовава Дезерабл, който поради невероятни (или съчинени) обстоятелства попада във Вилнюс, Литва, където Гари е живял няколко години като
дете (1917–1923). Дезерабл е прецизен
във фактологията, по страниците са
прикачени имена, адреси, дори снимки
от архивите, в които е търсел споменатия Пекелни. Но какво е специалното в този герой, не е ли това просто

Както повечето читатели знаят, Гари
става прочут дипломат, обикаля половината свят, среща се с много величия от времето си, но не е ясно дали е
изпълнил обещанието си към Пекелни.
Не е ясно, защото самият Пекелни е
възможно да не съществува. Дезерабл
обстойно описва във втората част
от книгата трагичното положение
на евреите в Литва, безпощадно избивани от нацистите преди 1944 г., а
по-късно отвеждани по лагерите на
ГУЛаг от Червената армия. Почти
невъзможно е да бъде различена една
човешка съдба от друга, но с помощта
на литературата Гари и Дезерабл съумяват да избавят едно име от отчайващата епоха. В скромна възхвала
на тази спасителна сила е книгата
„Някой си господин Пекелни“.
Според Карл Уве Кнаусгор бъдещето
на литературата се състои в смесването на жанровете есе и биография.
Претоварването със сюжети е уморило читателя според него, отворило
е необходимост за нещо чисто и истинско, близо до човешкия опит. Кое
тогава би оправдало една такава едва
ли не вторична книга като настоящата? Вероятно за по-скептичните биха били достатъчни искреното
любопитство на автора към темата и умението ангажираните мисли
да бъдат записани в увлекателен
стил и под достъпна форма. Всичко
това Дезерабл безспорно притежава,

което превръща проучването му в
задължително за почитателите на
Гари и в препоръчително за онези, които тепърва пристъпват към големия
мистификатор, вечно измъкващ се от
усилията на публиката и критиката
да посочат мястото му в литературата, любовта и живота.
Любопитна и силно въздействаща е
връзката между Пекелни и герой на
Гогол, която Дезерабл открива в „Ревизор“. Гогол освен друго е и повод за
едно от няколкото забавни отклонения, които разведряват иначе сериозните теми за паметта и тревогите
от изминалия век:

В „Като роман“ Даниел Пенак прави
списък на неотменяемите права на
читателя, сред които е и „правото
да чете където си иска“. Писателят
Пенак разказва как, докато отбивал
военната си служба, ефрейтор Пенакони всяка сутрин доброволно пожелавал да изпълнява унизителното
задължение да чисти кенефите. Не
защото бил поклонник на парцала и
метлата, но четвърт час в чистене
бил достатъчен, за да го забравят за
цялата сутрин, която той прекарвал
сам на фаянсовото седало с пълните
събрани съчинения на Гогол – хиляда и
деветстотин страници, скрити в десния джоб на войнишката му куртка.
От този военен подвиг „са останали
само два стиха, гравирани на чугуненото тоалетно казанче, които се нареждат сред най-великолепните стихове във френската поезия:
О, аз мога да кажа с чиста съвест и кеф,
че съм прочел целия Гогол в кенеф.
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История
Ангел Димитров

за любопитни читатели
раждат само в ефимерните измерения на настоящето, а от познанието
за миналото.

„Розата на Балканите“,
Иван Илчев, издателство
„Колибри“, 2019 г.
Напоследък все по-често се замислям
за валидността на една ефектна мисъл на Жан-Пол Сартр за историята,
че „ние, хората, живеем в историята
както рибите във водата“. Не съм
екзистенциалист, не мисля, че сме
достигнали онази гранична ситуация,
в която драматично да откриваме
себе си – а може би в нашата история
това ни се е случвало често – но съм
убеден, че сравнението (с рибите и
водата) е сполучливо. Историята е
част от нашата жизнена среда и ако
тя е неясна, обеднена, замърсена и
дори отровена, т.е. фалшифицирана, менталното здраве на човека,
нашата култура са застрашени. В
този смисъл и историкът може да
бъде „еколог“ – няма само те да спасяват природата и човечеството
– защото идеите за бъдещето не се
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Познавам Иван Илчев отдавна, но някак отдалеч. В последно време ни събра изпитанието да дискутираме за
историята с наши колеги от Република Северна Македония – занимание
доста изтощително, понякога безсмислено, но поставящо постоянно
като лайтмотив големия въпрос: какво е историята, как да я осмисляме и
разказваме, какви са отношенията
история – политика, къде е отговорността на историка. Когато Иван Илчев ми каза, че излиза неговата Кратка българска история, реших веднага
да напиша няколко думи за нея, не от
куртоазия, а защото исках да бъда
един от първите читатели на книга,
която очаквах да добави нещо ново
към способността на българина да
разбира и оценява себе си – и в дълбочината на собственото, и в широтата на сравнението с другите.
Тази кратка, но всъщност доста обемиста двутомна българска история,
над 1400 страници, разказва историята на българските земи и на българите от праисторическото време
до рухването на комунистическата
власт през 1989 г. Така че, ако не е първата обобщаваща история, която не
загърбва срамежливо 45-годишния
отрязък историческо време, в което България напусна националната
си орбита, е един от първите опити
то да бъде представено в неговите
разхлабени връзки с новата българска
история.
Цялостни истории на българите и
българските земи има немалко и от

различни исторически периоди, но
съвременните са по-често дело на
авторски колективи, посветени са
предимно на политическата история,
а ако е търсена панорамна картина на
живота, към социалнополитическия
разказ е добавяно синтезирано представяне на различните житейски сфери. Така е дори в най-представителната досега многотомна История на
България. Похвала заслужава опитът
на автора да разкаже историята по
нетрадиционен начин, за да я направи близка и разбираема по думите му
за „любопитните читатели“. Разбира се, без да напуска академичната територия на достоверност и
аналитичност.
Нямам намерение да преразказвам
предговора, в който Иван Илчев обяснява мотивите си да напише тази
книга по по-различен начин от обичайното за българската историография
схематично и често суховато академично отношение към проучваните
теми. Всъщност тези въвеждащи
страници ще бъдат много интересни
за всеки историк и всеки исторически
грамотен читател, защото засягат
някои фундаментални представи за
начина, по който възприемаме и разказваме миналото.
Азбучна истина е, че основа на всяко
историческо изследване, особено на
една обобщаваща история, са историческите източници. Но кои? Дали
само официалните, или просто онези,
които приемаме за сигурни, доколкото това е възможно? Или можем да
използваме всичко, което една епоха е оставила след себе си, ако сме

53
достигнали зрелостта да съчетаваме
безспорното с всяко свидетелство,
което добавя някакъв достоверен
щрих към характера на времето, на
процесите и личностите, които ни
интересуват.
Иван Илчев го прави. Той използва в
двата тома богат и разностранен
вид извори: официални документи
и статистики, периодичния печат,
богат масив фотоси, архитектурни
схеми, лични документи – дневници
и спомени, литературни текстове и
произведения на пластичните изкуства – наши и чужди, плакати, обяви,
реклами. Значителна част от тях са
отпечатани и придружени от подробни обяснения, които са цяла допълнителна книжка. Всичко това илюстрира ефектно анализите и размислите
на автора, създавайки плътна и пъстра картина на миналото, на неговите пластове и различните житейски
сфери, чрез които можем да доловим
пулса на времето. А Илчев си позволява свободата и отговорността да
има позиция по всяка тема, по всеки
проблем от многовековната история,
останала зад съвременната българска
нация; зад модерната нация, защото,
за разлика от повечето обобщаващи
истории, тук откриваме присъствието на всички по-значителни етноси
и тяхното участие в българския обществен живот.
Историкът по правило живее професионално в дълги и често отдалечени
от настоящето отрязъци историческо време, така че разказът му за
миналото не може да бъде кратък.
При Иван Илчев разказът е неизбежно
стегнат и динамичен, но мисля, че и
трети том нямаше да е излишен. Тесните специалисти по различни проблеми винаги могат да кажат, че нещо
им липсва. И аз исках да видя още доста неща, например по-пълна картина
на развитието на българската култура, макар че основните тенденции са
посочени. Има изследвания по различни теми и исторически периоди, които не са използвани и които биха обогатили текста не само фактографски,
но и като база за по-категорични

оценки. Максимализмът в случая е
излишен, защото разказът за и на
българската история никога не е завършен. Един френски историк бе нарекъл в миналото ХVIII век най-дългия
век в историята заради честотата и
значението на изпълващите го събития. ХХ век със сигурност е по-дълъг и
разказът на Иван Илчев препуска след
Първата световна война като бърз
влак. Но ако нещо интересно не си видял добре, можеш да слезеш на своята
гара и да се огледаш по-внимателно,
за да разбереш необходимото.

Най-същественото в разказа, посветен на българската история, обаче
е в подхода. Авторът обича обекта,
за който разказва, но го прави сдържано, без патетични изблици и без
крайностите на суровото отрицание. Освен в случаите, когато то е
заслужено. Иван Илчев не се прехласва
по звездните моменти в българската история и не премълчава нищо от
грешките и осъдителното. Подходът на историците към политическите процеси е често и оправдано

оспорван. Подробният анализ сега е
излишен. Като частичен пример за
подхода на Илчев само ще спомена, че
той очевидно не е подвластен на историческия материализъм, че показва
интерес към социалните проблеми, но
се е опазил от партийнополитически
пристрастия. Авторът се е стремял да е максимално обективен и ако
в нещо изглежда пристрастен, то е в
стремежа си да не допуска крайности
в оценките. Ако оценката му за военните авантюри на цар Фердинанд,
довели до национални катастрофи, е
сурова, той му отдава заслуженото
за модернизирането на България. Или
ако оценява, че БКП е една от малкото
европейски комунистически партии,
които имат собствено, а не толкова
привнесено отвън влияние върху политическия живот, оценките му за
грешките и престъпните авантюри
на българските комунисти са ясни и
категорични. Впрочем чувствам се
длъжен да отбележа, че външнополитическият контекст, в който Иван
Илчев представя българската история, е анализиран – това не е изненадващо предвид широките му научни
интереси – много компетентно, коректно и убедително.
Има историци, които интерпретират миналото професионално солидно, но пишат толкова сухо и скучно, че
трудно задържат дори професионалното внимание. Иван Илчев е от друга
порода. Той има собствен стил, в който остроумните бележки, понякога
шеговити, друг път иронични, правят
разказа му интересен и пластичен.
Университетският професор не чете
лекция, а превръща разказа в скрит
диалог с читателя, за да го накара да
си задава въпроси. „Исках да напиша –
признава Илчев – една недотом сериозна книга на тема, която без съмнение е сериозна.“ Направил го е напълно
успешно, защото резултатът е сериозен. Тази кратка българска история
бих нарекъл успешна българска историческа енциклопедия. Иван Илчев си е
заслужил „златната роза“.
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Виденията на

Чавдар Попов

художника
„Златю Бояджиев. Виденията
на великия майстор“, Димитър
Пампулов, издателство
„Стефан Добрев“, 2019 г.
За художниците, пък и не само за тях,
разбира се, са писали по най-различни
начини. Има обемисти томове, които
могат да бъдат определени като солидни научни монографии с подробно
проследяване на хронологията, на отделните житейски етапи, на основните насоки и тенденции на творчеството, придружени със задълбочени
анализи и оценки на знакови, ключови
творби. Особен случай представлява
т.нар. catalogue raisonné, който съдържа творчеството на даден автор в пълнота. Нерядко се срещаме и
с по-лаконични текстове, които, без
да бъдат изчерпателни, но с нужната дистанцираност от собствените
емоции и пристрастия на пишещия,
се опитват да синтезират основното за художника, да изтъкнат неговото своеобразие, да го ситуират в
някакъв по-общ времеви или образен
контекст. Есеистиката, която по
природа е субективна и личностно
обагрена, с волната си, по-свободна
форма също има своето законно място при подобен род писания. Да не говорим пък за текстове, в които сред
словесните потоци от общи фрази и
нищо незначещи баналности читателят съвсем безболезнено би могъл да
направи рокада с авторите Х, Y или Z
и изложението да си остане все така
неопределено и безадресно – подобно
на онова, което са правели древните
римляни, сменящи главите на идващите и отиващите си императори,
но запазващи останалата част от
статуята непроменена.
Книгата на Димитър Пампулов за
Златю Бояджиев трудно се поддава
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на определена типологична класификация. Тя е от по-особено естество.
Авторът не е изкуствовед, художествен критик или художник, но е
достатъчно изкушен от материята,
за която пише, бидейки проницателен наблюдател, естетически чувствителен и емоционално „въвлечен“
в нея. На всичко отгоре, разбира се,
Пампулов е и чудесен писател, стихийно изградил характерните белези
на своята неподражаема стилистика.
За да напишеш такава книга, трябва
да изпитваш искрена и безкористна
любов към изкуството и дълбок пиетет към избрания художник.

„Пампулов е успял
да съхрани нужния
отстъп, който му
дава възможност
да съчетае близкия
и далечния поглед,
или казано образно,
„и микроскопа, и
телескопа“.“   
Независимо от обичта, възхищението и преклонението пред личността
и делото на Златю Бояджиев, отношението на автора към художника
не се излива в славословие, венцехваление или опит за канонизация. Точно обратното – Пампулов е успял да
съхрани нужния отстъп, който му
дава възможност да съчетае близкия
и далечния поглед към творчеството
му, или казано образно, „и микроскопа,

и телескопа“. В същото време той
владее умението да поддържа жив интереса на читателя към повествованието през цялото време. Не вае паметник, не рисува икона, а представя
един „протеичен“ образ в цялата му
многостранност и противоречивост,
от което, както е известно, ярките
личности не само не губят, но и печелят откъм достоверност и пълнота.
Четейки книгата, имаме усещането,
че ставаме свидетели на онова, което
се „случва“ между нейните страници.
Толкова непосредствено, релефно и
сетивно убедително са формулирани
редица фрази и пасажи. Това качество
безспорно може да бъде отнесено към
основните достойнства и постижения, свидетелстващи за писателския талант на Димитър Пампулов.
Още повече като имаме предвид, че
на голяма част от описаните епизоди авторът не е пряк свидетел, още
по-малко пък участник. Гледните
точки се менят, парадоксите и метафоричните похвати изплитат един
богато фасетиран многостен, който
в определен смисъл, казано с известна
доза условност, е „изоморфен“ – без
да бъде нито изкуствоведски анализ,
нито историческа преценка, нито педантична фактология – на бележития
български художник.
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Неизвестният

Андрей Бабиков

НАБОКОВ
Поемата „Слънчев
сън“, най-голямото
непубликувано руско
произведение на
Набоков, бе отпечатана                     
в историко-културния
алманах Connaisseur (бр. 2,          
2019 г.). Набоковедът
Андрей Бабиков разказва
за разчитането на
текста, записан                  
в албума на майката          
на писателя, и мястото
му в творчеството                   
на Набоков
Владимир Набоков пише стихотворната приказка „Слънчев сън“ през февруари 1923 г., след болезненото разтрогване на годежа му със Светлана
Зиверт. Това събитие е в основата на
поемата: красивата Нимфана напуска
съпруга си, шахматиста Ивен, заради
земните удоволствия и грижи. Текстът, открит в албума на Елена Ивановна Набокова, майката на писателя,
е преписан от нейната ръка наред със
стихове на различни поети и изрезки
от тогавашни вестници и списания.
През 2004 г. получих достъп от
Дмитрий Набоков (сина на Владимир
Набоков, б.ред.) до материалите на
писателя в нюйоркския му архив. Тогава попаднах на същата тази дебела тетрадка с преписани стихове от
Бунин, Одоевцева, Гумильов, Сирин и
залепени изрезки от вестници. Поемата „Слънчев сън“, наречена приказка, бе преписана тук от неоткрит
авторски ръкопис. Дали е съществувал машинописен текст, унищожен
ли е оригиналът, правил ли е Набоков
опити да публикува своята поема – за
това можем само да гадаем. Предполагам, че писателят все пак е унищожил
ръкописа, във всеки случай той не обичал да си спомня за това съчинение,
важно за писателската му еволюция,

но написано твърде скоро след болезненото прекратяване на годежа му
с младата Светлана Зиверт, чиито
черти лесно се разпознават в образа
на красивата Нимфана.

пропуски. Доведох дешифрирането
докрай едва през лятото на миналата
година – четиринайсет години след
първото ми запознанство с Нимфана
и Ивен.

По време на първия си престой в архива (тридесетдневен) не успях да
разчета докрай трудния почерк на
Елена Ивановна. Поради тази причина
отложих работата за по-нататък.
Освен това не бях уверен, че поемата
е преписана от начало до край и без
пропуски. През 2011 г. отново се заех с
дешифрирането на ръкописа и отново бях принуден да оставя работата
си. Стигнах обаче до извода, че поемата, състояща се от три части, е
преписана от майката на Набоков без

„Слънчев сън“ е най-голямото (850
стиха) от известните до този момент непубликувани руски произведения на Набоков. Творбата е съпоставима с „Университетска поема“ (1926)
и с най-дългата английска поема на
Набоков „Блед огън“ (999 стиха), включена в едноименния роман (1962 г.).
Поемата се отнася към слабо проучения берлински период на Набоков, който все още не е срещнал бъдещата си
съпруга Вера Слоним, но вече е изгубил
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баща си, застрелян в залата на Берлинската филхармония на 28 март
1922 г. Тя е предшествана от няколко
по-малки поеми и драми, писани от
1919 до 1922 г., и от съвсем малко прозаични творби, най-добрата от които е есето „Рупърт Брук“ (1922). Отнасяйки действието на „Слънчев сън“
към условното време и антуража на
средновековните сказания, Набоков
насища поемата с множество автобиографични мотиви – от детските

в немска банка, а очевидно не прави и
други опити да се погрижи за бъдещата си съпруга, освен ефимерните планове да пише киносценарии. И когато
на 9 януари 1923 г. той се отбива, както обикновено, у Зиверт, родителите
на Светлана го стъписват с новината, че не е изпълнил условието им и
годежът се отменя.
Добре известен е фактът, че по това
време, през януари, Набоков пише

Набоков със сестрите Зиверт, 1922 г.

си „математически“ кошмари, описани по-късно в „Дар“, „Други брегове“ и
последния завършен роман „Виж арлекините!“ до новия за него емигрантски опит, свързан с изостреното
съзнание за изключителност в една
чужда и илюзорна среда.
Основна биографична линия на поемата е духовното предателство на виталната и обаятелна, но твърде земна Нимфана, която напуска съпруга си
Ивен, увлечен по незримото и способен да прониква в други светове, заради удоволствията на този свят. Родителите на Светлана Зиверт дават
съгласието си за годежа, но при едно
условие – завършилият университета
в Кеймбридж млад поет и преводач да
си намери постоянна работа в Берлин,
която би му позволила да издържа семейството си. Което не се получава:
Набоков не запазва задълго службата
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няколко печални стихотворения, но
преди да прочетем ръкописа му „Слънчев сън“, бе трудно да си представим
цялата дълбочина на неговото отчаяние. „Глухотата“ на Нимфана разтърсва Ивен по-малко от решението
ѝ да го напусне и от прибързаното ѝ
бягство от уединената им шатра.
Щом чува „последния звук и последното звънтене на юздите“ на коня,
отнасящ Нимфана „назад, назад към
обикновения свят“, той потъва в безсъзнание, от което не му е съдено да
се възстанови. На финала на поемата
Набоков запазва надеждата, макар
и само литературна, че невидимата
жена, по която тръпне героят му и
която идва към него по широка стълба
„ефирна, в коприна с цвят на шафран“
– е тъкмо тя, Нимфана, „познатата и
приказно-чужда“, че това е нейният
неземен идеален образ. В берлинската
реалност обаче Набоков чака напразно

и за да дойде на себе си, напуска Берлин и заминава за Домен дьо Больо в
Южна Франция, където работи цяло
лято „като обикновен ратай“ във
фермата на семеен приятел.
Учил в Кеймбридж старинна европейска литература, Набоков избира за
своя герой името на един от рицарите на крал Артур, на когото е посветен романът на Кретиен дьо Троа
„Ивен или рицарят с лъва“ (между 1176
и 1181 г.). „Чернобрадият крал“, с когото Набоковият Ивен се сражава на
шах, напомня за Черния рицар, владетеля на вълшебния извор, когото легендарният Ивен побеждава на дуел.
Любовната драма на Набоковия герой
също се пресича с историята на легендарния Ивен: в замъка на победения
от него Черен рицар той се влюбва в
прекрасната Лодина, жени се за нея
и заминава на турнир, давайки обет
да се върне точно след година. Но не
спазва клетвата си. Отхвърлен от
своята дама, Ивен губи разсъдъка си,
напуска двора и се превръща в подивял безумец. Ала на Артуровия Ивен,
за разлика от героя на „Слънчев сън“,
му предстои още много: той ще бъде
излекуван от безумието с балсама на
феята Моргана, ще извърши велики
подвизи, ще се върне при вълшебния
извор и ще придобие отново милостта на Лодина.
Както споменах, прототип на Нимфана – прекрасна, млада, сияйна,
жива, обаятелна и любимка на всички – е Светлана Зиверт. А раздялата
на главния герой, шахматиста Ивен,
с Нимфана изобразява злощастното
годеничество на Набоков. Изобщо
контекстът, в който възниква произведението, е биографичен. Що се
отнася до литературния контекст
и писателската еволюция на Набоков, това е много сериозна крачка
напред – опит да пише нови произведения със сложна конструкция. Това,
с което Набоков ще стане знаменит
по-късно, са тъкмо неговите сложни
и интересни композиции. Същевременно поемата „Слънчев сън“ е твърде близка до написаната около година
по-късно „Трагедия на господин Морн“
в пет действия и с множество действащи лица, също в стихове, но в нея

57
вече е постигнато усвояването на
по-голямата композиционна форма.
Следващата стъпка, която Набоков ще направи, разбира се, е романът. През 1925 г. той започва да пише
„Машенка“.
През този период от творчеството
си Набоков пише цяла поредица от
произведения, свързани с темата за
раздялата, загубата на съпругата
или невестата. В същата тази „Трагедия на господин Морн“ Лидия, която
изоставя господин Морн, ни напомня
в много отношения за Нимфана. Сега
вече разбираме, че идеята за написването на „Трагедията на господин
Морн“ идва от „Слънчев сън“ – например описанието на бала и отчасти
образът на самия Ивен, който напомня за господин Морн. Озовал се в едно
разбито настояще, сред множество
отломки, без да знае накъде да тръгне и към какво да се стреми, Набоков
се опитва с фантазиите си, насочени
към поетическата традиция на Златния и отчасти на Сребърния век, да се
откъсне от берлинската реалност и
да омагьоса сякаш съдбата, която го
унищожава. Не му остава нищо: баща
му е убит, годежът е прекратен,
творбите му не се печатат. Дори
не се опитва да публикува „Слънчев
сън“, или поне няма никакви сведения
за това. Защо? Дали защото не е сигурен в достойнствата на произведението, или защото не разбира в какво
качество трябва да се изправи пред
публиката (все пак това е автобиографично произведение), или пък може
би иска да си даде определен срок и да
го публикува след три-четири години, а след това разбира, че то е недостойно за неговото равнище, макар
да е писано през 1923 г. и да е зряло,
завършено произведение с твърде
много находки, които не се откриват
у по-ранния Набоков.
Поемата може да се чете и като разгърната метафора на стихотворението на Владислав Ходасевич
„Психея! Бедна моя!...“. Дарът на Ивен
е недостъпен за Нимфана и лаолянските мъдреци от уличката на Числата: „За простата душа непоносим
е / дарът на тайночутото…“. Берлинското издание на сборника „Тежка

лира“ с това стихотворение излиза на
бял свят в края на 1922 г. и е напълно
възможно то да е движило замисъла
на Набоков. Това, което Ивен счита
единствено за безумие и от което се
срамува, е всъщност рядък и тежък
дар, позволяващ му не само да вижда
незримото, но и да победи в заплетената борба, в която друг един, беззащитен и умиращ в края на книгата
гений, Александър Лужин, открива непознати дълбини.
Зад привидно непретенциозния сюжет и линеарното повествование
се крие вече този сложен и непредсказуем Набоков, когото познаваме
от по-късните му творби, превърнал
се през следващите години и на други
брегове в оня силен, гъвкав и ненаситен литературен „хищник“, който се
опитва да усвои всички възможни форми и да пише на английски, както никой друг. Тук вече проличават наченките на бъдещия голям писател. Имам
предвид най-вече подводното течение в самата творба, по моему свързана с Ходасевич и неговия стих. Ивен
всъщност притежава тежкия дар да
чува звуците на някакъв тайнствен
град, който би могъл да визуализира
по слух. Героят възприема този град
като реален, за него той замества
тукашната реалност и се превръща
в истинска, действителна реалност,
към която той се стреми, за разлика
от глухата за тези звуци Нимфана. Но
всъщност никой друг освен него не ги
чува. Ивен си прави експеримент, за
да разбере дали е безумец, или не. Ако
само още един човек чува тези звуци, мисли си той, значи не е безумец.
Защото е невъзможно да се сподели безумието. И когато Нимфана му
признава, че ги чува, той разбира, че
не е луд. Това е моментът на най-голямото му щастие, мигът на неговия
триумф. Оказва се обаче, че дарът на
тайночуването е недостъпен за простата душа на Нимфана, оказва се, че
тя го е излъгала. Втората скрита линия – автобиографизмът – е присъща
на всички произведения на Набоков.
Осмисляйки собственото си минало,
той умее да му придава художествена
плът, умее да го превръща в сюжетна
основа за проумяване на житейския
си път. Неговият Ивен е не просто шахматист, той е необикновен

Елена Ивановна Набокова, майка на
писателя, Прага, 1931 г.

шахматист, шахматен композитор
или „шахматен музикант“, както Набоков ще нарече по-късно своя Лужин.
Писателят дарява героя си със същите детски кошмари, които сам преживява, когато бълнува някакви огромни
числа, които се събират, делят се и
се разпиляват в главата му с невероятна скорост и в невероятни трансформации. Самата структура на
творбата вече показва бъдещата му
наклонност към затворени композиции и рамкови конструкции. Началото
и краят се отразяват взаимно, но не с
огледално отражение, а с някакво изместване на ракурса. И онази Нимфана, която се появява в първите редове
на поемата, онази незрима, загадъчна
жена, чийто глас той дочува от невидимия град, отчасти напомня за същата тази Нимфана, която идва към
него в „коприна с цвят на шафран“.
Ето как Набоков ни връща към началото, нещо, което той много обича.
Прочитайки произведението веднъж,
трябва да се върнете на първа страница и да го прочетете отново. Само
тогава ще сте го прочели наистина.

Със съкращения по материали от
Polka.academy и радио „Свобода“
Превод от руски Димитрина Чернева
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„Песен без име“, реж. Мелина Леон
© Beatriz Torres, La Vida Misma Films

Симеон
Венциславов
Кинофестивалът
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Със сценариста
Симеон
Венциславов
разговаря Виолета
Цветкова
Ако филмът „В кръг“ се беше появил преди 30 или повече години,
каква би била съдбата му?
Имайки предвид, че през 1989 г. съм
бил на осем години, предполагам, че
филмът щеше да бъде разпространен по кината. След 10 ноември се
появяват спрени за известен период
от време филми с идеята да се покаже, че нещата се разведряват. Ако се
бе появил десетина години по-рано,
най-вероятно щяхме да си чакаме, а
ако бе излязъл през 70-те, ние, авторите му, щяхме да си имаме проблеми.
Всъщност не съм сигурен дали тогава
някой би се осмелил да направи подобна критика на обществото, за да го
предизвика.

Идеята – вашата и на режисьора
Стефан Командарев, е да покажете проблемите на обществото,
разказвайки за хората от нощна
София, но защо избрахте това да
са полицаите?
Наблюденията ни показаха, че нощем
по улиците на София могат да се видят най-вече три типа коли – таксита, полицейски патрулки и линейки.
Така се роди идеята филмите да бъдат три. Ала дали ще има трета част
след „Посоки“ и „В кръг“ и дали ще е с
линейки – още не сме сигурни. Чисто
технически вторият се появи бързо
след първия, но това не е филм за полицаите, макар историята да преминава през живота им. Просто в един
отрязък от денонощието героите

носят униформа и имат делегирани права. В останалото те са преди
всичко хора, срещащи се с други хора.
Не е изненада, че в България полицейската професия не се слави с уважението, с което се слави в Англия. Там
полицаите дори не носят оръжие,
защото би трябвало да вдъхват респект с униформата си. В началото
имах страх, че изборът ни може да повлияе по-скоро негативно, но с времето се убедих, че не е така – филмът не
е еднозначен, минава през човешките
емоции, а униформите и полицаите са
просто средството, с което се разказва за едно общество, започнало да
губи смисъл.

Затова са надгробните надписи с
объркани букви на финала, нали?
Именно. Някак сме изгубили смисъла.
Дали може да се намери отново този
смисъл – не знам. Командарев е оптимист, че киното може да промени
нещо, а аз съм по-черноглед. Не съм
сигурен, че то е достатъчно силно,
за да предизвика диалог у нас. Преди
години румънците имаха подобен случай със „Смъртта на г-н Лазареску“ –
нискобюджетен, невзрачен филм, който обаче изстреля Кристи Пую като
световен режисьор и предизвика дискусия сред обществото за промяна на
здравната система. А тук не съм сигурен дали почвата е готова, малко е камениста. Струва ми се, че хората все
още виждат просто филм, някаква история, която отиваш, гледаш, забавляваш се, плачеш, харесва ти, не ти
харесва, но… дотам. Не съм убеден, че
киното ни има енергията поне да зададе въпроси.

Когато започнахте да пишете
сценария с Командарев, казахте
ли си: „Няма да ни е страх, ще покажем какво мислим“? Все още
помним как след 1989 г. се появиха филми като „Граница“, „Гори,
гори, огънче“, „Дунав мост“, които

предизвикаха гнева на различни обществени прослойки…
Ако някой има проблем с филма, то не
е проблем на филма, а на човека. Така
е по цял свят. Има забранени филми,
които предизвикват скандали, и си
мисля, че това е проблем на зрителя,
почувствал се обиден от видяното.
Убеден съм, че авторът трябва да
има свободата да разкаже онова, което го вълнува, сам да избере начина,
по който да го направи. После филмът
му си намира публиката. Например
„Къщата, която Джак построи“ на
Ларс фон Триер бе страшно оплют, а
се оказа, че е сред най-добрите филми, които съм гледал напоследък – насилието е използвано като метафора
на човешката природа. И тези, които
се плашат от филма, се страхуват да
осъзнаят, че носят част от тази природа. Същото важи и за филми като
„Граница“. Да, той беше провокативен, имаше опровержение от българската армия, че показаното не е вярно. Бях дете и не ми разрешиха да го
гледам, но сега съм убеден, че колкото
повече такива опровержения излизат,
толкова повече хората вярват, че видяното е точно така. Истината е, че
страхът от киното е базиран на друг
страх. Вътрешен страх. Но да се върна на „В кръг“ – не, ние нямахме страх.
Даже бих казал, че сме твърде деликатни, показвайки проблемите.

Иска ми се да ви попитам и за мъката на сценариста – през какво
минавате всеки път, пишейки
сценарии?
Отдавна си мисля, че това е като
строенето на мостове. Не знам дали
при всички е така, но след всеки завършен сценарий аз се чувствам послаб, по-болен, по-уморен, по-състарен. Сякаш си вграждаш сянката. Но
то вероятно важи за всяка професия,
ако се опитваш да дадеш максимума от себе си. И трябва време между
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Вреди ли инатът на сценариста?

„В кръг“, реж. Стефан Командарев

отделните проекти за възстановяване. Същевременно се вкарах в капан –
в момента работя по доста проекти,
защото в България не са много професионалните сценаристи. А и у нас сценаристът е платен само ако филмът
е финансиран – било за развитие, било
за производство. И ако съответният
сюжет, трийтмънт или сценарий не
бъде финансиран, работата ти отива
на вятъра, с което всички, за съжаление, негласно сме се съгласили. Много
ми се иска да се повдигне дискусия по
тази тема. Имам и идея да се създаде
истинска гилдия, но просто не ми достига време да я реализирам. В Съюза
на българските филмови дейци има
гилдия на филмовите сценаристи, има
още една гилдия, която е на радио-, тв
и киносценаристите, но те не изпълняват ролята на гилдия така, както
е в САЩ. Там има установено минимално заплащане и нямат право да те
наемат, ако не си в тази гилдия. Освен
че ти гарантира въпросния минимум,
тя ти подсигурява и ценз за работа. А
в България работата на режисьора е
предпазена по закон, докато работата на други кинопрофесии – не. И това
е пречка. Ето, аз работя по шест проекта с надеждата повечето от тях
да станат, за да мога да се издържам
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само като сценарист. Без да ми се налага да съм сценарист в свободното
си време, а осем часа да съм продавач
в магазин за обувки. Нямам нищо против магазините за обувки, работил
съм какво ли не, но за да отдам цялото
си време на писането, трябва да мога
да се издържам.

Актьорите казват, че им е нужна
доза лудост – трябва ли да е малко
луд и професионалният сценарист?
Има, има доста лудост (смее се). Тази
лудост при сценариста идва в момента, в който трябва да се освободи
от някои притеснения. Най-вече от
това, че някой друг ще чете текста
му. Спомням си, че когато отидох да
уча драматургия в НАТФИЗ, един от
най-сериозните ми проблеми бе да давам на другите да четат мой текст.
Освен това за сценаристите още в
началото трябва да е ясно, че текстът, който създават, не е финален
продукт. Режисьорът винаги е съавтор на сценария, включително на
филмите, в чиито надписи това не е
отбелязано. Голямото его, следенето
за всяка написана дума – това могат
да си го позволят само хора от ранга
на Едуард Олби и Тенеси Уилямс.

Да си инатлив и да държиш нищо да
не се променя в написаното от теб,
е страшна глупост. Означава, че живееш с идеята „никой не е по-умен от
мен“. Никога не съм си представял, че
съм по-умен от другите и че на някого няма да му хрумне нещо по-добро
в процеса на работа. С режисьорите
работя така – ако смятам, че нещо е
правилно, старая се аргументирано
да го представя. До три пъти, ако съм
много сигурен в него. Ако на третия
път видя, че режисьорът не е убеден
или иска да направи друго, в крайна
сметка филмът е негов и той трябва
да вземе крайното решение. Всички
носим отговорност, но филмът е на
Стефан Командарев, на Милко Лазаров и т.н. В киното е много важно да
има един капитан на кораба и това не
може да бъде нито операторът, нито
сценаристът, нито който и да е друг
в екипа. Затова отстъпваш назад.
После с някои неща на екрана можеш
да си съгласен, с други – не, но това е
част от работата.

Стигнахте ли дотам безпроблемно да изхвърляте части от ваши
текстове?
О, да! Не е лесно, но е необходимо.
Даже съм станал безчувствен в това
отношение. Често се опитвам да
убеждавам режисьорите, с които работя, че някои неща не са за даденото място. В името на филма. Той е над
всичко останало, дори над режисьора,
съществува като нещо, което можеш
да направиш веднъж в живота. Рядко се случва някой да направи римейк
на собствения си филм, режисьори
като Михаел Ханеке („Забавни игри“)
са по-скоро изключение. Трябва да дадеш всичко за един филм, включително
да премахнеш прекрасни сцени, ако не
стоят добре в цялото. Ето, сега работя по проект, в който има три-четири страхотни сцени, но убиват
ритъма на цялото. Паднаха и трите
за сметка на една, която обединява
другото.

Обикновено хората не си дават лесно занаята, а вие дори организирате курсове за сценаристи. Доколко
издавате тайните си?
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Не знам дали има тайни, по-скоро споделям опита, наученото от много
преподаватели и ментори в чужбина.
Тук тайни няма, то е някакво предаване. Арън Соркин, сценаристът на
„Социална мрежа“, казва, че драматургията е следното нещо: в първия
акт качваш един човек на едно дърво,
във втория го замеряш с камъни, в
третия решаваш дали той пада, или
слиза от дървото – толкова просто
е. Това е горе-долу един филм, другото са детайли, естетика. Вече шест
години се занимавам професионално с
кинодраматургия. Радвам се, че организирахме страхотен курс по писане
на сценарии в „Ню Бояна“. Включиха се
прекрасни хора между двадесет и няколко и малко над 40 години, а накрая
излязоха седем сценария на много добро ниво. Повечето са за мегаскъпи
продукции – единият сюжет се случва
в Норвегия, другият в бъдещето – не
могат да се заснемат у нас, но това
са техните идеи. На хора необременени, напипващи нещата по време
на процеса. Повечето се впускат в
теми, които нямат нищо общо с нашата действителност, защото тук
не виждат нищо, което да ги докосне
и вдъхнови. За мен това е много сериозен повод за размисъл. Може би е израз
на желание да избягат от тази реалност – нямам обяснение.

Сюжетът на „Ага“ също е далеч
от пределите на България. А това,

че е с твърде малко думи, дава ли
възможност на сценариста да си
отдъхне?
Хм, тези сценарии са най-трудните.
Най-доброто кино е много простичкото, но то не се прави лесно. Тогава
се използва похват, който на английски се нарича underwriting – особено
писане, хем разказваш история, но

„Ага“, реж. Милко Лазаров

използваш липсващите парчета, а
не разказваш основното. Сложно се
прави, защото се опитваш да стоиш
максимално далеч от обяснението и
същевременно да задържиш цялото
да не се разпадне.

„Ага“ ли беше големият ви урок?
„Посоки“, реж. Стефан Командарев

направят по-добре това, което правят, а не да ги убеждавам да правят
нещо, което не искат. Прилагам го и в
работата си с различните режисьори.
Можеш да накараш един човек да направи нещо насила, но в крайна сметка
той или ще се отчая и ще зареже проекта, или ще се получи нещо, в което
няма сърце, няма душа.

„Ага“ бе голям урок за мен по много
причини. Първо, заради срещата ми
с Милко Лазаров – от него научих повече за киното, отколкото през четирите години в академията. Много
съжалявам, че хора като него не преподават в НАТФИЗ. Дипломирайки се,
аз бях с една представа, а в последвалите четири години работа по „Ага“
с този режисьор и пътувайки с този
проект, видях, че нещата не стоят
точно така, както ни ги преподаваха. Да, много научих в НАТФИЗ, но там
още витае консервативен дух. Тук
искам да се върна към курса по писане
– тръгвайки да правя тези истории с
курсистите, аз исках да им помогна да

„Ага“ си има и сърце, и душа – какви
са шансовете да бъде номиниран
за Оскар?
Не знам, но се надяваме на най-доброто – 93 продукции от цял свят се
борят тази година, десет от тях ще
бъдат избрани за големия списък и
само пет ще влязат в състезанието
за Оскар за най-добър чуждоезичен
филм. Политика е, трябват много
средства, рекламна кампания, за която, ако „Нетфликс“ може да вложи 20
млн. долара, то „Ага“ няма как да си
го позволи. При Оскарите не е като
на фестивалите, където журито задължително гледа филмите и избира,
а по-скоро трябва да привлечеш вниманието, има си специални пиар агенции, които се занимават с това. Има
шансове според мен, но…

Зависи и от конкуренцията?
Наистина има много добри филми от
цял свят, които се състезават с нас.
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Симеон
Венциславов

Симеон Венциславов (38 г.) завършва драматургия в НАТФИЗ
„Кръстьо Сарафов“. Съсценарист на „Посоки“ и „В кръг“ (заедно със Стефан Командарев)
и „Ага“ (заедно с Милко Лазаров).
През 2015 г. сценарият за „Ага“
(тогава „Нанук“) е отличен с
наградата Кешловски, присъждана в Кан на автори от Централна и Източна Европа, а завършеният филм е българското
предложение за номинация за
Оскар. „Посоки“ спечели Специалната награда на журито на
фестивала „Златна роза“ през
2017 г. във Варна, а „В кръг“, чиято премиера беше в началото
на ноември, има две отличия от
кинофорума в Сараево и три
награди от „Златна роза“ 2019.
Продължава да работи със Стефан Командарев и Милко Лазаров, както и с други режисьори.
Пише сценарий, който все още
няма режисьор – историята се
развива в Берлин през 1968 г.

От Северна Македония изпратиха
прекрасния Honeyland, документален, спечели фестивала в Сънданс,
със страхотни промоции в Щатите,
разказва за последната жена, която
събира див мед в Македония. Там виждам голямата конкуренция, защото е
от региона и е естетически близък с
нашия.

В „Ага“ има много хубава реплика:
„Краката са като семейството, не
могат един без друг“. Ако си представим, че филмът е семейството
– без какво не може сценаристът
в него?
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Аз лично не мога, ако няма нещо в идеята, което да ме поддържа. Защото
работата по сценария обикновено
отнема години. Другото е режисьорът – не мога да работя с хора, с които
не си пасваме – това е страшна мъка.

Изведнъж в края на 2019 г. се появиха много български филми, повечето от които са доста добри
– симптом на какво е това?
Много ни се иска да е сигнал за нова
вълна, но трябва много повече, за да
е така. Тук се подценяват международните успехи на българското кино.
Не мога да разбера как настава национална радост, когато Григор Димитров се класира на полуфинал, а когато български филм печели Голямата
награда на фестивала в Карлови Вари,
това минава тихичко, само в гилдията. Имам усещането, че успехите на
културата са принизени за сметка на
спорта. Напротив, важни са, когато
български кинопроект излезе да си
търси копродуценти в чужбина. Преди време говорих с шефа на Film i Väst,
много богат шведски фонд, финансира филми от Източна Европа, и той
каза: „Ако при мен дойдат румънски
и български филм, първо ще погледна
румънския, защото румънското кино
вече има световно лице“. Защото киното е може би най-нелокалното изкуство – ако го разкажеш правилно,
ако говориш за универсални теми в
местен контекст, можеш да бъдеш
разпознат навсякъде. Както „Ага“,
който може да се случи където и да
е по света, включително в родопско село, нищо че прочетох всякакви
глупости от сорта: „защо България
праща за Оскарите филм, който се
развива на Север, защо от Севера не
са направили филм за родопски дядо“
– явно всеки има нужда да коментира,
независимо колко е наясно.
Искам да кажа, че би могло да има нова
вълна, би могло да има повече и по-добри български филми, когато българското кино има лице и по света. Това е
важно, но хората го подценяват. Казват: „Правите негледаеми филми“. Не,
въпросът е да се правят качествени,
разпознаваеми навсякъде филми.

Съжалявам, но е страшна глупост
да се твърди, че „Мисия Лондон“ е
най-гледаният филм. Да, има най-много зрители в България, но според мен
има няколко други, по-гледани, ако се
вземат зрителите им в чужбина. Защото „Мисия Лондон“ е изключително локален филм, а „Светът е голям и
спасение дебне отвсякъде“ е продаден
в 93 държави, „Ага“ – в 19, „Посоки“ – в
15… И като се тегли чертата, сигурен
съм, че те ще са по-гледани. А и какво значи „най-гледан в България“?! И
изпълнителите на чалга са най-слушаните певци тук. Това гаранция ли
е за качество? Големият проблем е, че
никой не си прави труда да изнесе реална информация. „Слава“ на Кристина Грозева и Петър Вълчанов според
споменатата статистика има 5000
зрители в България, но има 30 000
зрители във Франция, а беше разпространен и в Италия, Испания, изведнъж
цифрата става голяма. Проблемът е,
че се манипулира зрителят. Затова е
важно да има хора като Христо Христозов, който се осмели да разпространява прекрасния „Изпепеляване“
– южнокорейски, два часа и половина,
държи те с енергията си. Не знам колко зрители ще има у нас, но искрено го
препоръчвам.

Нямате заслуга за филма, чието
заглавие ще перифразирам, но може
ли да се каже, че светът е голям и
сценарии дебнат отвсякъде?
(Смее се.) Тук, в България, има сюжети
за милиони. За мен най-важното е, когато се прави сценарий, той да засяга
универсални емоции и теми. От там
нататък локалните неща са екзотичните елементи, които създават
облика на филма. Говориш за любов, говориш за омраза, говориш за отмъщение – те са разпознаваеми навсякъде.
Ако говориш за разбито семейство, за
проблем между поколенията, за вината на един човек, който си губи времето и когато вече е късно, тръгва да
търси детето си – това го разпознават навсякъде по света. Има толкова
много истории за разказване в България, въпросът е да се намери ключът
и те да не останат локални.
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Соня Александрова

СТОКХОЛМ

като кино
Филмовият фестивал в
Стокхолм (6–17 ноември)      
отпразнува своя            
30-и юбилей

Сред гостите му са били Франсис
Форд Копола, Ванеса Редгрейв, Алехандро Гонсалес Иняриту, Жак Одиар,
Уес Андерсън, Кен Лоуч, Дарън Аронофски, Клер Дени, Ксавиер Долан, Куентин Тарантино, Ай Вей Вей, Дейвид
Линч, Дейвид Кроненбърг, Денис Хопър, Изабел Юпер, Шарлот Рамплинг,
Ума Търман и редица други. За разлика
от големите си съперници Берлин, Кан
и Венеция, където в основния конкурс
се състезават само нови филми, той
показва вече познати заглавия – гледани и дори награждавани някъде по
света. Ноември е почти краят на годината, големите фестивали са поприключили, време е за равносметка
кои са най-важните филми. Това е и
целта на Стокхолм – да бъде витрина
на най-доброто от годишната продукция, да се съревновават заглавия,
които вече имат награди. Представени бяха над 150 филма от над 60 държави. 40 процента от тях са на режисьорки, защото фестивалът иска
да насърчава женското присъствие в
киното. Неслучайно директорът му е
жена.
Различни журита избират победителите в седем категории. Най-важната
награда в основния конкурс е Бронзов
кон от 7,3 кг, останалите категории
получават Алуминиев кон. Основният
конкурс е за режисьори с първи, втори
или трети филм. През 2016 г. Бронзов кон получи и българският филм

Стокхолм,
специално за
„Култура“
„Синоними“, реж. Надав Лапид

„Безбог“ на Ралица Петрова. Освен за
игрални филми има конкурс и за документални. Фестивалът подкрепя млади кинотворци и присъжда стипендия
на млад шведски режисьор, който получава шанса да направи нов филм и да
продължи своята кариера. Наградата
Изгряваща звезда е за млади талантливи актьори, участвали в шведски
филми през последната година. Победителят се избира от независимо
жури и е представен на церемонията
по награждаването. Сред програмите
са: „Икони“ – големи изпълнения на водещи актьори и актриси в съвременното кино; „Откритие“ – творби на
режисьори дебютанти; „Независими
американци“ – САЩ през погледа на
най-независимите си режисьори; „Докумания“ – най-истинските истории
на годината, разказани в документални филми.

Тричленното жури, оглавявано от
шведа Ерик Хемендорф, продуцент
на „Квадратът“ (Златна палма в Кан,
2017, показан и на София Филм Фест
2018), изгледа 17 творби и присъди
Бронзов кон за най-добър филм на
„Песен без име“ (Перу), дебют на Мелина Леон, писателка и режисьорка,
представен в „Петнадесетдневката
на режисьорите“ в Кан. Направен е
със завидно кинематографично въображение по истински случай, разказва за трафик на перуански деца през
80-те години. Във фалшива клиника,
която после изчезва в небитието,
новородено бебе е отнето от майката под предлог рутинни проверки
на здравето и никога не ѝ е върнато.
Отчаяното търсене на дъщерята
отвежда жената до голям вестник.
Там се среща със самотен журналист,
който започва разследване. То стига
до върховете на корупцията, разголва
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реалните социални проблеми на Перу,
които преливат в сюрреалистични и
неясни кошмари. Меланхоличният и
елегичен тон на филма, вниманието
към местните жени без право на работа, неизбежно води до сравнение с
„Рома“ на Алфонсо Куарон. И тук черно-бялата гама придава убедителна
и реалистична атмосфера. Неслучайно „Песен без име“, суров и възвишен,
получи и Алуминиев кон за най-добра
операторска работа на известния в
Латинска Америка и награждаван и
на Венецианския кинофестивал (2013)
Инти Брионес. Той е поразително прецизен, улавя както нюансите на тялото, така и интензивните погледи на
героите.

Алуминиев кон за най-добър сценарий беше даден на Надав и Хаим Лапид
за „Синоними“ (Израел), взел Златна
мечка в Берлин, както и наградата
на ФИПРЕССИ. Режисьорът Надав Лапид разказва автобиографичната си
история – млад евреин идва в Париж
да търси своята идентичност. Йоав
(убедителният Том Мерсие) непрекъснато се люшка в своя избор между две
страни и два езика. Изрежда синоними,
за да изрази негативното си отношение към родния Израел и позитивното
към осиновилата го Франция. Травмата, войната и изгнанието са представени по игрив, трогателен и интелигентен начин. Смел филм, който те
приковава от началото до края.
Търси себе си и младежът от полския
филм „Тялото Христово“ (режисьор Ян
Комаса), кандидат за Оскар за най-добър чуждестранен филм. 20-годишният Даниел винаги е искал да стане
свещеник, но излежава присъда за
убийство и криминалното досие не
му позволява да осъществи мечтата
си. На излизане от центъра за задържане попада в дърводелска работилница в малък град. Там се представя
за свещеник и поради заболяване на
истинския свещеник го замества в
енорията. Младият и харизматичен
проповедник дава възможност на
общността, разтърсена от скорошна
трагедия, да започне да лекува раните си. Даниел също преживява духовна трансформация. Той умело редува
силата и уязвимостта, лудостта и
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светостта. Актьорската енергия на
Бартош Биления покори журито, което му даде Алуминиев кон за най-добра мъжка роля.
Шведите почетоха Франция като гостуваща държава на фестивала с над
25 френски филма във всички програми. Без да е мислено предварително,
в тази насока се вписа и наградата на
ФИПРЕССИ от програмата „Отворена
зона“, която присъдихме на френския
филм „По Божия милост“ на Франсоа

от жертвите. Те решават, макар и
след десетилетия, да осъдят кардинала. Озон организира филма като
сложна верижна реакция. Успява да
бъде изключително премерен. Държи
здраво актьорския състав и подчертава нестабилността и противоречивия характер на героите, непоправимо сломени, всеки по свой начин, от
травмата на насилието. Във филма
тежестта на думата (неслучайно
асоциацията е наречена „Свободното
слово“) непрекъснато се подлага на
изпитание. Независимо дали е изписана или изговорена, тя е основният
инструмент в битката с Църквата.

„Случайно или не,                      
Случайно или не, в дните около 10 нов дните около
ември в програмата „Отворена зона“
се състезаваше и българският филм
10 ноември                         
„В кръг“ на Стефан Командарев. Салонът, където го гледах, беше приличв програмата
но пълен. Три патрулни двойки бдят
за реда на София. По време на своята
„Отворена зона“
работна нощ се въртят в кръг, омотани предимно в собствените си просе състезаваше               
блеми – професионални, но най-вече
лични. В кръг без изход вече 30 години
и българският филм            
се върти и самата държава, настоя„В кръг“ на Стефан телно убеждават авторите. Едни от
тях се окайват, че все още живеят в
Командарев.
България, друг герой е роден точно на
10 ноември 1989 г. Случките са правдоСалонът беше
подобни, героите и актьорите убедителни, но основната причина филприлично пълен.“
мът да не влезе в обсега на нашето
Озон, носител и на Сребърна мечка от
Берлин. Нашата мотивировка е: „Важен филм и все по-актуална история,
особено в момент, когато Католическата църква и Ватиканът гледат
към реформи. Докато разказът се
разгръща, тежестта му се стоварва
върху вас. Хуманистичният подход на
Озон изисква и силни изпълнения от
неговите актьори. Те играят мъже
от реалния живот“. Отправна точка
във филма е една истинска история –
сексуално насилие върху млади момчета от католически свещеник в Лион.
Едно от тях, вече семеен мъж, случайно разбира, че педофилът все още е в
контакт с деца, и решава да реагира.
Започнала като лична, битката прераства в създаването на асоциация
„Свободното слово“, обединила много

тричленно жури, е повторяемостта
на сюжетната схема с предишния
филм на режисьора „Посоки“. Стана ми
особено приятно, когато украинската
колежка призна, че все едно вижда Украйна във филма.

Друг вълнуващ момент в Стокхолм
бяха наградите за цялостно творчество. Една от тях получи иранският актьор Пейман Моади („Раздяла“).
Другата отиде при Макс фон Сюдов
– най-известния шведски актьор,
един от предпочитаните Бергманови изпълнители, в чест на неговия
90-годишен юбилей. Личеше си, че
аплодиращата публика, станала на
крака, познава и цени творчеството
на своя сънародник. А публика имаше
из всички киносалони на фестивала.
Той е обичан и желан, с утвърдени
традиции.
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Анри Матис (1869–1954), из цикъла
„Антилска поезия“, литография ©НГ
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Диана Попова

Образи отвъд графата

„Притегателни и
обичайни. Жената
в творчеството на
европейски графици от
XIX и XX век“, до 5 януари
в НГ „Квадрат 500“,
куратор Калин Николов
Позабравената радост от класическото графично изкуство, от съзерцанието на линии и щрихи, изграждащи
образи, разчитането и четенето на
самите образи, а от тях отново към
линиите и щрихите, които не просто изграждат, но и нюансират тези
образи – ролите, състоянията, трепетите им, после към детайлите,
участието им в цялото и пак обратно
през авторското умение към четенето и разчитането... Такова преживяване предлага една умна изложба в
НГ „Квадрат 500“ – „Притегателни и
обичайни. Жената в творчеството на
европейски графици от XIX и XX век“
(27.09.2019–5.01.2020, куратор Калин
Николов). Защо е „умна“, ще стане
дума по-нататък. Първо да обясня за
позабравената радост.
Аз не съм я забравила – и професионално, и лично няма как. Но си мисля за
по-общите тенденции и отношения
в обществото дори не само и не специално към изкуството. За битуването на образа във време на скоростен
обмен на информация, когато той
прелита пред очите и сякаш изисква
тутакси да бъде категоризиран, натикан в някаква „графа“ с прочита
от пръв, който е и последен поглед. В
тази странна надпревара – всъщност
със себе си, заради усещането, че безброй други образи чакат някъде там,
нетърпеливи да бъдат видени – не остава време за вглеждане в детайли, за
откриване на нюанси и по-дълбок смисъл. По тази причина образът може да
попадне в странична или дори напълно
грешна „графа“, защото в бързината
е разчетен превратно. И това доста
често се случва в социалните мрежи,
става повод за недоразумения и лични
неудовлетворения. Разбираемо е, че в
такива случаи радост няма.
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Моис Кислинг (1891–1953), Голо тяло, цветна литография ©НГ

А изложбата е „умна“, защото използва може би най-призивното към
съзерцание и вглеждане изкуство –
графиката (съответно рисунката и
акварела), за да извади зрителя от
надпреварата със себе си и да го поведе към разбирането на женския образ

в изкуството. Но не въобще и изобщо, а конкретно във времето, когато
той се променя, нюансира, представя в нови и различни роли и състояния. Тогава те са необичайни точно защото са обичайни – като един
вид повседневност, която навлиза в
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изкуството. А са обичайни – в смисъл
на привични – по-скоро от днешната
гледна точка. Когато тези женски образи са вече установени, а много от
тях – утвърдени като „графи“, в които светкавично и от пръв поглед разпределяме визуалната информация,
която ни се изпречва пред погледа.
Изложбата деликатно, но решително ни повежда към формирането им в
едно предишно време, като успоредно
с това ги изважда от клишетата на
съвременността.
И ето как става това:
Първо чрез промените, видими в отделните произведения, разбира се.
После чрез „засичането“ на образи в
работите на различни художници. И
накрая – чрез връзките и препратките, заложени в изложбата като цяло.
Да вземем например алегоричната
фигура на свободата в графичната репродукция по всеизвестната картина
„Свободата на барикадите“ на Йожен
Дьолакроа (1798–1863). Образът следва дълга традиция от Античността, когато богините независимо от
„специализацията“ си неизменно са и
красиви. И ако при Дьолакроа все още
има отглас от тази традиция, то в
литографията на Теофил-Александър
Стайнлен (1859–1923) „Свободата“
вече не е привлекателна като жена –
акцентът е върху ролята ѝ да предвожда угнетените и оскърбените.
В изложбата едно до друго са три произведения: „Бюст на Белона“ (офорт)
от Огюст Роден (1840–1917), „Голо
тяло“ (въглен) от Еужен Кариер (1849–
1904) и „Голо женско тяло“ (верниму)
от Огюст Реноар (1841–1919). И тази
подредба е възможност да се проследят промените в отношението към
образа на жената: богинята е преди всичко богиня на войната; голото
тяло е направо бунтовно, загубило
дори намека за еротична привлекателност; младото момиче го носи
само като потенциал за някакво бъдеще време.
Променящите се роли на жената
в обществото, представени в изложбата, са дълга поредица. Например „Перачки“ (литография) на

Теофил-Александър Стайнлен. Названието сякаш изисква да си ги представим заети със самия тежък и неприятен физически труд. А виждаме две
делови жени, забързани по улиците на
оживения град с кошници в ръце, за да
доставят изпраното пране на клиентите си.
Промените можем да проследим и
във времето, разбира се – през творчеството на различни художници. Да
кажем, забавляващите се жени от
офорта на Франсиско Хосе де Гоя и
Лусиентес (1746–1828) от цикъла „Поговорки“ отекват сякаш в женския
„Пикник“ (цветна литография) на
Луис Бертхом Сент Андре (1905–1977).
А пък „Сплетници“ на Гоя от серията
„Капричос“ – в „Мадам Абдала“ (литография) на Анри дьо Тулуз-Лотрек
(1864–1901)...
А те пък могат да препратят към
образите на възрастни жени в изложбата – важни дори само заради интереса на художниците към тях, но
е симптоматично и какво търсят и
изтъкват в тях като роли и състояния. Впечатляващ в това отношение
е офортът „Жена със скръстени ръце“
на Кете Колвиц (1867–1945). Дали красотата или възрастта на жената
имат значение при нейните собствени житейски обстоятелства и екстремни състояния. Или по-скоро появата на интерес към тях от страна
на художниците е важната. Ето към
тези въпроси ме наведоха произведения като офорта „Самоубийство“ на
Албер Бенар (1849–1934), „На улицата
(Самотна жена)“ на Теофил-Александър Стайнлен, майката с дете в скута
в литографията „Прекъсване на съдебното заседание“ на Жан-Луи Форен (1852–1931). А тя пък препраща към
офорта „Кашата“ (1861) на Жан-Франсоа Миле (1814–1875) – непринудена домашна сцена, в която жена храни дете
на коленете си. В тези образи няма
нищо от богородичното майчинство,
да го кажа така, няма преклонение или
умиление пред това „призвание“ на
жената. Също както няма и героизъм,
всеотдайност, жертвоготовност,
каквито е имала в класическото изкуство, явявайки се в качеството си на
митологична, библейска или историческа фигура. Жените в тази изложба

са обикновени, явяват се героини на
самите себе си и като такива влизат
в произведенията на художниците.
Отношенията между мъжа и жената в тази изложба стават отношения между жената и мъжа. Жената е
силната, издръжлива на бедствия и
страдания, подкрепяща, успокояваща и утешаваща мъжа в житейските
му несгоди. Смело се изправя с лице
срещу съдбовните страдания, независимо дали те са лични или общи. И
тук можем да мислим както за образа на Свободата, така и за жената
в „Съкрушени“ (акватинта) на Кете
Колвиц. От друга страна са и личните, а и интимните отношения между
жената и мъжа. В повече или по-малко
променена субординация, в равнопоставеност на съучастието, в доволството и недоволството, в отчуждението и незадоволеността. Както
е например в „Сериграфия II“ (1986) на
Енио Калабрия (1937).
Същевременно жената не губи и класическите си вдъхновяващи роли, както е видно в четирите литографии
от цикъла „Антилска поезия“ на Анри
Матис (1869–1954). Продължава да е и
„голо тяло“ – еротично привлекателна и обект на желание. Обаче вече не
е класически пасивно и не е просто
тяло. Жената може да не желае да
бъде такова – по някакви свои причини, както е в цветната литография на
Моис Кислинг (1891–1953). Или пък обратното – да изтъкне самоуверено и
със самочувствие своето тяло, както
е в офорта „Голо тяло“ (1958) на Марсел Громер (1892–1971)...
Всъщност изложбата представя епохални промени в обществото през
художествените образи на жената.
Времето, когато „малките изключения в изкуството спрямо възприетите норми след средата на XIX век
започват да се нарушават и множат“,
както пише в текста си кураторът
Калин Николов. Те се множат и в новия
XXI век, разбира се. И въпросът е дали
в бързината и суматохата успяваме
да ги уловим, да ги „прочетем“ и да ги
разберем. Преди да сме ги метнали от
пръв поглед в някоя може би погрешна
„графа“...
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Владия Михайлова

СОФИЯ УТРЕ

Изложба на „Визия за София“, Софийско ларго, фотографии „Визия за София“

„София утре: изложба
на „Визия за София“                   
се откри на 8 октомври    
и продължи до 30 ноември          
в централното
пространство                   
на Софийското ларго
Изложбата представи над двадесет
изследвания, направени за две години,
които се отнасят до различни въпроси в седемте направления на Визията: транспорт, околна среда, градска
среда, икономика, хора, идентичност
и култура, управление. Графики, карти
и текстове от изследванията бяха
показани по хоризонтала на основната инсталация, представляваща
картата на София. По вертикала пък
бяха представени 24-те дългосрочни
цели на Визията , както и стъпките,
чрез които те би следвало да бъдат
изпълнявани. В рамките на изложбата участваха и художниците Антон
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Цанев и Красимир Терзиев. Работата
„Преходен вестник“ на Красимир Терзиев имаше специално създаден столичен брой, който включваше образи
на паметни събития от развитието
на града, публикувани през годините
в периодичния печат, които, макар и
показани без текст, каквато е идеята на автора, събуждат колективната памет за града. Младият художник
Антон Цанев участваше с художествени фрагменти, които поставяха акценти върху някои от важните въпроси, свързани най-вече с околната
среда – проблемите с трафика и отпадъците, със зелените клинове и замърсения въздух, с биоразнобразието.

„Визия за София“ е инициатива на
Столична община за създаването на
споделена и дългосрочна стратегия
за развитие на София и крайградските територии с хоризонт 2050 г.
Куратор на изложбата е Владия Михайлова, в екип с координатор Петко
Милаков, дизайн на основната инсталация – арх. Иван Бонев, графичен дизайн – FourPlus.

Изложбата се стремеше да привлече
множество хора, не само като зрители, но и като участници. Затова в
нейните рамки се организираха представяния на различни инициативи и се
проведе акция, която провокираше хората да напишат какво липсва в техния квартал.

Накратко – да съм спокоен и упорит. А
надълго, че ако вложиш време и усилие
и намериш чистосърдечни и устремени хора, които да направят същото,
можем да постигнем много заедно.

Любо Георгиев, ръководител
на „Визия за София“
Кое е най-важното, което самият
вие научихте от работата по „Визия за София“?

Какво трябва да се случи, за да започне да се изпълнява Визията?
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Да има достатъчно хора, които да я
припознаят и подкрепят. Не само политици (въпреки че те са много важни), но всички. А за да стане това,
трябва да си повярваме, че можем и
заслужаваме. Мисля, че в София има
достатъчно такива хора, и затова
съм оптимист за бъдещото развитие
и прилагане на Визията.

До 2050 г. има много време, какво трябва да направим, за да има
реална приемственост и последователност при изпълнението на
Визията?
Да изграждаме системи, а не да разчитаме на супермени. Най-голямата
сила на човека е в това да работи в
екип, и то с непознати. По-успешните (тоест щастливи и/или богати)

Рашид Рашид, координатор
на направление „Околна среда“
Качество на атмосферния въздух.
Първите мерки следва да бъдат насочени към елиминиране на най-сериозните източници на замърсяване в
града, като твърдите и течни горива
например, които се използват за битово отопление. Система от забрани
и стимули може да реши този проблем
в кратък срок, това следва да стане
без създаване на социални проблеми.
Втори важен източник на замърсяване са старите и неподдържани МПС.
Трябва да спрем от движение тези,
които не отговарят на стандартите
в държавата.
Управление на отпадъците. Наличието на анонимни отпадъци, за които
никой не носи отговорност, е основната причина за ниското ниво на разделно събиране. Решението на този
проблем е отговорността да бъде на
тези, които генерират тези отпадъци, като най-лесен начин е заплащането на такса битови отпадъци да се
базира на качеството и количеството, генерирано от всеки гражданин.
Градски паркове и зелени клинове.
Една мечта, описана в най-старите

общества са успели да изградят системи на отношения и правила, чийто
смисъл и полза са разбирани от мнозинството. Ние можем да продължим
да се правим, че светът започва и
свършва с нас, но ще ни е по-добре, ако
преодолеем страха си от другия, видим капацитета на хората около нас
и без предразсъдъци изградим мрежи
на взаимодействие. Така ще можем да
имаме и приемственост, и последователност, и по-добри резултати (тоест качествен живот).

Ако мислим от гледната точка на
настоящия момент, какво е важно
да се случи в следващите четири-пет години?
Да направим няколко неща, които не
изискват много финансов, а по-скоро
социален или управленски ресурс, но

планове на София, е изграждането на
т.нар. зелени клинове към Витоша.
Изпълнението на тази цел изисква
добра координация между гражданите и Столична община за намиране на
решения, които да са в полза както на
собствениците на имоти в тези зелени площи, така и на всички жители.

Миглена Герасимова,
координатор на направление
„Социология, хора и
идентичност и култура“
Обединяващият проблем между социалното и културното е териториалният дисбаланс, големите разлики
в състоянието и развитието на отделните квартали/райони (социално,
икономическо, културно, екологично
и т.н.). С това е свързано и гетоизирането на града. Струпването на
население с едни и същи или близки характеристики (образователен
статус, доходи, етническа принадлежност и др.) е потенциална нарастваща заплаха, която ще доведе до
трудно обратими последствия. Анализите ни показват, че в територии
с по-ниско образование на родителите децата по-често изпадат от

значително ще увеличат удоволетворението ни от живота в София.
Например отделянето на бус ленти
на всички булеварди, поставянето на
специални светофари на кръстовищата, така че градският транспорт да
минава първи, и супердобра интеграция на приложения като Гражданите
или Civi и полицията за светкавична
обработка на сигнали за нарушения
в тези ленти. Тоест: боя, разрешителни, малко техника, човешки ресурс, рекламна кампания и много будни граждани (има ги). Така изведнъж
градският транспорт ще започне да
се движи много по-бързо, ще стане
по-атрактивен за хората, а това ще
намали ползването на автомобили.
Подобни действия могат да бъдат
направени и в други сфери.

образователната система. В много
от случаите това са и градските зони
с най-ниски доходи на населението,
лошо качество на средата, както
градската, така и битовата, и нездравословни условия. Проблем за града
са и луксозните затворени структури, които довеждат до други видове
социална и културна изолация, претоварват градските системи (транспортни и технически). Това е другият
край на махалото – колкото повече набира скорост то, толкова по-непреодолимо става разстоянието между
двата му края. За мен единственият
начин за справяне с тази ситуация е
ясен и структуриран интегриран подход, който не би могъл да сработи без
участието на местните общности, и
създаване на социална политика, подкрепяща и развиваща.

Калоян Карамитов,
координатор на направления
„Градска среда“ и
„Транспорт“
Нарастващото население на града
изисква пространство, където да
живее, учи, работи и да се придвижва. Във вътрешността на града има
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огромни терени, обвързани с базова
инфраструктура, които пустеят.
Би било добре да се обновявят тези
неизползвани територии. Приоритетно да се осигури необходимата
инфраструктура и да се създаде нов
механизъм за формиране на цената
на строителните разрешения спрямо
различните територии, като се улеснят и стимулират инвестициите в
тях. Има квартали, в които не е изградено необходимото обществено обслужване, и една от мерките е насочена към постигането на териториален
баланс на обслужване на населението
с културни, спортни, образователни и
здравни обекти и пространства. Необходими са ревизиране на Подробните устройствени планове и заделяне
на бюджет за отчуждаване на имоти
за улици и обществено обслужване.
Друго предизвикателство пред София е визуалният облик на средата,
за което вече се разработва Наредба за градската среда, която да регламентира елементите на средата
като настилки и градска мебел, но и
елементите, които се поставят по
сградите. Има нужда от създаване
на комфортна и безопасна пешеходна мрежа, която ще стимулира ходенето пеш, придвижването на хора в
неравностойно положение, достъпа
до различни услуги и социалните контакти. Доизграждането на мрежата
от велоалеи и привеждането на съществуващите към нормата, създаването на нови кръгови линии на обществения транспорт за по-добра
свързаност на периферията на града
и интегрирането на обществения
и регионалния жп транспорт целят
да привлекат повече ползватели към
устойчивите форми на транспорт, а
използването на личния автомобил да
намалее.

Жоро Пенчев, координатор
на направление „Технологии,
иновации и управление“
В административно отношение градът страда от сериозни структурни
дефицити и изоставаща модернизация в процесите. Като най-приоритетни „Визия за София“ очертава няколко области.
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Дигитализация. Предлагаме широк
пакет от мерки, насочени към дигиталната трансформация на управлението, започвайки от институцията
офис на главния служител по информацията, подчинен директно на кмета и
с правомощия върху изпълнението и
координацията на проекти по дигитализация във всички останали звена.
Важни начални стъпки: единна система за съхранение на данни; единна
система за електронна самоличност;
машинно четими стандарти за съхранение на данните и за изработка
на софтуер за услуги; отворени данни
към гражданите; дигитализация на
всички хартиени документи.
Координация. Най-често обект на
критики е координацията между
действията на различните администрации в общината. Най-важно е да
се създаде специално звено за стратегическо и пространствено планиране, което е натоварено да изработва стратегии с експертна помощ от
направленията на общината.
Икономика. Голяма част от икономиката на София е ориентирана към
дейности с ниска добавена стойност
(например търговия). Преориентирането ѝ към индустрии с по-висока
добавена стойност, както и повишаването на продуктивността и технологизацията на останалите индустрии ще доведат до по-високи доходи
на заетите и до умения, необходими
при бъдещите промени в икономическата структура. „Визия за София“
препоръчва комуникация между бизнес
и наука, реформи в образователната
сфера, които да развият умения, необходими за гъвкаво учене през целия
живот. От друга страна, подкрепа за
дигитализацията и технологизацията на индустрии, което би повишило
тяхната продуктивност и добавена
стойност и намалило техния екологичен отпечатък.
Икономически дисбаланси в районите. Сериозен проблем е дисбалансът в
развитието на северозападната част
на града, която се характеризира с
по-ниски доходи, малко инвестиции и

работни места в бизнеси с ниска добавена стойност, и югоизточната
част, която е значително „по-богата“
и привлича повече инвестиции. Този
дисбаланс постепенно се превръща
в затворен цикъл, влияещ върху демографията, привлекателността на
училищата и социалната среда и инвестициите в тези райони. „Визия за
София“ предлага ангажирана работа
на общината за привличане на инвестиции в слаборазвитите икономически райони чрез административни
и данъчни облекчения; изграждане
на инфраструктура и предоставяне
на терени за създаване на бизнес паркове, идентифициране на конкретни
географски предимства, например
крайните райони като добра дестинация за логистични бизнеси; създаване на социална инфраструктура, привличане на културни мероприятия и
поощряване на професионалното образование в тези райони.

Владия Михайлова, куратор
на изложбата
Изложбата „София утре“ бе предизвикателство за мен не само защото
трябваше да се представи огромно
количество информация, но и защото
съдържанието ѝ ни касае пряко и непосредствено, тук и сега. За това колко важна е средата, в която живеем, и
как проблемите в нея концентрират
недоволства, граждански инициативи и битки, са показателни не само
отминалите местни избори, но и начинът ни на живот. Визията за София
е всъщност визия за нашия живот и
този на децата ни през следващите
три десетилетия до 2050 г. „Визия за
София“ ме провокира да мисля повече
за зрителите, за образователните
възможности на изкуството, за създаването на събития, комуникативни както съдържателно, така и пространствено и времево. Надявам се, че
колкото и маргинална да е сферата
на изкуството и културата, ние ще
успеем да преодолеем нишовото мислене и елитарното негодуване и ще
дадем практични отговори на това,
което безспорно знаем – че културата е начин на мислене, а от него зависи почти всичко.
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Владимир Стоянов в ролята на
Княз Елецки от операта „Дама
Пика“ на Чайковски в „Ковънт
Гардън“ © ROH, Catherine Ashmore
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Верди
Кавалер на

С баритона
Владимир Стоянов
разговаря Светлана
Димитрова
Баритонът Владимир Стоянов получи
отличието „Кавалер на Верди“. Сред
носителите на престижната награда
са Ренато Брузон, Пиеро Капучили, Лучано Павароти, Франко Корели, Карло
Бергонци, Пласидо Доминго, Хосе Карерас, Рената Тебалди, Мирела Френи,
Рената Ското, Рикардо Мути, Клаудио
Абадо, Зубин Мета и много други.

Честита награда!
Благодаря. Беше голяма изненада. Бях
в Парма, където имах премиера на
операта „Двамата Фоскари“ по време
на фестивала „Верди“. В рамките на
този фестивал имаше благотворителен галаконцерт, на който се събираха средства за възстановяване
на църквата с органа, където е свирил Верди, в Ронколе, неговото родно
място. Преди моето изпълнение на
арията на Граф ди Луна от операта
„Трубадур“ прекъснаха концерта и
обявиха наградата. Много се развълнувах, беше много приятно.

Често ходите в Парма. Познавате ли хората от „Клуба на 27-те“,
които връчват това престижно
отличие?
Да, разбира се, познавам ги отпреди.
Те са изключително елитен клуб, познавачи на творчеството и живота на
Джузепе Верди. Държат на чистотата, на традиционализма в изпълнението на оперите на Джузепе Верди.
Защо тази премия ми е толкова скъпа?
Защото ми я присъждат изключителни познавачи, подобно на Вагнеровия
клуб – невероятно ниво. И още нещо.
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Ако прочетете кои преди мен са носители на това звание, разбра се, че
е огромна чест – Павароти, Френи,
Мути, Капучили. И аз съм единственият българин.

Сигурно има много важна причина,
за да получите тази награда. От
всички двадесет и шест опери на
Верди вече сте изпълнили двадесет, като включвам дебюта ви в
„Двамата Фоскари“.
Да, оперите са двадесет и шест плюс
Реквиема. „Двамата Фоскари“ е двадесетата ми опера. Това беше дебют,
на който много държах – високо ценена, твърде рядко представяна, но
много красива опера от ранния Верди. Това е ролята на единия от двамата големи дожи в творчеството
му. Единият е Франческо Фоскари,
другият е Симон Боканегра. Все още
не съм изпял Симон, но в скоро време

смятам да го направя, за да имам в колекцията си и двамата. Първият ме
плени, много красива музика, дълбок
характер, личната драма на персонажа е разтърсваща. Беше привилегия
да изпълня тази партия на Вердиевия
фестивал в Парма. Спектаклите имаха огромен успех и хората високо оцениха участието ми в този фестивал.
Имах четири представления. Сега съм
във Венеция за „Травиата“. Щастлив и
удовлетворен съм от това, което се
случи в последните дни. Тази премия
не е само признание за мен. Приемам я
като признание за цялото българско
певческо изкуство. Бих искал да я посветя на моя маестро, Никола Гюзелев,
който за съжаление не е вече между
нас. Той ми даде много в изкуството,
а и от чисто човешка гледна точка.
Това е признание за българската певческа школа, която е изключително
важна. Искам да продължи да бъде
важна и в бъдеще, защото в момента
сме малко българските изпълнители
по световните оперни сцени, за което много съжалявам. Бих искал да сме
повече и навсякъде.

Мислех малко по-късно да ви задам
този въпрос, но май тук е най-подходящо. Много от тези певци, за
които говорите – и Красимира
Стоянова, и Веселина Кацарова,
а това лято и Александрина Пендачанска, започнаха да работят с
млади певци. Вие имате ли такова
намерение?
Аз и в момента помагам на колеги, които ме молят за съвети по отношение
на пеенето, винаги откликвам. Никога
обаче не си позволявам оценки по моя
инициатива, макар да съм готов да ги
дам. Досега не съм правил майсторски
клас. Имам доста предложения и смятам да направя. Наистина операта е
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изкуство, което се предава „от уста
на уста“ (смее се). То е като старите
занаяти, като бижутерството – изключително фини неща, които не могат да се научат по книгите, а се предават от учител на ученик. Аз до ден
днешен се възхищавам и слушам моите идоли в пеенето, пускам си записи и
се стремя да достигна тяхното ниво.

материята, защото само от едно изпяване няма никакъв смисъл. Нищо не
отлагам умишлено освен „Риголето“,
защото трябваше да дойде с физическото узряване на гласа.

Преди малко споменахте, че искате
да направите „Симон Боканегра“.
Имате ли вече предложение?

Чайковски е композитор, който много ми даде. За жалост не са много

Дебютирахте в „Дама Пика“ в „Ковънт Гардън“ тази година. Пресата оцени високо представянето ви.

Много зрелищна, много нетрадиционна. Идеята да се постави действието
в цирк не е нова. Наистина технически беше сложно, но удовлетворението беше голямо, защото публиката
прие много добре тази постановка.
Немскоезичната публика е свикнала
на по-радикални решения в оперния
театър, за разлика от италианците,
които са по-консервативни и държат
на доброто старо и естетически издържано изпълнение и поставяне.

Няколко пъти се разминах с тази опера, но не съм искал толкова силно да
я направя. Изчаквам сама да дойде до
мен, за да бъде по най-естествения
начин. Но очаквам с голямо нетърпение втория дож.

Във „Фалстаф“ сте изпълнили
Форд. А самият Фалстаф?
Не знам дали ще го изпея, защото Фалстаф е персонаж, който изисква и други физически данни. Трябва да има физика на ролята. Свикнали сме той да
бъде голям, дебел. Въпреки че вокално
е много интересен. Често на шега си
мисля, че „Фалстаф“ не е написан от
Верди, защото звучи съвсем различно,
а освен това са били всеки ден двамата с композитора и либретист Ариго
Бойто. Мисля си, че Бойто е написал
много от тази музика, но това са си
мои подозрения, които с нищо не са
обосновани (смее се). Много интересна
опера. В началото на следващата година ми предстои отново да пея Форд.
Дори да не изпея самия Фалстаф, няма
да съжалявам много, въпреки че много
се радвам винаги, когато го слушам.
Особено когато съм със скъпи мои
колеги като Кирил Манолов, който е
признат за един от най-добрите изпълнители на тази роля. Надявам се
да изпеем заедно тази опера.

Както разбирам, не сте изпълнили
само шест опери на Верди.
Не съм си поставял за цел да изпея
всички негови опери, но така тръгнаха нещата. Бих искал в персонажите,
които съм изпял и ще изпея, да стигна
до дъното като развитие и търсене.
Това е най-важното, защото оперите
не могат да бъдат само изпети. Оперите трябва да бъдат направени и
актьорски, да се проникне дълбоко в

Владимир Стоянов в ролята на Княз Елецки от операта „Дама Пика“ на Чайковски в
„Ковънт Гардън“ © ROH, Catherine Ashmore

оперите му, които мога да изпея. Имах
удоволствието да представя и „Евгений Онегин“. Изключителни творби,
а в комбинация с Пушкин се получава нещо изключително. Пея го с удоволствие, още повече че това е територия, резервирана за руските ни
колеги, но и някои българи успяваме да
се преборим за място в този репертоар. Ние, българите, имаме привилегията да говорим славянски език и добре
разбираме смисъла на нещата.

На фестивала в Брегенц това лято
участвахте в невероятна постановка на „Риголето“. Екстремни
неща се случваха на сцената.

Фестивалът в Брегенц винаги се е
отличавал с провокативност, зрелищност, пищност.

Вие ли прелетяхте с балона?
Не, не бях аз, въпреки че много исках
да бъда в този балон на 25 метра височина, Джилда пееше арията си оттам, когато нямаше вятър. Мерките
за сигурност бяха жестоки. Беше много красиво преживяване, но и предизвикателно за един артист, защото
не всеки ден се случва да участваш в
подобна радикална продукция. Много
техника, много специални ефекти.
Беше като в Холивуд, но освен това и
трябваше да пеем.
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Владимир Стоянов е роден в
Перник през 1969 г. Завършва
Държавното музикално училище „Любомир Пипков“ в София,
а през 1995 г. се дипломира в
Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Своя дебют прави през
1993 г. в Бургаската опера, а
през 1994 г. специализира в Българската академия за изкуство
и култура „Борис Христов“ в Рим
при Никола Гюзелев. През същата година специализира и в Академията на Миланската „Скала“
при Магда Оливеро. По-късно
е солист в Пловдивската опера, а от 1999 г. е на свободна
практика. Пял е в най-големите оперни театри по света.

Често ли ви се случват подобни
неща, или не са толкова много екстремните режисьори?
Не са толкова често, но да не забравяме, че операта не е това, което беше
преди тридесет години. Тя се развива динамично и ние трябва да сме в
крак с нея. Все по-голямо значение има
актьорската игра в постановките.
Вече не е достатъчно само да имаш
голям глас и да пееш хубаво. Трябва
да изглеждаш добре на сцената, да
си актьорски убедителен. От една
страна, това е добре, защото печели
публиката, печели и театърът. От
друга страна, за нас е по-ангажиращо, защото вниманието ни трябва да
бъде раздвоено, разтроено дори. Да се
мисли за актьорската игра, за техниката, за пеенето, за звука, за движението… Но времето го изисква и ние
трябва да се съобразяваме с това.
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Споменахме „Травиата“ във Венеция и „Фалстаф“. Какви други
планове имате?
Следващото заглавие е „Пиратът“ на
Белини в Кралския театър в Мадрид
през декември 2019 г. След това продължавам с „Фалстаф“ в три театъра
в Италия – в Реджо Емилия, Пиаченца
и Модена. Имам да изпея „Атила“ в Австралия. Много пътувания, но и приятни очаквания, тъй като ми предстои да посетя места, на които не
съм бил, и театри, в които не съм пял.

Друг дебют предстои ли ви?
Скоро не. В един момент имаш толкова много роли зад гърба си и предложенията за нещо ново стават все
по-малко. Не е като в началото, когато се налагаше да уча по три-четири
опери на година. Но така е с всички
артисти. Сега трябва само да ги поддържам и обогатявам. Грубата работа се върши в началото.

През 2014 г. в София направихте
един цикъл Tutto Verdi. След това
бяхте Набуко на площада. Ще ви
видим ли отново?
Със Софийската опера не мога да
съгласувам ангажиментите си във
времето. Казвам го винаги, защото
те се обаждат в последния момент
или малко преди да се случи нещо. За
съжаление някак с лека ръка се подминават успехите ни в чужбина. Аз не
се обиждам, но след като сме толкова
малко, трябва да има по-голям интерес. Виждам, че се канят певци с отминала слава, а към българите има нехайно отношение. Все недоразбрали,
недочули… но да не се бъркам в политиката на българските институции.
Всеки има план, някакви проекти, но
не се прави достатъчно. Подчертавам – не за мен. Не ми липсва работа
и признание. Но аз държа навсякъде,
където ходя, да се знае откъде идвам,
къде съм учил, на кого съм наследник
в изкуството и това, че съм българин, го подчертавам винаги. Нашите
институции са длъжници не на мен,
длъжни са на оперното изкуство,
което се прави на високо ниво някъде навън. Имам контакти с всички, но

винаги нещата опират до липсата на
пари, нашата дълбоко позната история от векове – винаги няма, винаги не
може. Не се мисли как ще стане, а как
няма да стане. Това, за съжаление, е
проблемът.

Тази година е юбилейна за вас. За
кои моменти от творческата ви
кариера ви е най-приятно да си
спомняте?
Всеки момент е безценен! Гледам да не
си спомням твърде, защото не е много на добро. Смятам, че хубавото не е
още отминало. Има време за спомени.
Всеки период има своя чар, своите хубави и трудни моменти. Разбира се, с
огромно удоволствие си спомням дебютите си в най-големите оперни театри – „Ла Скала“, „Метрополитън“,
Виена, Цюрих, Париж, театрите, през
които един певец трябва да мине.
Спомням си колегите, с които съм пял,
и персонажите, които съм пресъздал.
Всичко има своя смисъл и логичен път.
Но все още смятам, че трябва да гледам напред.

Но когато отново ви предложат
някоя роля – спомняте ли си някои
предишни случки?
Да, разбира се. Например дебютът ми
в „Риголето“ в Анкона. Това е предизвикателство за всеки баритон. Аз
подходих с огромно страхопочитание.
Дълго не можех да свикна с факта, че
Риголето не е с гърбица, не куца, както дълги години е било задължително. Сега в много постановки никой не
прави това. Пее се с костюми, с вратовръзки. За мен е възмутително.
Този недъг дава друга сила на персонажа ми. Дори Верди го нарича „моя
гърбушко“. Той трябва да бъде грозен,
уродлив, но тенденциите са в друга
посока. А тогава, при дебюта ми, липсата на гърбицата беше и моя лична
драма, защото винаги съм си представял моя Риголето с гърбица, пък
то нямаше и бях разочарован. Не казвам, че това е най-важното нещо, но
помага – гримът, костюмът, обектите, които имаме на сцената, помагат
много за изграждането на един персонаж, за въздействието му.

фотография
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мечти и илюзии
С фотографа
Тихомир Пенов
разговаря Оля
Стоянова
„Илюзия“ се казва изложбата ви,
но какво въобще се оказа илюзия?
Усещането за свобода, промяната?
Да, а също и мечтите на тези хора,
които тогава бяха по улицата. Мечтите на родените тогава деца, които не знаеха какво точно се случва.
И тези деца вече са големи и предпочитат да напуснат България, защото няма начин да оцелеят нормално
в тази държава в момента. Илюзия
е, ако щете, и фактът, че някой се
опитва да управлява цяла нация с обещания, приказки и лъжи. Това е за мен
илюзията. Затова 40 години минаха и
нищо не се е променило и скоро няма да
се промени. И ние търпим.

А как настъпи промяната, ако се
върнем отново в началото? Можете ли да сравните Прага, Букурещ, София – дори като настроения, като енергия и желание за
промяна?

Тихомир Пенов, 1989, Букурещ

През октомври в столичната галерия
„Фотосинтезис“ беше представена
изложбата на Тихомир Пенов „Илюзия“, която представя събитията
около падането на комунистическия
режим в три столици – Букурещ, Прага и София

Помните ли времето, когато сте
правили тези фотографии? Толкова отдалечени ли ни изглеждат днес
тези 30 години?
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Не, онова време не може да бъде толкова отдалечено, защото, когато
човек преживее подобни промени, не
може да ги забрави. Начинът, по който Европа рязко реши да се променя
– някъде с помощта на правителствата, както в България, другаде
с помощта на студентите, както
в Чехия. А в Румъния според мен народът просто изскочи на улицата.
Така че тези събития не могат да се
забравят.

Така не бих могъл да ги сравня. Те
са съвсем различни. В Прага всичко
започна от възпоменанието на запалването на Ян Палах. Започнаха
студентските демонстрации, полицията се намеси, много бяха бити,
имаше пребити от бой и след тази
вечер всички студенти се събраха и
казаха, че искат промяна в държавата. Обикновените работници ги подкрепиха и това не се случи за ден-два,
тези събития продължиха месец-два.
През това време хората излизаха на
улицата и всеки се опитваше нещо да
направи, да протестира, да промени
нещо.
Това, което се случи в България,
беше съвсем различно – аз го чух по
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В Румъния промените обаче бяха предизвикани и от гнева на хората, които бяха оставени гладни. Бяха гладни,
но бяха заедно. А в България всичко
беше кротко, спокойно, протестиращите стояха зад едни огради и слушаха какво им се казва – как трябва
да протестират, какво да направят,
какво да очакват. Това е огромната
разлика между София, Прага и Букурещ. Тук при нас сякаш всичко се случи
като на театър.

„Илюзия“ е тълкуването на събитията от днешна гледна точка.
Мина ли времето на революциите?
На Балканите все още не. Но за нашата държава мисля, че да. На Балканите ще има тепърва да се случват
разни неща, преразпределяне кой
накъде и защо. Като съседи, това би
било малко опасно за нас, но няма да
останат така нещата, както бяха
през 90-те години.

Има и още една гледна точка към
революциите – освен трудни времена на промени, те са и благодатно
време за писатели, за фотографи…

толкова лесно да снимаш подобни
събития.

Вие освен че сте фотожурналист,
се занимавате и с арт фотография.
Но имало ли е период, в който сте
се отказвали от снимането?
Да, малки паузи е имало. Но това не е
тотално отказване от снимането,
от фотографията – по-скоро когато съм се чувствал на кръстопът и
е трябвало да избера накъде ще поема от тук нататък, фотоапаратът
винаги е бил край мен и знам, че прекрасните природни картини и пейзажи също са винаги край мен. Това са

Тихомир Пенов, 1989, Букурещ

радиото, тогава бях в Прага, и просто беше съобщено, че е дошла промяната. След падането на Берлинската
стена другарят Тодор Живков си подаде оставка и ние станахме други и
различни, дойде демокрацията и ние
победихме… Разбира се, това се оказа
илюзорно… Няма промяна, защото децата на тези, които са ни управлявали 45 години, все още са на власт…

Това си личи и от фотографиите.
Прага и Букурещ като че ли повече си приличат – там има повече
енергия, повече надежда дори, докато ето – много е показателна
онази тъмна снимка от площада в
София, онова бдение със свещите,
ако не се лъжа…
Да, това беше първото мълчаливо
бдение. Вместо хората да стоят мълчаливо на най-големия площад със свещи в ръце, трябваше да искат нещо,
да настояват новообразуваните партии да започнат промяната… Може би
трябваше да се случи онова подхвърляне „Да дойдат танковете“…

Защо? Какво щеше да се промени
тогава? Да се получи истинска революция, а не подмяна?
Да, за да стане нещо подобно на онова
в Румъния. Народът да излезе на улицата. За да започнат нещата начисто. За жалост вече отдавна е късно
за това и може би оттам дойде тази
дума „илюзия“. Може би младите, които са на 30 години, и още по-младите
изобщо не могат да разберат ние какво сме преживели като нация. И преди тези 30 години, и в годините след
промените.

О, и за социолозите също. За много
хора това е благодатно време, но ако
човек тепърва хваща фотоапарата,
не би могъл да направи нещата по
най-добрия начин. Как да кажа – нещата трябва да се почувстват, да минат през теб, да ги преживееш.

Тоест не става въпрос само за запечатване на събитията, не може
човек да бъде само страничен
свидетел?
Да, не можеш механично само да
фиксираш – ей това се случва. Не е

толкова много години работа и вече
е достатъчно да погледнеш нещо, за
да знаеш как да го направиш, че да се
случи добре. Но и това преминава и
омръзва. Хубаво е човек да пътува,
защото, пътувайки и виждайки нови
неща, се прераждаме. Иначе, когато
живееш на една определена територия и виждаш едни и същи неща, които не се променят, почти забравяш да
снимаш.

Не е ли подобна историята на
бразилския фотограф Себастиао Салгадо, който дълги години
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на мен ми помогна и това, че живея в
едно село близо до Велико Търново,
имам малко дворче, куче и реката е до
мен. И това е промяната – онази, която ти дава повече време за мислене.
Това не е всекидневието, когато не
знаеш кога спиш, кога ставаш и накъде тръгваш.

Какво снимате в момента?
Вече пет месеца снимам за Етнографския музей на открито „Етър“ и мисля,
че се чувствам добре тук, защото то
е като едно малко селце – работилници, стари машини, които работят във
вода, непрекъснато се случват фестивали и панаири и всичко това трябва да се снима. Плюс нещата, събрани преди 55 години в музея. Добре
ми е, въпреки че всеки ден пътувам
поне 100 км в двете посоки. Защото
независимо от пътуването и времето, което отделям за него, когато човек върши работата, която познава и
обича, му е добре и е спокоен.
Тихомир Пенов, 1989, София

документира кръвопролитни конфликти като геноцида в Руанда
или войните в бивша Югославия,
за да стигне до момента, когато
започва работа по проекта „Генезис“ и снима красотата на дивата
природа. Идва ли такъв момент в
работата на фотографа, когато
се нуждае от чистота?
Аз не мога да се сравня със Салгадо
като величина, но да речем, преди две
години направих една изложба, която
беше кръстена Н₂О, което означава
вода. Всички бяха учудени. Бях снимал
природа – облаци, ледове, вода, движение. Пък и водата е навсякъде, дори в
нашето тяло. Без вода нямаше да ни
има. Но винаги е така – човек първо
трябва да изчисти душата си, а след
това да мисли какво снима и къде да го
покаже.

Вие самият променихте ли се, след
като напуснахте София? Липсва ли
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ви всекидневният ритъм на живот
на фоторепортера?
Да, аз се махнах от БТА, имах здравословни проблеми и си казах: или оставаш да живееш тук в София незнайно
колко дълго, снимайки, или отиваш
някъде, за да се спасиш. И продължаваш да снимаш, разбира се. А може би

Така ли намирате баланс в снимането – от една страна, арт фотографията, от друга – фотожурналистиката? Пък и има нещо много
красиво в това да снимате хора,
които вършат нещо с ръцете си,
пазят старите занаяти, защото това познание като че ли вече
изчезва.
Наистина са останали малко хора,
които пазят тези занаяти. Това ще

Тихомир Пенов,
1989, Букурещ
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бъде проблем от тук нататък, защото вече се оказва, че няма майстори, които да учат младите. Пък вече
няма и млади хора, които да искат да
се учат. Всеки иска по лесния начин
да изкара някакви бързи пари, а така
традициите и занаятите се губят.
И затова ми харесва това място, тук
се опитват да запалят повече хора –
правят курсове за деца, обучават и
възрастни – ако не за цял живот да се
занимават с това, поне да разберат
за какво става дума. Да, хубаво е някак. И спокойно.

Днес благодатно време ли е за снимане? Или добрият фотограф не се
съобразява с времето, а успява да
види интересни неща за снимане,
независимо в какво време живее?
По-скоро второто, всеки сам определя какво вижда, а животът, колкото
кротък и тих да изглежда, големи събития се случват. Винаги се раждат
хора, живеят и умират. Има хора, които творят. И някъде в тези човешки
пътеки и движения, ако се вгледаш
спокойно, можеш да откриеш много
неща.

Има ли моменти, в които сте отказвали да вдигнете фотоапарата?
Знам, че един фоторепортер не се
връща без снимка от дадено събитие, но понякога трудно се открива смисъл в тази рутина?
Трудно е да се отговори, защото след
толкова много години, когато човек
ежечасно е снимал, това се е превърнало в някакъв рефлекс. Но да, понякога е трудно и да снимаш, и да забравиш
това, което снимаш – катастрофи,
проблеми, но по този начин можеш
да накараш другите хора да се замислят. И когато човек се качи в колата
– хубава, лоша, бърза, бавна, скъпа, и
когато не се спазват правилата, ето
ги поредните жертви. И ако само се
напише един такъв текст – днес петима души загинаха в катастрофа, до
колко читатели ще достигне? Както
ние се шегуваме с нашия черен хумор
– това е снимка за първа страница,
защото иначе хората си мислят, че

на тях това няма да им се случи. Но за
части от секундата можеш да отнемеш и своя, и чуждия живот. Да, понякога наистина е трудно да снимаш,
но си знаеш, че има смисъл във всичко
това.

Струва ли ви се, че фотографията
се променя днес?
Мисля, че репортажната фотография, каквато беше едно време, почти
я няма. Фактът, че всеки вади някакви таблети и телефони и започва да
щрака, без да мисли, убива фотографията. Докато за рекламната фотография настъпиха добри времена и
навлизането на новите технологии
позволява да се правят магии. Но чистата репортажна фотография вече
я няма. Ние – по-старото поколение,
знаехме, че в един филм има 36 кадъра,
бяхме наясно, че в джоба си имаме два,
три или пет филма и всяко снимане,
всяко натискане на копчето намалява
броя на кадрите. Затова едно време
се мислеше много повече, преди да се
натисне спусъкът – мислиш за композицията, какво се вижда, какво не се
вижда и кога да натиснеш. А с новите
технологии можеш да нащракаш хиляди кадри и това променя мисленето на
младите. Останали са малко хора, които удържат някак си и в сериозното
писане, и във фотографията.

Тихомир
Пенов

Тихомир Пенов е роден през
1960 г. в Пловдив, завършва висше образование по фотография в Прага през 1990 г. Дълги
години работи като фоторепортер, но снима също и арт
фотография. Бил е студиен
фотограф, фотограф на Медицинската академия, фоторепортер на вестник „Глас“,
фоторедактор на списание
„В Пловдив“, театрален фотограф, фоторепортер в БТА,
а днес снима за Етнографския
музей на открито „Етър“. Има
над 30 самостоятелни изложби в България, Чехия, Словакия,
Канада, Швейцария, Норвегия
и Дания. Носител е на Награда „Пловдив“ (1996) за принос в
изкуството, първа награда на
„Фотоваканция“ (1997), първа
награда „Кодак“ за съвременна българска фотография за
2001 г., на статуетката на
Фотографската академия за
цялостно творчество (2001), на
Голямата награда на „Канон-Бг“
за фотожурналистика за 2007 г.

Как се вижда това на фото-                                                                                                                              
графиите?
Дори българските фотографи, които снимат за чуждите агенции, и те
имат някакви указания какво, как и
защо да снимат. Онази свобода, която беше в БТА преди петнайсетина
години, вече я няма никъде. И веднага
давам пример – там ние носехме отговорност за снимките и кратките
текстове. Така при срещата на президента Първанов с датската кралица вместо снимката с официалното
ръкостискане аз избрах един кадър,
на който всички са усмихнати и само
Първанов е сериозен. И веднага ме попитаха – защо тази, искаме друга, но
аз имах правото да кажа: „Не, това

е снимката“. Сега вече я няма тази
свобода – да отнесеш дори скандал,
да имаш проблеми, но да кажеш: „Не,
това е снимката“.

За документалното кино казват,
че има силата да променя нещата. Фотографията има ли такава
сила?
Фотографията също. Съдя по десетки примери. Просто една снимка говори повече от хиляди думи, това е
истината.
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Горан Атанасов

Бъдни

вечер
Горан Атанасов е роден на 21 януари 1982 г. в Берковица. Завършил
е славянска филология. В момента е учител по български и литература в Лесотехническата професионална гимназия в Берковица.
Първата му книга „Ще се върна в седем“ бе отличена на Националния конкурс за дебютна литература „Южна пролет“ (2017). Негови
разкази са публикувани в сп. „Море“, в. „Литературен Бургас“, в алманаха „Огоста“. Лауреат е на Националния литературен конкурс „Яна
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Художникът върви бавно по улицата с чинарите. Шумата по земята
шаренее като черга. Хората го поздравяват с „Весела Коледа“. Той кимва и продължава, върви все тъй, леко
приведен със сключени на кръста
ръце. Градчето е нагазило в дълбоката есен, отказваща да си тръгне.
Има нещо много тъжно в мокрите и
безкрайни планински есени. Лятото
прегоря като въздишка на влюбени, а
есента тиктака безконечно – часовник в болнична стая. Дъждът ръми от
навесите, от дърветата, от уличните лампи. Кротко и монотонно, ден
подир ден. Ще рече човек, че есента е
една мълчалива епитафия на природата, тъгуваща по славеите и щурците,
по малиновите залези и карамелeнитe
изгреви. Художникът е умислен. Днес
очаква клиентката за онази картина
с преспите и димящите комини. Коледната картина, която ѝ обеща през
онзи слънчев октомври. Прехвърля
наум срещата им. Момичето се появи
в двора и дълго разглежда платната.
Възхитена, „кое от кое по-хубаво“,
хвалеше ги тя. Смееше се и пръскаше щастие в бедното му дворче. Спас
рисуваше тихо. Наоколо картините,
натрупани на камари, съхнеха. Пейзажи от околностите на Вършец, Берковица, Враца. Болка и удивление от
хората и природата на Северозапада.
Поглежда я крадешком. Тя се взираше
в платната, гледаше ги внимателно и
съсредоточено. В малкия двор есента
не бързаше, ухаеше на смокини и късно
грозде, а котките събираха последното октомврийско слънце край кьошетата. Христина избра една картина
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– стари къщи, между тях лъкатуши
калдъръмена уличка, по която накуцва
старица. Нагоре се надига големият
гол гръб на Врачанския Балкан. Момичето придърпа едно столче и седна.
– Каква живопис! – Очите ѝ греят.
– Рисувам родния си край. Един художник трябва да рисува родния си край.
От една добра картина се носи музика. Какво чуваш, като гледаш тази
работа?
– Звън на камбана на зазоряване, петел кукурига, стара дървена порта
скърца и местният зевзек хвърчи с
каруцата и подвиква: „Добър ви ден!
Добър ви ден!“.
– Браво!
– Ще ми нарисуваш ли коледна картина? Искам да е снежна, да има елха, усмихнати хора, светлини. Коледата не
бива да е тъжна!
– Ще ти нарисувам, защо да не ти нарисувам – казва той, поглежда я през
рамо и продължава да нанася мазките
една върху друга. Гледани отблизо,
приличат на цапаница, но направиш ли
няколко крачки назад, животът вътре
идва на фокус.
– Ела на Бъдни вечер.
Спас върви бавно към къщи. Влажната
вечер сковава движенията му. Прибира се мълчалив и самотен. Сяда в малката стаичка до пътя. Пред запотеното прозорче стои паметникът на
Васил Левски. А нейде горе, потънал в

пара, е връх Тодорини кукли. От него
стърчат само три каменни шапки.
Минава пет и навън се смрачава. Някой почуква на прозореца. Спас сепнато поглежда навън. Боби е. Носи бутилка ракия. Влиза усмихнат и сяда на
малкото столче до масата. Боби обича да се отбива при Спас и да го гледа
как работи. „Чакам Христина, но не
успях да изработя нейната Коледа“ –
казва художникът. Отвън спира кола.
Гостенката носи торта и бутилка
червено вино. Сяда на кушетката. Усмихва се и стаичката грейва.
– Боби, ще ми подадеш ли онази работа с гаврошите? – посочи Спас към
далечния край на стаята, където са
струпани няколко работи. – Онази изправената – добави той. Боби я взе,
обърна я хоризонтално и я задържа
пред погледите им. Мъж с вехто палто стои на площад. В ръцете си държи разтворена платнена торбичка с
бонбони. Заобиколен е от пет деца,
които бързат да вземат лакомствата. Навън е мокро и тъжно, няма сняг
и преспи. Децата са щастливи.
– Ще приемеш ли този подарък от
мен?
Христина го разцелува и прегърна
картината. Боби ги изгледа изпод
вежди и наля ракия.
– Ще ударите ли по една? – каза той.
Не прозвуча като въпрос, а като
заповед.

