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Кино и
антиутопия
Началото на новата година освен
равносметка предполага и вглеждане в проблеми, наследени от предишната, предусещане за онова, с което
ще се сблъскваме и занапред. Затова
и писмото на над 120 известни кинодейци, отправено до Министерството на културата през ноември (и несекналата оттогава дискусия), ни се
стори сериозен повод за разговор по
„протеста на киното“. Засега този
протест е само на хартия (чрез писма, разменяни между кинодейците и
Министерството на културата), но
както показва практиката, резултат
у нас постигат само онези начинания,
които успяват да се заявят в „триъгълника на властта“. Българското
кино разполага с достатъчен ресурс,
а и с немалко популярни лица, тъй че
е в състояние да го стори. Дали това
ще се случи, предстои да видим.
Ала къде все пак са „ябълките на раздора“? Трите основни причини, които
посочва в анализа си кинокритикът
Деян Статулов, са до болка познати:
недостатъчното финансиране на българското кино от държавния бюджет
(въпреки Закона за филмовата индустрия); проблемите със справедливото разпределение на тази субсидия;
липсата на алтернативни източници за финансиране. Както виждате,
протестът не е само за „даването на
едни пари“.

Не един и двама от кинодейците в направената от нас анкета подробно
обясняват защо нещата в случая са
по-дълбоки. Липсва стратегия на българската държава за развитието на
българската филмова индустрия. Да,
в момента има подем в българското
кино, то печели престижни фестивални отличия, устремено е към „късия
списък“ на Оскарите. Но както ми каза
наскоро известен български режисьор,
един или два филма се правят с ентусиазъм или с помощта на приятели.
После логично настъпва спад, ако нямаш зад гърба си институционална
подкрепа. Законова подкрепа, каквато е уредена навсякъде в Европа. От
години българските филмови дейци
настояват не просто за „още малко
пари“, а за реформа в киноиндустрията и за ясни регламенти, настояват
за създаването на национален фонд
„Кино“, който да се попълва с отчисления от всички продадени билети в
страната, за да не се разчита само на
бюджетни пари. Обикновено отговорът е: „да, да“, но нищо не се случва.
Както и независимо от политическите обещания бюджетът за култура
никога не постигна онзи заветен 1 %
от БВП.
Какъв е изводът от всичко това? Че
в актуалния български свят киното е
„сетна грижа“ независимо от международните си награди, инак използвани като декорации за национално
самочувствие. Особена болка на кино-

средите е и фактът, че техните филми имат много малък шанс да стигнат
до родната публика поради липсата
на киносалони, които да показват
арт кино, в това число и ново българско кино. Замислете се: наистина не е
нормално, съпоставяйки европейските данни за публиката на филми като
„Слава“, „Ага“ или „Посоки“, те да имат
шест пъти повече зрители във Франция, Италия и Испания, отколкото в
България! Обяснението е очевидно –
липсата на механизми за подкрепа от
страна на българските институции.
А киното е не просто „изкуство на
движещите се образи“. То според прочутата формула на Жил Дельоз придава образ на идващото в света; явявайки се в света, то става свят, зримо
побирайки случващото се, включително и мечтите ни. Иначе ние можем да
си мечтаем за какво ли не: да скъсаме
с всички ограничения и да не сме зависими от нищо, да превърнем миналото в „чиста дъска“, казва философът
Реми Браг в интервю, което можете
да прочетете в броя. Работата обаче е там, както споделя писателката Елена Алексиева също в броя, че
„актуалният реализъм всъщност не
е реализъм. Той е утопия на нашите
желания, на нашите жалби... А нашата антиутопия още я няма, още не
се е родила“. Дали става дума само за
вечното българско закъснение? Или
проблемът е далеч по-сериозен?
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тема
на броя
Протестът на киното
В началото на ноември 2019 г. писмо, подписано от над 120 филмови режисьори, оператори и продуценти, настоя за конкретни отговори от Министерството на културата по три въпроса, ключови за българското кино.
Първият е, че в новия бюджет не е предвидена никаква актуализация на
субсидията за българската филмова индустрия. Дори може да се окаже, че
парите са по-малко – предвид увеличената минимална работна заплата и
инфлацията. Вторият е свързан с вече поети ангажименти от министър
Боил Банов за увеличаване на субсидията през 2020 г. А третият – с промени на някои текстове в проекта на Закона за изменение и допълнение на
Закона за филмовата индустрия (ЗИД на ЗФИ), които не са били съгласувани
с работната група, излъчена от средите на киното. Напрежението от края
на миналата година си остана само на хартия, но кинодейците заплашват с
протестни действия в началото на 2020 г. Ще се стигне ли наистина до протести? И могат ли да се очакват реални реформи в българското кино през
тази година? Анализ по темата, както и гледните точки на кинообщността
и Министерството на културата.
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Деян Статулов

Ябълките

на раздора

фотография Деян Статулов

В основата на повечето
конфликти в киното са
средствата, които се
осигуряват от държавния
бюджет, липсата на добри
механизми за тяхното
справедливо разпределение,
както и на алтернативни
източници на финансиране
януари 2020

„Министърът на културата многократно е защитавал и защитава
необходимостта от осигуряване на
допълнителни средства за развитието на културата в размери, гарантиращи нормалното развитие на всички
сектори на културата и изкуството, в това число и за българското
кино. Министерството на културата не е участвало и не е запознато с
поправките в Закона за филмовата
индустрия, обсъждани в Комисията

по бюджет и финанси на Народното
събрание между първо и второ четене. В този смисъл адресатът на протеста на групата кинодейци не е и
не може да бъде Министерството на
културата.“
Този цитат звучи, сякаш е писан преди месец-два, но датира от 9 декември 2010 г., подписан от тогавашния
директор на Националния филмов
център (НФЦ) Александър Донев.
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Контекстът и поводът са различни,
но проблемите, уви, продължават да
терзаят изнурените души на българските филмови творци. От галено
дете през социалистическото си битие българското кино се превърна в
доведено отроче за държавата (което важи за цялата ни култура). Когато ролята му на пропаганден инструмент отпадна, то бавно и мъчително
започна да възстановява истинската
си същност и призвание. „Трънливият
път на българското кино“ е постлан
не само с добри намерения, но и с много проблеми – остаряла нормативна
база, перманентно недофинансиране, сблъсък на поколения и визии за
бъдещето му, междуличностни конфликти, липса на връзка с публиката,
слаба инфраструктура и монополно
поведение на киносалони, съмнения
за злоупотреба с публични средства и
лобизъм. Към всичко изредено можем
„само“ да добавим конкуренцията в
лицето на телевизията, интернет
пространството и липсата на политика към развитието на нова публика, защитата на авторските права и
запазването на филмовия архив. Както се вижда, тази „грамада“ е огромна
и рано или късно ще се сгромоляса и от
това ще пострадат всички страни в
кинематографичния процес.
Тази година в разпространение на
голям екран в страната имаше премиери на 19 пълнометражни игрални
филма и един омнибус. Погледнато от
страната на непредубедения зрител,
това е много добра новина. Сякаш постепенно се доближаваме до нивата
отпреди 35 години, когато на екран в
социалистическата България излизаха
20–25 филма годишно.
Но отново се чуват протестни гласове. Началото бе дадено през февруари
2018 г. с отворено писмо на над 100
представители на филмовата общност до министъра на културата. В
него колегите призовават за незабавно изменение на Закона за филмовата индустрия и Устройствения
правилник на Изпълнителната агенция „Национален филмов център“,
като основните искания са: отпадане
на квотния принцип на сдруженията

при съставяне на художествените
комисии (които оценяват филмовите
проекти, кандидатствали за държавно финансиране), като по този начин
ще се елиминира присъствието на
т.нар. кухи асоциации с фантомна
членска маса, създадени единствено и само за да осигурят доминираща
представителност в художествените комисии и в Националния съвет за

„България е много
изостанала по
отношение на
въвеждането на
мерки за привличане
на чужди
кинопродукции. Тя
е и една от трите
държави в ЕС
(заедно с Дания и
Швейцария), които
нямат подобни
механизми.“
кино, назначаван от изпълнителния
директор на НФЦ; да се гарантира
държавна подкрепа на поне 15 игрални пълнометражни филма на година
и съответната индексация в производството на документално и анимационно кино.
Вследствие на тези искания през
декември 2018 г. с новосъздадения
Правилник за прилагане на Закона за
филмовата индустрия (ППЗФИ) филмовите критици бяха отстранени от
участие в Националните художествени комисии (НХК) към НФЦ. Вероятно
това е разбирането за премахване на
квотния принцип. От това не последва по-добра работа на комисиите, а
напротив – стана все по-трудно да
се намерят колеги за членове на художествените комисии, които да не са в
конфликт на интереси.

Преди осем месеца нова работна група започна дейност по нови промени в
ЗФИ и ППЗФИ. В нейния състав (едва
ли случайно) липсва баланс на професионалното представителство.
От 16 членове само четирима са с
творчески професии, а останалите
са продуценти, мениджъри, юристи
и един експерт от Министерството
на културата. Очевидната цел е да се
удовлетворят интересите на тези,
които пряко участват в разпределението на държавната субсидия.
Затова и не е изненада, че една от
обсъжданите промени, които искат
да наложат продуцентите, е съставът на художествените комисии да
бъде намален до петчленен с по двама
продуценти и режисьори и един сценарист. Липсват професии с авторски права като оператор, художник и
композитор. Видимо е отсъствието
на критиката. Освен че единствено
филмовите критици са извън възможен конфликт на интереси, това
е професията с най-широк поглед и
образователна подготовка. Както
справедливо отбелязва проф. Божидар Манов, единственият представител на гилдията в работната група:
„Повече от 25 години във всички НХК
са участвали критици, без нито една
допусната грешка при тяхната оценъчна работа, докато груби нарушения и дори скандали е имало с режисьори, с някои оператори, а тази година
и с една актриса“. В момента се прави
опит художествените комисии да се
капсулират в тесния кръг само на филмопроизводството, при отсъствие
на каквато и да е отстранена и професионално компетентна гледна точка. Вероятно така е по-лесно за някои
колеги при осъществяването на техни филмови проекти и лични амбиции.
Тези предложения не са плодотворни
и ще доведат до бъдещи конфликти
между самите продуценти, които вероятно не осъзнават това в момента.
Преди два месеца бе проведена кръгла
маса на тема „Филмовата индустрия
през XXI век: Инструменти за оцеляване“ – неясно защо организирана от
Дигиталната национална коалиция,
която само констатира, че България
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е много изостанала по отношение на
въвеждането на мерки за привличане
на чужди кинопродукции. Тя е и една
от трите държави в ЕС (заедно с Дания и Швейцария), които нямат подобни механизми. Подобни механизми
имат и държавите, с които граничи
България, с изключение на Турция, където в момента е в ход въвеждането
на такива. Сред страните от бивша
Югославия единствено Босна и Херцеговина не се опитва целенасочено
да привлече чуждестранни продукции.
Местните продуценти и творци
обаче виждат в това заплаха, че ако
държавата позволи финансови облекчения, те ще са за сметка на бюджета за българско филмопроизводство.
Вероятно имат основания за това. И
топката отново е в полето на държавата и Министерството на културата. Всъщност проблемите се раждат
от липсата на комуникация във филмовите среди.
В момента към Министерството
на културата са сформирани две работни групи, които да подготвят
изменение и допълнение на Закона
за филмовата индустрия и проект
на Постановление на Министерския
съвет за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за
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филмовата индустрия. Работата им
е обвита в ихтиманска мъгла, информацията, която получават колегите,
е откъслечна, неясна и противоречива. Това беше повод член на работната група да излезе с искане за оставка
на директора на НФЦ Жана Караиванова. В открито писмо до колегите
си продуцентката Росица Вълканова

(„Писмо до Америка“, „Безбог“, „Подслон“) отбелязва, че Караиванова
или не иска, или не може да защити
интересите на филмовата общност
пред Министерството на културата
и създава впечатление, че само „отчита дейност“ в очакване на някакво
развитие на събитията, което ще
се реши и без нейното участие, и без
това на съсловието. „Отсъствието
на г-жа Караиванова, в качеството ѝ
на директор на Изпълнителна агенция
НФЦ, от парламентарната комисия
по култура в деня, в който се обсъждаше бюджетът на МК и в частност
финансирането на българската филмова индустрия, е последното ярко
доказателство за това“, се казва в
писмото. Според Вълканова шефката на НФЦ не се отнася сериозно към
реформирането на закона, няма капацитет да оглави този процес или
приоритетите ѝ са други. „Публична
тайна е, че за двете години, откакто
г-жа Караиванова е директор на НФЦ,
работата на агенцията забуксува, че
атмосферата в институцията е непоносимо нагнетена, че проблемите
от работно естество се трупат и
множат, че институцията е на автопилот...“, изтъква продуцентката. В
подкрепа на Вълканова режисьорът
и оператор Андрей Чертов отправи
отворено писмо до общността, в което се казва: „Целта на „двигателите“
на тези промени е съвсем друга и вие
всички я знаете. Това не е увеличаване
на бюджета за филмопроизводство, а
данъчни ползи за чужди инвеститори
филмопроизводители“. Според него
„конкурсите в НФЦ се провеждат с
манипулации от членовете на комисиите, субсидиите се разпределят неадекватно, парите за производството
на филми намаляват и филмите са все
по-малко“. В отговор Жана Караиванова посочва: „Само преди година вече
водих тази битка, като в резултат
беше приет закон, който възстанови
финансирането за българското кино,
загубено на 31.12.2017, и добави 1,5 милиона към средствата за производство за 2019 г. Затова тази година
няма забавени договори, филмите се
произвеждат спокойно, няма забавени
траншове към продуцентите, които

„Трънливият път  
на българското
кино“ е постлан
не само с добри
намерения, но и           
с много проблеми –                       
остаряла
нормативна база,
перманентно
недофинансиране,
междуличностни
конфликти, липса на
връзка с публиката.“
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са изпълнили условията по своите
договори, няма несъстояли се сесии.
Количеството финансирани проекти
нарасна. Най-успешните до момента
български филми за 2019 г. бяха произведени, благодарение на този факт“.
Без съмнение в основата на повечето
конфликти и проблеми са средствата, които се осигуряват от държавния бюджет, липсата на добри
механизми за тяхното справедливо
разпределение, както и на алтернативни източници на финансиране.
Възвръщаемостта от един филм рядко надминава 10 % от себестойността му, изключения са възможни само за
филми, чиято дистрибуция надхвърля
не само националния пазар, но и излиза
извън пазарите на копродуцентите,
завладявайки територии с над 70 милиона възможни потребители. Не са
създадени национални алтернативни
източници, които да набират средства от пазара, например гаранционни фондове, които да обслужват културните индустрии. Това е функция
на държавната регулация на сектора,
но показва и ниската степен на зрялост на националния капитал. Все още
недостигът на бюджетни средства
не се допълва от пропазарни приходи
– липсват механизми за набиране на
средства чрез арт лотария, както и
данъчни стимули за инвестиралите в
киноиндустрията – облекчения, които биха привлекли чужди капитали в
сектора. Все още няма Национален
фонд „Кино“, който би акумулирал пазарни и квазипазарни приходи за създаване на български филми.
Всички колеги се обединяват около
идеята, че трябва най-после да бъде
осъществено на практика създаването на фонд „Българско кино“, който
присъства само на хартия в Закона
за филмовата индустрия. Не че няма
да провокира нови конфликти, но неговото създаване ще бъде повече от
глътка въздух за кинематографичната общност. Затова е нужна политическа воля, която явно на този
етап не съществува. Отказът на
държавата от монопола върху киноразпространението без предварителна регулация на този подпазар сви

възможността за разпространение на
български и европейски филми и доведе до навлизането на големите американски компании кинодистрибутори.
Днес 70 % от този пазар принадлежи
на представители на най-големите
американски филмови студиа и те
имат поведението на пазарен лидер,
формирайки и политиката на голямата част от киносалоните. Неконтролираното изчезване на киносалоните
поради невъзможността на общините да ги поддържат, приватизацията
на градските киносалони с последваща препродажба и изчезването им
като места за кинопоказ, съсредоточаването на кинопоказа в областните
градове и столицата – всичко това
деформира филмовия пазар в България. Най-големите разпространителски компании притежават и големите вериги киносалони, затваряйки
по този начин кръга на въздействие
на пазара – притежават монополен
дял както върху киноразпространението, така и върху кинопоказа. Цялостният ефект от тази политика,
или по-точно – от липсата на национална политика в областта на киноразпространението и подкрепата
за разпространението на български
филми и за кинопоказа, лишава българските зрители от достъп до родни
творби. Друга важна промяна, която
трябва да настъпи, е отпадането на
т.нар. „такса дигитализация“ на киносалоните на големите вериги. Тя е
въведена законово преди време, тъй
като киносалоните бяха длъжни да
инвестират в дигитализация. Процесът обаче е завършен и е крайно време таксите да отпаднат. След като
всички салони преминаха от аналогови (на лента) на дигитални машини и
възвърнаха своята инвестиция, сега
те продължават да удържат от разпространителите тази сума (около
800 евро на екран), което се превръща
в рекет и чиста печалба. Така голяма
част от бюджета за разпространение
на българските филми отива за тази
такса, вместо да се инвестира в създаването на нови публики.
Разпространението е точно толкова
важно, колкото и производството на

Деян
Статулов

Д-р Деян Статулов е кинокритик и сценарист. Завършил е
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“,
специалност „Телевизионно
кинознание и драматургия“.
Сценарист и редактор на телевизионни предавания и формати. Има над 250 публикации
в областта на филмовата критика и история. Филмов коментатор в предаването „Като
на кино“ по bTV. Главен асистент в Института за изследване на изкуствата при БАН.

филми. Засега това, което бе направено в положителна насока, е създаването на Национална комисия за разпространение на филми, която разглежда
всеки проект, кандидатстващ за държавна помощ за разпространение.
Това в известна степен дисциплинира
разпространителите и ги провокира
да търсят по-добри възможности за
досег до българските зрители.
Този текст няма как да изчерпи всички страни и проблеми на кинематографичния процес в България. Години
наред той се неглижира от държавата и в повечето случаи се симулира
дейност. На този фон пътят на всеки
млад филмов творец е трънлив, какъвто го е виждал още родоначалникът на киното ни Васил Гендов. Нужен е изцяло нов закон за филмовата
индустрия, който да регламентира
киното не само на думи, за да има видим резултат, ако не веднага, то в
обозримото бъдеще, и да не е нужно
творците да навършат 40 години,
за да направят своя пълнометражен
дебют.

януари 2020
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Какво да се прави
Гласове
от кинообщността
Проф. Любомир Халачев
продуцент, режисьор, кинооператор,
сценарист, преподавател, ректор
на НАТФИЗ от 2011 до 2015 г., автор
на повече от 100 документални филма, създател на продуцентска къща
КADIAK film & tv production

по повод финансирането на българското кино и устойчивото му развитие. Споделих с колегите, че най-важното в момента е да създадем силен
втори стълб на т.нар. неправителствени и обществени организации,
каквато при нас е Съюзът на българските филмовите дейци (СБФД).
От почти 30 години ние сме силно разединени, нароиха се различни асоциации и организации, дружества, съюзи,
но единственият съюз с възможности
да решава проблеми на държавно ниво
е СБФД. Докато той не си стъпи на
краката, не се изправи ясно и категорично да каже какви са интересите на
българските кинаджии и да ги защити, ще имаме изкривявания, тъй като
в момента единствено държавата, в
лицето на Агенция „Национален филмов център“ (НФЦ), казва какво да се
прави.

За съжаление в сегашната, както и в
много други ситуации хората от кинообщността у нас, подобно на българските културни дейци, не могат да
имат единна позиция. Причината е, че
всеки разглежда ситуацията от своите интереси и гледна точка. Лично аз
не приемам определения на подобни
ситуации като бунт, защото проблемите са си изцяло наши и нямаме срещу кого да се бунтуваме. Срещу хората, които сами сме избрали ли, срещу
тях ли да се бунтуваме?! Ние имаме
вътрешни въпроси за решаване.
Неотдавна се проведе интересна среща, организирана от НАТФИЗ и УНСС,

януари 2020

Припомням, че през 1991 г. всички ние,
които се занимаваме с филмово изкуство, излязохме на улицата доброволно, за да създадем нова форма, по която да се прави кино у нас. Единствени
от всички културни дейци го направихме ясно, категорично и общо. За
съжаление до днес държавата не ни е
отговорила адекватно. Ние не искаме
тя да ни казва какво да правим. Искаме държавата да ни осигури бързо,
просто и ясно даване на субсидията
на проектен принцип. А как да правим
филми, какви филми да правим, с какви
допълнителни усилия – ние сами решаваме и рискуваме с нашите собствени
проблеми, възможности, идеи, пари.

В момента ситуацията е напрегната,
защото за пореден път се оказва, че в
частта за българско кино в бюджета
на Министерството на културата се
осигуряват едни пари в срок от три
години, които няма да мръднат. Те
са 14,7 млн. лева, а ние по закон трябва да имаме минимум 20 млн., които
да се покачват всяка година. Не може
брутният вътрешен продукт да
расте непрекъснато, България да е в
благосъстояние, а да не се покачват
с минимален процент парите за кино.
Бих предложил определените пари
за кино всяка година да се покачват с
10 % и за 10–20 години да удвоим държавната субсидия за нови филми. В
киното рефлектират много творчески професии, да не говорим, че имаме
сериозни международни успехи, които
ще потънат, ако не осигурим устойчиво развитие на поне 15 игрални филма годишно извън телевизионните
формати.
В този смисъл естествено и нормално
е вълнението на всички, които искат
да правят кино в България. И е крайно
време държавата чрез всички отговорни за това администратори да се
обърне към нас и да каже защо не дават пари, кога ще ги дават, а не да се
отговаря половинчато. Държавата
може да каже: „Разберете, ще хвърлим
от тук нататък пари в културното
наследство и няма да даваме повече за
кино – това е положението“. Но нека
да знаем, че няма да има пари за българско кино. А ни се отговаря неясно,
с недомлъвки.
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Ясен и прост е въпросът ни: защо не
се увеличават парите за производство на български филми? Нямаме отговор – ясен и прост. Лошо администриране е да нямаме и своевременен
отговор на изпратеното до Министерството на културата писмо, подписано от 120 режисьори, оператори,
продуценти и хора от българското
кино. Излиза, че на теория държавата
казва, че непрекъснато отговаря на
всеки въпрос на граждани, а на практика няма такова нещо. Бои ли се?
Не оспорвам мнението на всеки висш
администратор, но нека да се яви, да
го защити и най-малкото да проведем
разговор.
Забелязвам също, че при много колеги има едно оглеждане, ослушване и
някакъв вид страх, който мен лично
ме фрустрира. Страх от това да не
кажат нещо на някого от висшите
администратори и той да се обиди.
Даже се чува: „Ами не знаем, да питаме министъра“. Чакайте, казвам, ако
ние трябва да питаме министъра как
да правим кино, да си бяхме запазили
ДО „Българска кинематография“, бяхме си свикнали с него…
Колкото до предстоящите промени
в Закона за филмовата индустрия,
нямам понятие какви са. На споменатата среща в УНСС наш колега го
формулира много хубаво: „Ние в нашата общност като че ли сме три групи
хора – едните знаят всичко, вторите
мислят, че знаят всичко, а третите нищо не знаят“. Нека спокойно да
обсъдим този закон, защото, ако не
ни хареса, след 10 години пак ли ще го
поправяме?!
Дайте да видим какви са промените.
Те не би трябвало да са много, всички знаем кои са проблемните точки в
стария закон и в правилника за неговото приложение. Но да ги обсъдим.
Задачата на НФЦ е една-единствена – да разпределя бързо и правилно
парите, които идват от държавата,
и да контролира разхода им. Нищо
повече. И да ни остави да си вършим
работата.
Пак искам да подчертая – СБФД е
организацията, която е създадена,

призвана, подкрепяна, субсидирана
от всички нас, за да може да поставя
въпросите ни пред държавата и да не
си отива, докато те не бъдат решени. Много се надявам новият председател на СБФД – Милко Лазаров – да
постави сериозно въпроса за финансирането на българското кино и да
направи всичко възможно той да бъде
решен. Не можем през следващите
две-три години да мислим и да търсим
– сега трябва да стане.

Пламен Герасимов
оператор и продуцент, създател на
продуцентска къща „Б плюс филм“;
зад гърба си има повече от 100 филма, много от които заснети с режисьорката и негова съпруга Ралица
Димитрова

Не съм се подписал под писмото на
филмовата общност до Министерството на културата относно бюджета за българското кино, просто
защото по това време пътувах в командировки и не ми остана време да
проуча нещата. Обикновено до нас,
хората, които се занимаваме с правене на филми, не стига достатъчно
обективна информация за процесите
в администрацията, която разпределя държавните средства за кино.
Въпреки привидната публичност на
разпределението чрез НФЦ. Има един
кръг хора сред филмовата общност,
които винаги са на първа линия при
по-кризисни ситуации, възникващи
периодично по една или друга причина,

а аз не крия, че не съм сред тях. Аз съм
от тези, които се мъчат в рамките
на своите професионални възможности да се изявяват, когато имат условия за това, и да намират място под
слънцето.
Смятам, че периодично се появяват
псевдореволюционни ситуации. Причините, предполагам, са, че нещо не е
сработило правилно в администрацията. Нормално е, когато се формира
един бюджет – било на корпорация,
било на министерство – поне шест
месеца преди края на годината, в която се гласува въпросният бюджет,
този, който е на върха на йерархията,
в случая министърът, да разпореди
по веригата надолу и администрацията да му даде нужните справки за
предходни периоди и съответните
прогнози. Информацията се натрупва,
обобщава се и се прави проектобюджет за следващата година – такава
е нормалната административна технология. В случая предполагам, че тази
технология или не е спазена на някое
стъпало, или просто по върховете
някой е казал: „Ами стига им толкова
на кинаджиите“. И чисто по бакалски
е решил нещата. Разбира се, не ми се
иска да е така. Има и вариант проектобюджетът да е направен и в даден
момент някой да е решил, че киното
не е приоритет за харчене на държавни пари, които в условията на българското филмопроизводство няма как да
се върнат.
Пропагандата говори за ръст на
брутния вътрешен продукт, за възход на българската икономика, а филмовата общност, която функционира
изцяло на частен принцип, е в доста
незавидно състояние. Моите наблюдения са, че от 2005–2006 г. насам
доходите на работещите в киното,
като изключим заетите в международни продукции, не са се увеличили
въпреки актуализациите на минималната работна заплата. Това е
едната част на проблема. Другата е,
че във филмовата общност се създава вътрешно напрежение заради все
по-малката възможност за изява на
нейните представители. БНТ през
последните години почти ограничи
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финансирането на нискобюджетното
българско кино. От 1999 докъм 2007 г.
мнозина от нас упражняваха професията, благодарение на онези 10 %, които Националната телевизия по закон
отделя от бюджета си за филмопроизводство. В момента това е сведено
до минимум. И вероятно поради незавидното финансово положение на медията голяма част от вътрешната
продукция на БНТ, която е целева, се
финансира за сметка на тия 10 %.
Парите, които се разпределят чрез
НФЦ, са, общо взето, константна величина. Растежът им е малък, а всички разчитат на тях. Приказките за
международни копродукции, за чуждестранно финансиране и за светло
бъдеще чрез намиране на пари от меценати и спонсори са доста мъгляви
и на пръстите на двете ми ръце се
броят хората, докоснали се до такива финанси. Затова е некоректно
да се преувеличава този аспект във
финансирането на българското кино
при сегашните реалности. По времето, когато Георги Чолаков беше
директор на НФЦ, имаше тенденция
да се увеличава броят на финансираните проекти за сметка на по-малки бюджети, за да се правят повече
филми. Тя обаче лека-полека отшумя.
Недостигът на държавно финансиране за български филми създава вражда
между различни групички или индивидуални творци. Натрупва се вътрешно напрежение, допълнително усложняващо обстановката. С пълна сила
стои проблемът и за разпределянето
на държавната субсидия, което продължава да е на лобистки принцип.
Има един кръг колеги, които винаги са
във всички структури и се мъчат да се
класират на всяка цена. Ярко проявление са десетките гилдии, които се нароиха в последните пет-шест години
във филмовата общност. Те излъчват
свои представители в художествените комисии за оценка на проектите за нови филми и така индиректно
влияят върху разпределянето на държавните субсидии. Фасадата създава илюзия за демократичност, а на
практика се получава лобизъм, който
юридически е недоказуем, но всички
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колеги в гилдията го виждат. Някои
се нагаждат към него, други се примиряват и стискат зъби, защото нямат
печеливш ход. А властта си измива
ръцете, казвайки: „Вие помежду си не
можете да се оправите, а искате от
нас да ви наложим правила – нали сме
демократична държава“. Получава се
омагьосан кръг.

Стефан Командарев
режисьор, сценарист и продуцент,
автор на 15 игрални и документални филма, създател на продуцентска
къща „Арго филм“ ЕООД

Аз съм от хората, занимаващи се с
кино у нас, които се подписаха под
писмото до Министерството на културата. Досега има обещания, но сме
се наслушали на обещания. Нека да видим какво ще се случи.
Истината е, че нещата са хронични, не са от вчера или от днес. Ако
се върнем много назад, ще се сетим
и за идеята да има национален фонд
„Кино“, както е в нормалните държави. Спомням си, че през 2009 г. това бе
записано в предизборната програма
на партия ГЕРБ, която тогава спечели изборите. В платформата им пишеше, че ще направят фонд „Кино“, за
да не се разчита само на пари от данъкоплатците, а да има и алтернативни
източници за финансиране. Не откриваме топлата вода, има го в нормалните държави, включително и в Македония от пет-шест години насам.

В такъв фонд се събират отчисления
от хазарта, от билети за прожекции
на чуждестранни блокбастъри. Идеята потъна някъде и нищо не се случи.
През последната година имаше някакво раздвижване покрай идеята за
т.нар. стимули, които засега основно
касаят чуждестранните продукции,
снимащи се в България. Намерението
беше да се създадат механизми за финансиране на българското кино чрез
промени в Закона за филмовата индустрия. Имаше и обещания за по-висока
държавна субсидия, защото основният проблем на българското кино е,
че е недофинансирано. Няма реално
работеща киноиндустрия, правят се
твърде малко филми годишно.
Оказа се, че в бюджета за 2020 г. парите за кино са същите. Да не говорим че и парите за култура са много малко – 0,4 от БВП. А помня едни
предизборни дискусии преди време, в
които всички политически партии се
кълняха, че като спечелят изборите,
моментално ще направят така, че
този наистина изключително нисък
процент да достигне 1 % от БВП…
Не знам дали може да се стигне до
бунт, до протести. Надявам се на чуваемост и разум. Според мен приоритети за едно правителство би трябвало да са образованието, културата,
които формират една нация. Тези дни
видяхме докъде се стигна в образованието – публикуваните резултати
от програмата PISA са достатъчно
красноречиви.
Давам си сметка, че има и вътрешен
проблем в самата филмова общност,
тя е разединена. Но напоследък гилдията доста се мобилизира. В работните групи, където се обсъждат т.нар.
финансови стимули за българското
кино и промените в ЗФИ, участват
хора от кинообщността абсолютно
pro bono, единствено водени от идеята да направят нещо добро за филмовата индустрия у нас. Не може да
се каже, че киногилдията седи и чака
някой отгоре да ѝ обърне внимание.
Каквото можем, помагаме и ние, но
процесът трябва да е двустранен.

Павлина Иванова
режисьор, дебютният ѝ пълнометражен документален филм „Синко мой“
бе представен на фестивала „Златен
ритон“ 2019 в Пловдив

Не съм се подписала под писмото,
подкрепено от 120 творци от българското кино и изпратено до Министерството на култура – просто не
ми е попадало. Това е единствената

причина. Съгласна съм, че пари винаги
е добре да има. Още повече, когато са
обещани и планирани. Кино се прави с
големи бюджети, затова държавната
помощ е ключова. Друг е въпросът как
се разпределя този бюджет. Аз съм за
това да се дава възможност на повече
проекти да бъдат реализирани, защото, за да си намериш копродуценти,
държавното финансиране е фактор.
Когато повече проекти имат възможност за държавно финансиране, това
означава и по-голяма възможност да
се привлекат копродуценти.
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Аз съм оптимист по емоции и убеждения, и песимист по разум. Оптимизмът умира последен, така че да
видим. Живеем с надеждите и явно
нещата ще се оправят по трудния
начин. Последният ми засега филм, „В
кръг“, имаше много малко финансиране от държавата – около 150 000
лв., а ние намерихме всички останали
пари, за да можем да го заснемем като
нискобюджетна продукция. Намерихме ги извън България. Да, успяваме
по някакъв начин. Но ако аз бих могъл
да намеря финансиране отвън, защото вече имам натрупани филми, контакти, репутация, то най-тежко е за
младите режисьори. Ако една киноиндустрия не се обновява непрекъснато,
ако не влиза свежа кръв и не се засилва
конкуренцията, нещата не вървят.
Продължава спасяването поединично,
но не знаем докога…

Трудно ми е да кажа коя е най-важната, най-належащата промяна, но би
трябвало да има разумна линия за поддържането на културните ценности. Защото връзката е прекъсната:
връзката между тези, които дават
парите, и онези, които трябва да ги
получат, между ползвателите на културните ценности и самите културни продукти. В този смисъл наистина
има голямо значение как държавата
гледа на различните структури. Това
задава тон в обществото.

Трудно ми е да кажа, че усещам по-особена загриженост към младите хора
в българското кино, желание да им се
подаде ръка, за да направят своите
дебюти. Самата аз не съм толкова
млада, нищо че на фестивала „Златен ритон“ представих своя първи
документален филм. Мисля, че на младите би трябвало да се даде възможност да тръгнат отнякъде. Да, има
категория за дебюти, но това не е
достатъчно.

Всички знаем за вътрешните проблеми в гилдията. Аз съм малко встрани, повече по лични причини. Хората,
които се занимават с кино в България,
не са толкова много и личните взаимоотношения в един момент стават
фактор при вземането на решения за
разпределяне на държавната субсидия. Не би трябвало да е така, но не
знам какъв механизъм може да има, за
да се пресекат личните пристрастия.
Има влияние на лобитата във филмовата общност у нас. Прави ми впечатление, че автори на филми с много
ниско качество на следващата сесия
отново получават субсидия, и то на
фона на по-добри проекти, на които
не се дава шанс. Не е честно.
Колкото до отношението на държавата към филмовата общност у нас,
честно казано, не виждам някаква
смислена и последователна държавна
политика по отношение на българското кино. Излиза, че не е ценност
да се произвеждат културни продукти изобщо, не само филми. Мисля, че
за културата трябва да се отделят
средства, но трябва да има и внимание към нея.

Катя Тричкова
юрист и филмов продуцент, основателка на „Контраст Филмс“, единствената българка сред петимата
най-обещаващи продуценти в Югоизточна Европа според класация на
Screen International; член на работната
група за промените в Закона за филмовата индустрия
Малко ми е трудно да направя цялостен преглед на ситуацията в българското кино, защото до нас стига само
някаква част от информацията. Българското кино наистина има нужда от
повече средства и от реформа. Първата стъпка от нея е в законодателен аспект, което да позволи киното
ни да бъде в синхрон с европейските
тенденции, а и с промяната на киноиндустрията като цяло. Такива са исканията на филмовата ни общност.
И това са двата важни и крайъгълни
камъка, върху които работим.
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От есента съм член на работната
група, в която се обсъждат законодателните промени. На едно от нашите
писма до Министерството на културата получихме отговор от министър
Банов. В момента той се е ангажирал
да присъства и да ръководи срещите
ни в работната група с оглед на това
в ефективен и по-бърз порядък да бъдат уточнени промените в ЗФИ и в
правилника за прилагането му.

На този етап освен нововъведенията
за т.нар. стимулиране на българското
кино, които са предмет на заниманията на друга работна група, основният
акцент е начинът, по който ще бъдат
формирани експертните художествени комисии, оценяващи проектите – не само за филмопроизводство,
а и за разпространение на филми, за
участията във фестивали. Тоест да
се формулира какви хора ще могат да
влизат в тези комисии. Може би една
от най-големите промени, около която има категорично единодушие, е да
отпадне квотният принцип за избор
на техните членове и да се въведат
критерии към хората, които могат да
бъдат експерти. Както и въвеждане
на принципа за избора им чрез жребий,
тоест хората, които отговарят на
определени критерии, да сформират
т.нар. експертни банки, от които да
могат да се теглят на произволен
принцип експертите, които да участват в дадена сесия. В момента дискусията е дали да има квотен принцип
по професии, както и кои професии да
бъдат представени там.
На заседанието на работната група
от 9 декември 2019 г. министърът
предложи да се направи по-широка
дискусия сред филмовата общност по
основните теми, като се присъединят всички асоциации, СБФД, всички
независими творци, които имат интерес. Очакваме тя да бъде насрочена в най-кратък срок и да постигнем
консенсус, доколкото е възможно, по
основните точки. Министърът се
ангажира, че ще има повишение на финансирането за българско кино. И засега не виждам основания да поставям
под съмнение този негов ангажимент.
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Силно се надяваме с подготвяните
промени да бъде преодолян проблемът с лобитата и лобирането в българското кино. Затова сме се и събрали в работната група. В нея има хора и
колеги, които са в тази индустрия от
години, минали са през изработването на предишния закон, сблъскали са
се с тези проблеми и абсолютно всички подчертават, че лобизмът трябва
да се преодолее. Дали на практика ще
бъде преодолян – времето ще покаже. Ние можем да направим съвършен
закон, но за мен е важен и моралът на
членовете на художествените комисии, важно е желанието им да не
забравят, че там са в позицията на
експерти, които трябва да дадат
експертно мнение за един проект; че
от тяхната оценка зависи филмът,
който ще бъде създаден, и генерално
погледнато – посоката, в която се
развива българското кино. Такива са
надеждите ни, но дали ще стане – не
мога да бъда сигурна. Нека да видим
как ще проработи системата и до
какви резултати ще доведе. Защото
и най-добрите критерии, които са
заложени, вероятно няма да могат напълно да заобиколят субективизма и
лобистките практики, доколкото те
съществуват.
Много важен елемент, който обсъждаме и бихме искали да включим в промените на закона, е хората, които ще
бъдат назначавани като експерти в
комисиите, да получават предварителни насоки по какъв начин да правят въпросните оценки – може да е
под формата на ръководство, като
част от договора им и т.н. В момента
проучваме добри европейски практики по темата, за да се позволи обективност, доколкото тя е възможна в
този процес. Смятам, че това е много
важно и не трябва да се пренебрегва.
И още един важен аспект – до каква
степен членовете на тези комисии
биха могли да носят отговорност. Доколко те осъзнават отговорността
на своите решения. Разбира се, че не
е възможно всички кандидатстващи
проекти да получат финансиране. Не
е и необходимо. Трудно ще се избегне

субективизмът. Но именно затова
има селективна процедура и идеята е
наистина да успеят най-добрите проекти, в какъвто и аспект да се погледне – комерсиален, международно признание и т.н.
В крайна сметка ЗФИ защитава баланса и разнообразието на културата, но не трябва да забравяме и
културната идентичност, т.е. готовият филм по някакъв начин да е
свързан и с нашата идентичност и с
т.нар. българска филмова индустрия.
Защото смятам, че имаме още работа в тази насока. Имаме потенциал,
виждам все повече талантливи, можещи режисьори и наистина е въпрос на
време и на шанс българската киноиндустрия да намери своето достойно
място на европейската и на световната сцена. Вярвам го.
Не мога да се ангажирам със срок. Работим, непрекъснато се връщаме към
дискусионните въпроси. Това е един
нелек процес. Но се надявам поне в
средата на 2020 г. тези промени да са
факт. Вярвам, че вървим в добра посока и нещата ще се случат.
Колкото до идеята за т.нар. фонд
„Кино“, в срещите на нашата работна група сме я обсъждали, но засега
стигнахме до извода, че колкото и
да е належащ, създаването му води
до много по-съществена промяна на
ЗФИ и дори до изработването на нов
закон, който изисква съответната
икономическа обосновка как да бъдат
формирани средствата в него – дали
от отчисления от хазартни дейности, дали от показ на филми… За това
все още няма готовност. Не знам и доколко има политическа воля това да се
случи. Може би на този етап е добре
да решим най-належащите проблеми,
които светят като сигнална лампа и
са идентифицирани от общността. И
вече като следваща стъпка да се работи по-сериозно върху концепцията
за фонд „Кино“. Стига, разбира се, да
има възможност и ресурс това да се
реализира в нашите условия.
Анкетата направи Виолета Цветкова
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Становище на Министерството на културата до сп. „Култура“
Във връзка с постъпили писма от страна на кинодейци с въпроси относно реформите в българското кино и актуализацията на нормативната база в тази сфера Министерство на културата
е изразило в отговор пълната си подкрепа за текущите промени в действащото законодателство.
Членовете на работната група, назначена със заповед на министъра на културата, са уведомени с писмо
относно принципната позиция на Министерството във връзка с подготовката и процедирането на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия и Проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия.
С цел постигане на пълна прозрачност и удовлетвореност на страните през 2019 г. бяха създадени две работни групи, които работиха паралелно по промените в нормативната уредба, като в състава им бе заложено широко представителство на експерти от киногилдията.
В писмото се разглеждат етапите на работа на работните групи и предприетите до момента действия. Също
така се посочва, че са били възприети и обсъдени всички предложения от проведените многобройни работни
срещи на двете групи, провеждани в МК и в НФЦ, като те са отразени в цялост в подготвения от МК законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия и проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия. Следва
да се отчете, че подготвените проекти представляват значителна стъпка в посока на последователните до
момента действия от страна на МК, свързани с извършване на реформи в областта на филмовата индустрия.
Към настоящия момент са предприети съответните административни действия, свързани със
съгласуване на посочените нормативни документи с Министерството на финансите по реда на
Закона за държавните помощи.
Действията по процедиране на изготвения законопроект ще продължат, с оглед изясняване на всички въпроси, които биха били идентифицирани като проблемни, с цел приемане на реализуеми и възможни решения, както и с оглед постигане на приемлив консенсус в кинообщността.
Министерството на културата винаги е провеждало политика на откровен и равноправен диалог с всички
представители на българската култура и ще подкрепя усилията за повишаване на качеството и подобряване
на финансовите условия за работещите в тази сфера. Институцията, включително в лицето на Изпълнителна агенция НФЦ, категорично показва воля и намерение за реформа в сферата на филмовата индустрия,
както и за реформа, свързана с администрацията, обслужваща тази сфера на обществения живот. Становище по темата многократно в интервюта е изразявал и лично министърът на културата Боил Банов.
Пресцентър на Министерство на културата
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Иван Кръстев, Стивън Холмс

ПОДРАЖАТЕЛНИЯТ
Откъс от новата
книга на Иван Кръстев
и Стивън Холмс
„Имитация и демокрация.
Как Западът спечели
Студената война, но
загуби себе си“, която
предстои да излезе в
България в издателство
„Обсидиан“
„Една сутрин Грегор Замза се събуди
след неспокойни сънища и откри, че
в леглото си е преобразен на огромно
насекомо.“2 Първото изречение от
„Преображението“ на Кафка би могло да опише изумлението, изпитано
от западните либерали, когато един
ден някъде около 2015 г. те отварят
очи, за да осъзнаят, че доскоро хвалените нови демокрации в Централна
и Източна Европа са се превърнали
в конспиративно мислещи режими,
където политическата опозиция е
демонизирана, неправителствените медии, гражданското общество и
независимите съдилища са лишени от
влияние, а суверенитетът се дефинира като решимост на управляващите
да се противопоставят на всеки натиск да следват западните идеали
за политически плурализъм, прозрачност на управлението и толерантност към различните, дисидентите и
малцинствата.
През пролетта на 1990 г. 26-годишният американец Джон Фефър в продължение на няколко месеца обикаля
Източна Европа с надеждата да разкрие загадката на нейното посткомунистическо бъдеще и да напише
книга за историческата трансформация, случваща се пред очите му. 3 Той
събира мненията на колкото се може
повече хора от различни сфери на живота и остава едновременно очарован и объркан от противоречията, с
които се сблъсква на всяка крачка. Източноевропейците са оптимистично
настроени, но и изпълнени с опасения.
Мнозина от интервюираните от него
тогава очакват след пет, най-много
десет години да живеят като виенчани или лондончани. Но тези големи

РАЗУМ
Сигурно подобни мигове на унижение са създали робеспиеровци.
Стендал1
надежди са примесени с тревога и
лоши предчувствия. Или както казва
унгарският социолог Елемер Ханкис,
„хората внезапно разбраха, че в следващите няколко години ще се реши
кой ще бъде богат и кой – беден, кой
ще има власт и кой – не, кой ще бъде
изтикан в периферията и кой ще обсеби центъра. Кои ще създадат династии и чии деца ще страдат“4.
Фефър публикува своята книга, но
не се връща в страните, пленили за
кратко неговото въображение. Едва
двадесет и пет години по-късно той
решава да посети региона и да потърси онези, с които е говорил през 1990 г.
Второто му пътуване наподобява
пробуждането на Грегор Замза. Източна Европа е по-богата, но изпълнена с негодувание. Капиталистическото бъдеще е постигнато, но както
облагите, така и затрудненията от
него са разпределени безкрайно неравномерно. След като напомня, че
„за поколението на Втората световна война в Източна Европа комунизмът е „провалилият се Бог“, Фефър
изказва тезата, която тази глава ще
се опита да изследва: „За днешното
поколение в региона либерализмът е
провалилият се Бог“5.

Угасването
на светлината
Непосредствено след 1989 г. глобалното разпространение на демокрацията се представя като вариант на
приказката за Спящата красавица, в
която Принцът на свободата само
трябва да убие Дракона на тиранията
и да целуне принцесата, за да пробуди

спящото до този момент либерално
мнозинство. Но тази целувка се оказва
горчива, а пробуденото мнозинство
– по-недоволно и по-малко либерално, отколкото всички очакват или се
надяват.
С края на Студената война стремежът за присъединяване към Запада –
такъв, какъвто той бива идеализиран
от източната страна на Желязната
завеса – става обща мисия на страните от Централна и Източна Европа.
Основната цел на революциите от
1989 г. сякаш е Изтокът да стане неразличима част от Запада. Първоначално ентусиазираното копиране на
западните модели, заедно с изтеглянето на съветските войски от региона, се преживява като освобождение.
Но след две тежки десетилетия негативите на имитационната политика
стават твърде очевидни, за да бъдат
отричани. С увеличаването на негодуванието се увеличава и популярността на антилибералните политици,
които в Унгария и Полша дори идват
на власт.
През първите години след 1989 г. либерализмът се свързва основно с идеалите за лична инициатива, свобода
на движение, ненаказуемост на несъгласието, достъп до правосъдие и
чувствителност на правителствата към исканията на избирателите.
Към 2010 г. обаче образът на либерализма в Централна и Източна Европа
вече е необратимо опетнен от две
десетилетия на нарастващо социално неравенство, ширеща се корупция
и морално незащитимо преразпределение на държавната собственост в
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ръцете на малцина. Икономическата
криза от 2008 г. подхранва дълбоко
недоверие към бизнес елитите и казино капитализма, почти унищожили
световния финансов ред. След 2008 г.
либерализмът така и не успява да
възстанови репутацията си в региона. Това до голяма степен отслабва
чуваемостта на призива, отправян
все още от шепа обучени в Западна
Европа икономисти, за продължаване
на политиката на имитация на американския капитализъм. Увереността,
че политическата икономия на Запада
е образец за бъдещето на човечеството, до този момент е обвързана с
убеждението, че западните елити
знаят какво правят. Изведнъж обаче
става ясно, че това не е така. Затова
и 2008 г. поражда толкова тежки не
само икономически, но и идеологически последици за региона, а и за света.
Друга причина, поради която популистите в Централна и Източна Европа свободно преувеличават
тъмните страни на европейския либерализъм, е фактът, че времето заличава от колективната памет още
по-мрачните страни на европейския
антилиберализъм. Централна и Източна Европа получават възможност
да имитират Запада тъкмо когато
той започва да губи своето глобално
господство, а анализаторите започват да се съмняват не само в универсалната приложимост, но дори
и в принципното превъзходство на
западния политически модел. Това е
неблагоприятен контекст за продължаване на курса на реформи чрез имитация. Имитацията сама по себе си
често причинява психологическа драма. Но когато имитаторът започне
да осъзнава, че образецът е на път да
се преобърне и потъне, тя става същинско корабокрушение. Страхът, че
си хванал грешния влак, традиционно
присъства в колективната психика
на Централна Европа. Така че разклатената самоувереност на Запада едновременно оправдава и вдъхновява
бунта на Изтока срещу либерализма.
Посочвайки съпротивата срещу имитационната политика като един от
главните корени на антилиберализма в Централна и Източна Европа,
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ние не отричаме, че лидерите на антилибералните партии в региона
са жадни за власт и че се възползват
политически от опитите си да компрометират либералните принципи
и институции. Антилиберализмът,
възприет от управляващите в Будапеща и Варшава, несъмнено е удобен
за партиите на власт, които нямат
нищо против да скъсат с демократичното предаване на властта. Техният
антилиберализъм е опортюнистичен,
доколкото им позволява да избягват
легитимните обвинения в корупция и
злоупотреба с власт, отправяни от
Европейския съюз и местните критици. „Фидес“ (Унгарският граждански съюз) и полската партия „Право и
справедливост“ редовно нарушават
предписаното от западния конституционализъм разделение на властите и отричат обвиненията към тях
като външен заговор за задушаване
на автентичните гласове на унгарския и полския народ. За да оправдаят
потискането на независимата преса
и независимата съдебна система, както и циничните си атаки срещу дисидентите и критиците си, те прогласяват една неотложна необходимост
за защита на нацията от вътрешните врагове „чуждопоклонници“.
Но фокусирането върху корупционните практики и стратегии за избягване от отговорност, възприети
от антилибералните правителства
в региона, не е достатъчно да обясни обществената подкрепа за тези
националпопулистки партии. Произходът на популизма несъмнено е сложен. Отчасти той се корени в унижението, свързано с трудния стремеж
да станеш в най-добрия случай непълноценно копие на един по-висш
модел. Недоволството от „прехода
към демокрация“ се подхранва и от
визитите на чуждестранни „оценители“, с тяхното слабо разбиране за
местните реалности. Съчетанието
на тези фактори предизвика една
почвеническа реакция в региона, едно
утвърждаване на „автентичните“
национални традиции, задушавани
според популистите от неудачни и
неприложими западни модели. Постнационалният либерализъм, асоцииран
с разширяването на ЕС, позволява на

търсещите идентичност популисти
да претендират за изключителна
собственост върху националната
идентичност.
Това е източникът на антилибералния бунт в региона. За него обаче
спомага още един фактор, а именно
твърдението, че след 1989 г. вече не
съществуват алтернативи на либералния политически и икономически
модел. Това допускане поражда амбицията да се докаже обратното.
Германската популистка партия,
противопоставяща се на еврото,
„Алтернатива за Германия“ е пример
за това. Както показва и името ѝ, тя
е създадена в отговор на заявлението
на Ангела Меркел, че нейната монетарна политика e „безалтернативна“. Описвайки правителственото
предложение като единственото възможно, Меркел провокира активно и
неумолимо търсене на алтернативи.6
В същото време налаганата нормалност на постнационализма поражда,
особено в бившите комунистически
страни, антилиберален, антиглобалистки, антимигрантски и антиевропейски бунт, експлоатиран и манипулиран от демагози популисти, които
знаят как да демонизират „вътрешните врагове“, за да мобилизират обществена подкрепа.

Напреженията
на нормалността
Според Джордж Оруел „всички революции са провали, но съвсем не едни
и същи провали“7. Какъв тип провал е
тогава провалът на революцията от
1989 г., като се има предвид, че целта
ѝ е постигането на нормалност от
западен тип? До каква степен либералната и следователно имитативна
революция от 1989 г. е отговорна за
антилибералната контрареволюция,
започнала две десетилетия по-късно?
Съвпадайки по стечение на обстоятелствата с двестагодишнината от
бляскавата, но кървава Френска революция, „кадифените революции“ от
1989 г. до голяма степен преминават
без падане на глави и човешко страдание, които обичайно съпровождат
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Иглена Русева, „Кандило“, из цикъла „Нещо в нищо“, 2014 г.

дълбоките политически катаклизми.
Никога до този момент не се беше
случвало толкова много здраво установени режими да бъдат едновременно свалени и заменени с почти
напълно мирни средства. Левицата

възхвалява тези кадифени революции
като израз на народната воля. Десницата ги сочи едновременно като
триумф на свободния пазар над командната икономика и като заслужена
победа на свободното управление над

тоталитарната диктатура. Американските и проамериканските либерали на свой ред с гордост обвързват
либерализма, обичайно осмиван от
левите критици като идеология, чиято цел е съхраняване на статуквото,
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с романтиката на еманципиращата
промяна.8 Също толкова благосклонни са и представителите на западноевропейското поколение на протеста
от 1968 г., които, въпреки че харесват
марксистката лексика, предпочитат
културния либерализъм пред културната революция. И разбира се, тази
ненасилствена смяна на режимите
на Изток е натоварена с историческо
значение от световна величина, защото ознаменува края на доминиралото през втората половина на ХХ в.
напрежение между великите сили, което заплашваше планетата с ядрен
Армагедон.
Но ненасилственият характер на
революциите от 1989 г. не е тяхната единствена черта. Като се има
предвид голямата публична роля,
която по това време играят такива
творчески мислители и политически активисти като Вацлав Хавел и
Адам Михник, събитията от 1989 г.
понякога се помнят като революции
на интелектуалците. Вярно е, че измежду 232 участници в кръглата маса
между управляващата Полска комунистическа партия, претендираща
да представлява работническата
класа, и антикомунистическия профсъюз „Солидарност“, който представлява истинските работници, 195 се
определят като интелектуалци.9 Но
не фактът, че това са „революции
на интелектуалците“, определя ненасилствения характер на прехода.
Това, което позволява на тези революции да останат „кадифени“, е натрупаната ненавист към утопиите
и политическите експерименти. Към
1989 г. представителите на комунистическата номенклатура вече са
еволюирали отвъд утопичната вяра
в механичните ритуали и идеологическата вярност към корупцията.
Още по-малко пък дисидентите имат
желание да преправят своите общества, следвайки някакъв исторически безпрецедентен идеал. Далеч
от стремежа да се впускат в търсене
на непозната обетована земя или да
изграждат нещо напълно ново, водещите фигури на тези революции се
стремят да разрушат една система,
за да копират друга.
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Както саркастично отбелязва видният историк на Френската революция
Франсоа Фюре, „през 1989 г. в Източна Европа не се роди нито една нова
голяма идея“ 10. Съгласен с това е и
водещият германски философ Юрген
Хабермас, който в периода след Втората световна война е привърженик
на твърдата западна ориентация
на Федералната република. Той приветства „липсата на идеи, които да
са новаторски или обърнати към бъдещето“ след 1989 г., защото за него
революциите в Централна и Източна
Европа са „догонващи революции“ 11.
Тяхна цел е завръщането на обществата от Източна Европа в лоното на западната модерност, което
трябва да даде възможност на източноевропейците да получат това,
което западноевропейците отдавна
притежават.
През 1989 г. гражданите на Централна и Източна Европа също не мечтаят за някакъв съвършен свят, който
никога не е съществувал. Те копнеят
за „нормален живот“ в „нормална държава“. В края на 70-те години на XX в.
големият германски поет Ханс Магнус
Енценсбергер обикаля Европа в търсене на душата на стария континент.
Когато посещава Унгария и говори с
някои от най-известните критици
на комунистическия режим, те му казват: „Ние не сме дисиденти. Ние сме
представители на нормалността“ 12.
Както по-късно признава Адам Михник: „Бях обсебен от идеята нашата
революция да бъде антиутопична. Защото утопиите водят до гилотини и
ГУЛаг“. Затова и неговият посткомунистически призив е: „Свобода, братство, нормалност“ 13. А когато поляците от неговото поколение говорят
за „нормалност“, те нямат предвид
някой предкомунистически период от
полската история, към който страната им щастливо да се завърне, след
като веднъж завинаги затвори страницата на съветската окупация. Под
„нормалност“ те разбират Запада.
С това е съгласен и Вацлав Хавел.
Той описва като най-важна характеристика на комунистическа Източна
Европа „липсата на нормален политически живот“ 14. През комунизма нищо

не е по-рядко срещано от „нормалността“. Хавел говори за „свободата
и върховенството на закона“ в западен стил като „първото условие за
нормалност и здравословно функциониращ социален организъм“. И описва
желанието на своята страна да избяга от комунизма „просто като опит
за бягство от собствената анормалност, като опит за нормализиране“15.
Копнежът на Хавел по нормална политика предполага, че след десетилетия
престорено очакване на светлото бъдеще главната цел на дисидентите е
живот в настоящето, за да могат хората да се радват на всекидневните
удоволствия. Целта на прехода към
нормалност след 1989 г. следователно
е да направи възможен на Изток начина на живот, който на Запад се приема
за даденост.
В „Поробеният разум“ Чеслав Милош
твърди, че в периода след Втората
световна война за много източноевропейски интелектуалци новата
вяра в комунизма прилича на таблетките на Мурти-Бинг, описани в романа на Станислав Виткевич от 1927 г.
„Ненаситност“ 16. Тези таблетки са
медицинско средство за вливане на
определен „мироглед“, което прави
приемащите ги „нечувствителни
към каквито и да било метафизични
елементи“ 17. През 1989 г. идеята за
„нормално общество“ за много източноевропейски интелектуалци е като
таблетката на Мурти-Бинг. Тя премахва тревогата, произтичаща от
необходимостта да даваш отговори
на трудни въпроси.
В този смисъл, тъй като елитите в
Централна Европа виждат в подражанието на Запада добре отъпкан
път към „нормалността“, тяхното
приемане на императива за имитация след края на Студената война е
напълно спонтанно, доброволно и искрено. Те нито алчно заимстват западните технологии, подобно на китайците, нито симулират западната
демокрация, подобно на руснаците. Те
просто искрено искат да „покръстят“
обществата си в новата вяра.
Друга отличителна черта на либералната революция в региона е, че за
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разлика от предишни революции, тя
не се възприема като скок във времето от мрачното минало към светлото бъдеще. Тя се мисли по-скоро
като придвижване във физическото
пространство, сякаш цяла Източна
Европа се премества в Западния дом,
обитаван от народи със сродна култура, който хората от Изтока до
този момент виждат само на снимки. Обединението на Европа изрично
е оприличавано на обединението на
Германия. В началото на 90-те години
мнозина източноевропейци завиждат
на големия късмет на източногерманците, които за една нощ колективно
се озовават в Запада, събуждайки
се със западногермански паспорти и
(както мислеха някои) с портфейли,
натъпкани с всесилните дойчмарки.
Ако революцията през 1989 г. се мисли
като миграция на цял един регион на
Запад, тогава основният въпрос е кои
източноевропейски страни ще стигнат първи до мечтаната обща дестинация. Известният юрист и бивш
главен съветник на американската
Служба по гражданство и имиграция Стивън Легомски посочва, че „не
страните, а хората емигрират“ 18. В
случая с посткомунистическата Централна и Източна Европа той греши.
Превод от английски Момчил Методиев
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МОДЕРНОСТ И РЕАКЦИЯ
5 въпроса към философа Реми Браг
„Модерният проект“
е опит да скъсаме с
всичко: от природата,
която трябва да усмирим
чрез технологията,                   
до Бога, когото трябва
да захвърлим сред
вехториите и заместим
с „ценностите“. Един от
най-ерудираните днешни
историци на философията
отговаря на питания      
на свои възпитаници            
от ISSEP в Лион
„Говоренето за корените е опит
да засадим себе си“, заявявате в
книгата си „Европа, римският
път“ и твърдите, че предпочитате думата „източник“. Във време,
когато въпросът за европейската
идентичност е ключов, бихте ли
разяснили идеята си? Има ли според вас европейска идентичност и
каква е тя?
Трябва да призная, че имам известна
склонност към каламбура и провокацията… Образите никога не са съвършени, но все пак някои са по-малко
несъвършени от другите. Говоренето
за „корените“ насажда пасивна нагласа към културните референции, все
едно че сокът сам стига до клоните.
Докато образът за „източниците“
подсказва, че е необходимо да черпим
от тях, да се положат усилия, за да
придобием културни блага.
По повод на европейската идентичност аз оставам на тезата, заявена от мен преди четвърт век: тази
идентичност е екс-центрична. Европа има своите културни референции извън самата себе си: в профанната култура всичко идва от Гърция
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(страна, която не е била възприемана
като принадлежаща към Европа до
началото на XIX в., а и след това…).
Независимо че думите, определящи
европейската култура, са гръцки: философия, математика, физика. В религията пък всичко идва от Близкия
изток. Нито Атина, нито Йерусалим
– въпреки онова, което тези градове
символизират, са били в Европа. Европейската идентичност не е нещо,
което можем да притежаваме спокойно – като наследство, падащо ни
се, „защото сме си дали труда да се
родим“, след което можем да дремем
блажено. То изисква работа над себе
си, при това твърде голяма.

Като философ размишлявате едновременно над природата на човека и над мястото му в обществото
в книгата си „Умерено модерно“
(2008 г.). Какви са заплахите пред
модерността? Виждате ли продължение между хуманизма на XVI в. и
трансхуманизма на XXI в.?
Нека разграничим Модерността като
историческа епоха от онова, което аз
наричам „модерен проект“. Първата
е донесла множество положителни

неща, но не всички са такива, което
впрочем е валидно и за други епохи…
„Модерният проект“ е опит да разхлабим корабните въжета и да поемем
в открито море, скъсвайки с всичко,
от което зависим и над което нямаме надмощие: желанието да започнем
от нула, да превърнем миналото в
„чиста дъска“; на „онтологично“ равнище това е желанието да се отървем от природата, която трябва да
усмирим чрез технологията, а също
и от Бога, когото трябва да захвърлим сред вехториите и заместим с
„ценностите“.
Този „модерен проект“ се разгръща на
множество етапи, без никой от тях
неминуемо да препраща към следващия. Хуманизмът на XVI в., който е
преоткриване на античното наследство и оценностяване на човешкото
достойнство и благородство, няма
нищо общо с трансхуманния блян (или
кошмар). Онзи първи проект е бил начин да се признае провалът на даден
хуманизъм и последиците от него. А
пък Заратустра на Ницше, с твърдението, че „човекът е нещо, което ще
отмине“, днес бива „пренаписан“ на
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един наивен и грубоват стил: от философията към информатиката.

Като мислител не се колебаете да
заявите, че сте християнин и се борите с един карикатурен образ на
Бога. „Религията няма да ви ухапе“,
пишете в есето си „За религията“
(2018 г.). Смятана за вездесъща от
едни и системно пренебрегвана от
други, може ли религията да бъде
все още укритие за нашата морална свобода?
Формулата бе изведена от издателите на обложката и не е съвсем моя…
Религията не ни дава нови морални
правила, поне християнската религия, която отстоява общоприетия
морал. Ала тя го задълбочава отвътре: не е достатъчно да не си извършил
престъпление, не трябва да си имал и
помисъл. Така се разширява полето
на приложението: всеки човек е мой
ближен, а не само членът на моята
семейна, етническа, национална, цивилизационна или религиозна група.
Християнската религия не добавя никаква нова заповед към каталогизираното в Десетте Божии заповеди, чийто еквивалент откриваме във всички
цивилизации от нашата епоха. Християнството се доверява на разума и
на човешката свобода, за да открием
най-добрите начини за прехрана, облекло и хигиена. Ето една от чертите, които го отличават от юдаизма
и исляма, въвеждащи по всички тези
въпроси много стриктни правила.
И тъй, що се отнася до съдържанието на моралните предписания, няма
нищо ново. Вие обаче използвахте
една удачна формула, говорейки за „укритие на нашата морална свобода“.
Тъй като става дума точно за това.
От слуховете за рестрикции, които законът би могъл да наложи, отменяйки „възражението по съвест“,
включително при лекарите, ни побиват студени тръпки. Да не говорим за
новите средства за следене, контрол
и репресия, които информатиката
предлага на новите „Големи братя“…
Религията ни насочва към Абсолютното, а в християнството – към личностния Абсолют, който се обръща

към нашата свобода и единствено
към нея. Чрез този акт нашата свобода се издига на най-високо равнище
и е обявена за неприкосновена.

Дълги години сте били професор,
как гледате на обмена на идеи и
на дебатите в различните университети? Смятате ли, че има
упадък във философията, както
Мишел Уелбек говори за упадъка на
литературата?
Имах честта да преподавам десет
години в Мюнхен в края на кариерата си, паралелно с курсовете ми в
Сорбоната. Четири пъти съм бил
гост-професор в Съединените щати,
за по-кратък период съм преподавал
в Испания и Италия. Това не е напълно
достатъчно, за да направя сериозно
обобщение върху качествата и недъзите на университетските системи.
Но е вярно, че обменът на идеи е все
по-малко интензивен и съответно
по-неплодотворен. На първо място
изниква проблемът с езиците. През
повечето време обменът на идеи се
извършва на английски, и то на един
не твърде богат английски. А пък
философските общности са най-вече
центрирани върху самите себе си. Не
познавах цитираната от вас декларация на Уелбек. Уви, тя ми се струва
напълно основателна. Нашите общества се разпадат на групи, където
всеки има своите идеи, четива, герои
и глашатаи. Никога не се е говорило
толкова много за „диалог“, а в същото
време можете по-често от всякога да
чуете: „Не ми говори за тези хора!“.

В книгата си „Умерено модерно“
се спирате на проблема с „тотемите“ на Модерността: разума,
атеизма и суеверието, секуларизацията, прогреса и мракобесието
– множество трънливи въпроси,
които се опитвате да изясните.
Обаче пропускате понятието „реакция“. Какво мислите за него и за
ролята, която то все още играе в
съвременната история и мисъл?
Понятието „реакция“ намира своето
признание например у колумбийския
мислител и ерудит Николас Гомес
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Сорбоната и титуляр на катедрата „Романо Гуардини“ в Университета „Лудвиг-Максимилиан“ (Мюнхен), където преподава
история на европейското християнство. Бил е гост-професор
в Бостънския университет.
Носител на наградите Йозеф
Пипер (2009) и Йозеф Ратцингер
(2012). Автор е на множество
книги, сред които: „Европа, римският път“ (1992), „Мъдростта
на света. История на човешкия опит за всемира“ (1999), „За
Бога на християните и един или
два други“ (2008), „Царството
на човека. Генезис и провал на
модерния проект“ (2015), „Накъде отива историята?“ (2016).

Давила, автор на афоризми със смайваща сила и ирония, истински бисери.
Но имате право, беше редно да анализирам „реакцията“ като антоним на
„прогреса“. Що се отнася до самата
дума, Жан Старобински написа нейната история: тя идва от физиката и
по-точно от Нютон. А що се отнася
до понятието, то е разбираемо единствено ако предварително се приеме
неоспоримата и необратима предпоставка за „светлото бъдеще“. Проблемът с „реакцията“ е, че вместо да
действа, тя реагира, оставяйки инициативата в ръцете на своите противници, сражавайки се на избран от
другите терен. Нещо, което изначално я поставя в слаба позиция.
Превод от френски Тони Николов
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ХАБЕРМАС
философия и религия
Как знанието се откъсва
от вярата? Какво е
секуларно мислене? И
как използването на
разума може да даде
ориентир в един все посложен свят? В разговор
с Хенинг Клинген в
„Нойе Цюрхер Цайтунг“                    
Юрген Хабермас
нахвърля основните
въпроси от своята нова
книга „Също и история                           
на философията“

Науката с невиждано ускорение увеличава нашето знание за света. През
краткия отрязък на ХХ в. станахме
свидетели на пробивите в микрофизиката, биогенетиката и невронауките
– и на почти толкова бързите и радикални технологически последици от
това познание. Научаваме все повече
не само за заобикалящата ни природа,
но и за природата, която сме самите
ние. Междувременно биотехнологията вече е в състояние да процедира с
градивните елементи на живота произволно, не само с терапевтични цели;
а действията на разума, които досега
ни бяха достъпни само рефлексивно, в
известен смисъл чрез самия разум, се
обективизират като хардуер.

Живеем във век на природните науки, на техниката…
Вашата нова книга прави основен
преглед на възникването на постметафизичното европейско мислене. Огромно произведение – два
тома около 1700 страници…
… и всъщност авторът би желал
по-скоро да научи от читателя за какво може да му послужи такъв обзор на
историята на западната философия,
върху който работих в продължение
на десет години. В това отношение съгласието, което дадох за това
интервю, беше в известен смисъл
непредпазливо.

Въпреки това няма да се учудите,
че един читател пита какво ви
подтикна на 90-годишна възраст
да се задълбочите отново толкова интензивно във въпроса как
се е създало постметафизичното
мислене?
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И в светлината на революционните успехи на тези дисциплини хуманитарните и социалните науки се
чувстват „изоставащи“. Най-вече философията трябва да се запита дали
да се остави да бъде влачена на буксир
от обективиращите природни науки,
или трябва да държи на своя „каприз“.
Във „философията на съзнанието“
например се породи плодотворно сътрудничество с когнитивните науки.
Ала философията не бива да забравя,
че нейната същинска задача не е да
допринася непосредствено за усъвършенстването на нашето познание
за света – тя трябва да рефлектира
върху това какво означава за нас подобен научен напредък.

Какво по-конкретно?
Философията може да има рационален принос за изясняване на нашето

разбиране за света и за самите нас.
Тя, разбира се, е научен начин на мисленe, който се опитва да изясни как
днес можем да разбираме себе си като
личности и индивиди, както и като
съвременници. Тук – следва да се отбележи – иде реч за една теоретична
ориентация, не за отношението между философия и публичност.

С други думи, предизвикаха ви
вътрешнофилософските дебати?
Иде реч по-скоро за задкулисния спор
колко далеч стига човешкият разум.
Простира ли се нашето несъвършено
знание само до това, което е в случая?
Можем да спорим с доводи по морални
и правни конфликти, за художествени
произведения и естетически опит,
дори за ориентациите, въплътени в жизнени форми и индивидуални
жизнени проекти... Историческите
обстоятелства ни тласкат към често болезнени нормативни процеси на
обучение. При тях ние се научаваме,
ако всичко върви добре, да привличаме неравностойни други в нашите
житейски форми или да признаваме
дискриминирани чужди за равноправни други в една съвместно разширена
жизнена форма.

Насочвате към въпросите „какво
мога да зная?“, „какво съм длъжен
да правя?“, „на какво следва да се
надявам?“ и „какво е човекът?“. За
какво се застъпвате?
Относно въпроса „какво съм длъжен
да правя?“, пледирам за това да се
доверим на практическия разум повече, отколкото само на умни решения,
ориентирани според собствените
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предпочитания, ценности или чувства. Така в крехките структури на
нашия съвместен живот можем да
открием добри аргументи в полза на
кантианската идея за справедливостта и за общо приложимите нормативни ориентации на действието.

Стремежът ви е бил да покажете
как в исторически план постметафизичното мислене се освобождава
от религиозните опити за прегръдка. Такъв граничен камък е била
философията на Кант. С него, от
една страна, и с Дейвид Хюм, от
друга, разкривате философията на
кръстопът. Пред какво решение е
била изправена философията?
От Римската империя насам дискурсът за вярата и знанието е решаващ
изобщо за западната констелация на
духа. Проследявам как междувременно в „кюпа“ на „естествения разум“
философията си присвоява от религиозните предания някои мотиви,
съдържания на опита и определени
чувствителности. Чрез този упорит
преводачески труд тя е извадила от
религиозния им контекст важни основни понятия като „личност“, „индивид“, „свободна воля“ и „автономия“,
или „дълженстването“ на обвързващите норми. Докато Хюм впоследствие разчленява това наследство в
детайлни анализи понятие по понятие, деконструира го и го девалвира, намерението на Кант е да реконструира в границите на чистия разум
етичното ядро на религията и базираното на него естествено право.

Като интелектуалец винаги изразявате публично загриженост за
„излизащото от релсите модернизиране“. Така е и в новата ви книга.
Как тази загриженост се свързва
с усилието ви за реконструкция на
един разум, опитващ се да отдаде
дължимото и на наследството на
религиозните предания?
Това се вижда тъкмо в чувствителността, с която Хегел развива диалектическото понятие Sittlichkeit
(нравственост). Той прави разграничение между частното на индивидуалните личности, абстрактната

всеобщност на моралните и правните регулации на техните обществени
отношения и особеното историческо
проявление на конкретните жизнени
форми, в които единичното и общото
трябва да се свържат с функционалните необходимости на едно капиталистическо общество. Ако приложим
един демократичен прочит към Хегел, социалната интеграция може да
успее само в зависимост от това как
политически оформяме обществото с
оглед на едно балансирано отношение
между справедливо разпределените
социални задължения и индивидуалното пространство за разгръщане.

Къде тук е религиозното наследство всъщност?
В такъв проект за обществена интеграция може да се разпознае и далечният отглас от комуникативния
опит на една религиозна общност. Тук
се кръстосват вертикалното отношение на отделния вярващ към Бога
с хоризонтално общностната мрежа
от връзки на всеки един с всички други
членове на една локална общност, която е част от една универсална общност. В комуникативните отношения с Бога и общността загриженият
за своето спасение грешник получава
опит, който е напълно чужд на гръцките философи при наблюдаването
на космоса, чужд не само като съдържание, но и по своя перформативен
модус; ала чрез Августин те намират
вход към философията.

Посочвате, че религиозният опит
е „жило в плътта на модерността“, поне докато се свързва с една
жива религиозна практика – защото държи за секуларния разум открит въпроса има ли невъзмездени
семантични съдържания, които
още очакват превод на езика на
профанното…
Бях подтикнат от прочутата формулировка на Адорно, че всички богословски съдържания трябва „да емигрират в профанното“, и проследих
подобни преводни процеси в историята на философията. Дали те днес
продължават, е съмнително. Ала с
оглед на съвършено новия вид етични

Юрген
Хабермас

Юрген Хабермас (род. 1929 г.)
е сред най-популярните мислители на съвременността. От
1964 до 1971 г. е професор по философия и социология в института „Йохан Волфганг Гьоте“
във Франкфурт на Майн. Впоследствие ръководи института „Макс Планк“. От 1983 г. до
пенсионирането си през 1994 г.
ръководи катедрата по философия във Франкфурт. Сред
най-известните му книги са:
„Теория на комуникативното
действие“ (1981), „Философският дискурс на модерността“
(1985), „Постметафизичното
мислене“ (1988), „Модерността – един незавършен проект“ (1990), „Фактичност и
валидност“ (1992), „Бъдещето
на човешката природа“ (2001).

проблеми, с които например ни сблъскват краят на природността на човешкия организъм и неконтролираните засега намеси в човешкия геном,
опитът не е погрешен. Постметафизичното мислене може да има добри
причини да не се позовава вече на една
трансцендентна сила, ала още тривиалният импулс да не се примиряваме с
трудно поносимото в света ни принуждава към взаимното изискване за
автономно преценяване и действие,
което трансцендира света в цяло
като че ли отвътре.

Хенинг Клинген е теолог и публицист,
живее във Виена. Работи като редактор в католическата информационна
агенция Kathpress.
Превод от немски Людмила Димова
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Антиутопия и налудност
„Писането е път към свободата,
който може да бъде безкрайно
интересен, стига да не си се
оковал още в началото му.“
Романът „Свети Вълк“ на
Елена Алексиева получи
наградата за проза на
Годишните награди на Портал
Култура за 2019 г.
Смятате ли, че сте постигнали
ниво на зрялост в литературното творчество, коeто истински
ви удовлетворява? Когато преди
двадесет или повече години сте си
мислили за авторството като занимание и житейски избор – каква
Елена Алексиева си представяхте?
Има неща, които мога да правя добре в
писането си, и такива, които не мога.
Последните са ми далеч по-интересни. За да ги постигна, ми е необходима
незрялост, лекота и несериозност,
другото не ми върши работа. Стигнах
до момента в живота си – литературен и всякакъв – в който имам нужда
да започна да раз-учавам. Не защото
съм научила чак толкова много, не съм.
Просто вече нямам достатъчно време да трупам, да научавам чрез трупане. В България живеем в царството на слепите, където и едноокият
е цар. Затова и имаме толкова много
еднооки царе. Но за литературата.
Всички ние правим едно и също, дори
най-бездарните измежду нас, кой колкото може. И всеки прави своето си.
Човек трябва да има достатъчно самочувствие, да е достатъчно добре
подплатен, за да му стиска да е сам
себе си. Да е такъв максималист, че да
не се колебае да разтовари всичкия си
багаж, за да стигне колкото се може
по-далеч. Дотолкова да иска всичко,
че да може да мине без нищо. Но не и
с малко, никога не с малко. Нас тъкмо
малкото ни убива, винаги ни е убивало. Защото всъщност не искаме кой
знае колко повече. И получаваме точно толкова, колкото искаме, колкото
можем да понесем.

фотография Николай Трейман

С писателката Елена Алексиева
разговаря Георги Тенев
Вие сте доста сериозна, когато
говорите за книги и за свои книги
особено. Каква надежда възлагате въобще в екизстенциален план
на литературата? Какво може да
промени и да премести тя?

На литературата отдавна не възлагам никакви надежди. Тя е лукс, луксозно занимание за хора, които пред
хляба предпочитат пастите. Аз дори
не знам какво е литературата. Преди
си мислех, че знам, но вече не. За мен
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най-големият ѝ чар е в нейната наивна и възхитителна самоцелност.
Тъкмо тя я прави така непостижима
и идеална. Литературата е опит за
един идеален свят, в който истината – каквото и да разбираме под тази
дума – все още има значение.

Няколко думи за вашия метод на
работа. Един почти класически
въпрос – романът се ражда у вас
или вие го създаване „с ръцете си“?
Тоест: планирате, структурирате преди самото писане? Или се
впускате в регистриране на образи,
ситуации и после ги свързвате в
някаква линейна тъкан?
Де да имах метод… Идеи имам в изобилие, а метод – никакъв. Затова
всеки път, докато почна, ми е доста
мъчително. Да се чуди човек защо се
захващам изобщо. Опитвала съм да
планирам и структурирам предварително, но така умирам от скука. Като
знам къде отивам, защо изобщо да
ходя там? Все повече и повече оставям на случайността, която обаче не
е никаква случайност, а по-скоро нещо
като мая, фермент, който ми подрежда подсъзнанието и го кара да работи
за мен, а не срещу мен, както е в общия случай. Искам вътре в писането
да ми се случват неща, за да могат да
се случат и на онези, които евентуално биха прочели. Старая се да забравя
маниите си за контрол, нуждата си
от лесна сигурност. Писането е път
към свободата, който може да бъде
безкрайно интересен, стига да не си
се оковал още в началото му.

Ще завия в една съвсем различна
посока, защото иначе може да не
ни остане време за този въпрос,
а той отдавна зрее, докато чета
текстовете ви. Във вашите книги
отношенията между половете са
доведени до нещо като отношения между видовете. Да, наистина смятам, че ненатрапливо, но
упорито като матрица вие градите една странна зона на движение
между мъж и жена, между „той“ и
„тя“ като участници в потенциална двойка, любовен акт, сексуално взаимодействие и нататък
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– възпроизводство, родителство...
От това и еротиката, дори самата сексуалност имат много особен,
поне според мен, привкус. Надали
някой е обръщал особено внимание точно на този аспект във
вашите романи, а и в разказите,
но мъжко-женските напрежения,
привличанията и отблъскванията
са много специфични. Еротизмът
на „Рицарят, дяволът, смъртта“
например, както и много нюанси в
„Тя е тук“ ме карат да твърдя, че
именно тази нишка създава нещо
много характерно, оригинално, специално. Понякога, струва ми се, в
сексуалния заряд вие откривате
самата смърт. Друг път тялото ви служи като стъпало, върху
което умът да стъпи на следващо
еволюционно ниво, сякаш целта на
живота е не просто да се размножава, но да провери докога и защо
това би продължавало.
За съжаление смъртта в сексуалния
заряд не съм я открила аз. В моя свят
несъвместими по друг начин хора се
опитват да се съвместят телесно и
не им се получава или пък им се получава временно и само така. Има общо

със самотата, със срама от плътта и
с прекомерната мисловна активност,
както съвсем правилно забелязвате.
В този смисъл сексът е преодоляване, а не сливане. В него разумът получава тяло, а тялото – разум. Звучи
банално, дори откровено дебилно,
но е така. Да излезеш от тялото си,
да го надхвърлиш, да се откажеш от
него – това е върховната близост със
смъртта. А нашият ум се храни със
смъртта, с идеята за собствената
си крайност. Тя едновременно ужасява ума и го възбужда до непоносимост,
него, който се има за безсмъртен. Рационалният, човешкият ум и идеята за край са несъвместими. За да се
бори с тази несъвместимост, умът
е измислил душата, любовта (като
приемлива форма на зависимост), биологичното оправдание за продължаването на рода. И нищо повече, нищо
по-убедително. Което пък сродява
продължаването на живота с истината изобщо, превръщайки го в съзнателно действие, а не в хормонален
порив. Разбира се, това важи само за
човешкия род, бездруго многоброен.
Може би то е и върховната функция
на човешкия разум – разума като хормонален регулатор, защо не. А иначе
моите герои вярват в любовта. Вярват, че могат да оцелеят както с нея,
така и без нея.

„Свети Вълк“ е най-новата ви
книга. Тя е и най-успешният ви
роман досега, ако ни интересуват
наградите, номинациите, приемането и оценките на критиката,
продажбите. Но според мен тя е и
най-трудната, като влизане, когато започваш да четеш. Не респектира само с обема, но и с тази
дистопична, откъсната от „тук
и сега“ реалност. Това беше характерно за някои от вашите разкази.
Но когато в мащаба на един роман
се разгръща такава панорама –
като предизвикателство това мен
поне ме стресна. Сякаш ме канехте
да скоча с парашут.
Хващам се за края на въпроса, за скока с парашут. За мен писането на
този роман беше точно такъв скок,
при това на начинаещ парашутист
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– такъв, който изобщо не е сигурен, че
в правилния момент ще успее да дръпне въженцето, камо ли че ще се приземи. Пишман парашутист, на когото
му треперят мартинките и му призлява от страх и от вълнение, понеже
скокът е неизбежен, а там, долу, като
нищо може и да се разбие. Това отпускане, този отказ от контрол, беше
върховно изживяване. Резултатът е,
че сега искам още повече от същото,
дори, ако е възможно, от по-високо.
Падане през стратосферата с ясното съзнание, че всеки миг можеш да
изгориш. Като читател обичам точно
това: книга, която не ме пуска лесно
да вляза в нея, а после също толкова
трудно ме пуска да изляза. Като автор – да оставя историята (разказа,
романа) да прави с мен каквото намери за добре. Илюзията за контрол е
илюзия за сигурност. Сигурността е
нещо хубаво, може би полезно, но отвратително скучно, а аз не издържам
на скука. Вероятно е някаква нестабилност на характера, крехкост на
концентрацията, потребност от
фантазмен авантюризъм поради липса на (или страх от) реален такъв. С
което се връщам към дистопичната,
откъснатата реалност. Просто моето понятие за реалност е такова.
За мен реалността е субективната и
постоянно подвижна конструкция на
всичко изживявано и неизживявано,
на действителното и недействителното, на фантазма като конкретен
опит. Тя е повече психична, отколкото фактическа. Фактът е само взривателят, при това факт в най-широкия смисъл. Това е по-скоро механизъм
за справяне с реалността, отколкото
реалност сама по себе си. Мисля, че
голяма част от моите герои живеят
точно така: опитват се да се справят
със съществуването (и съществуващото), създавайки му свои алтернативи, откъснати, лични, измислени, но
толкова по-валидни. Всъщност мисля, че и повечето хора живеят така.

Ще бъда пределно откровен, като
опитвам и да съм много ясен. Романът в първите си двадесетина
страници предлага нещо като мозайка от малко спонтанни, накъсани като логика движения, съчетани

с мигове на кристална философска
проза, бих казал – гениална словесност. Пасажи, които взривиха у
мен едновременно житейска тъга и
възхищение пред съвършения образ,
пред едно изящество на фигурите
на речта. Действието за миг олекваше, струваше ми се прищявка
на разказвача. Не се движеше от
същински конфликт, героите ми
заприличваха на кукли или сенки...
А в същото време някой неочакван
удар ме поваляше, някое изречение,
което побира огромен смисъл, философска тежина. Моменти, които
те карат да спреш, за се огледаш,
да споделиш с някого до теб – „Ей,
човек, тука има нещо странно,
някаква налудна книга!“. Откровение. И в същото време – капан
за читателя в мен, който иска да
лети с действието, да граби от сюжета... Това е много особена книга.
Дали това е формулата за литература, която изненадва, както
казахте, която е изследване в полето на непознатото? Онези неща
в писането, „които не можете“,
бягството към свобода с цената
на отказ от контрол и планиране...
Онова, което ви движи напред не
защото го знаете, а именно защото
ви е неизвестно?
Ами да, точно за това става дума.
Може би за някакъв вид прекомерен,
непоносим реализъм. Реализъм, верен не на реалността, а на начина,
по който аз виждам и живея живота
си. Понякога действието е просто
действие, не отвежда непременно
нанякъде. Сюжетът не е непременно
история, низ от конфликти и случки.
За мен сюжет са именно моментите
на откровение, на прозрение. Прозираш и какво от това? Единствената
сила, която тласка живота напред, е
смъртта. Каква история тогава, какъв смисъл, какъв конфликт? Къде е
случката? Онова, което ми е известно, е еднозначно, просто и достатъчно ужасяващо. Нещата в писането,
които не мога, вероятно са неща в живеенето, които не мога. Свободата е
като захарта: вредна, но вкусна, убиваща, но предизвикваща пристрастяване. „Някаква налудна книга“ е добре

казано. Лудостта е капан, но другото е още по-лош капан. Коварен. Налудността е спасение за всички нас,
които се имаме за не-луди. Как иначе
ще познаваме, ще прозираме? Върховната литература е лудост, добрата е
налудност, останалото не си струва
да се чете.

Критици и анализатори коментираха близостта – дори повлияването на вашия „Свети Вълк“ от
бруталната класика „Чевенгур“
на Платонов. Докато четях, не
просто забоите на вашата мина
ме препратиха към Андрей-Платоновия „Котлован“, но дори започнах да провиждам в името на
героя ви Колимечков някакъв намек
за смразяващата Колима на ГУЛаг.
Не знам дали „Чевенгур“ е най-съвършената философска гротеска
на съветската вселена под слънцето на Сталин. Но не ми се щеше
„Свети Вълк“ да е само алегорична,
гротескна, метафорична картина
или философска притча за света ни
днес. Имам един възбуден „глад за
актуален реализъм“, който вашите
романи досега по един или друг начин засищаха. Предполагам, че Платонов е имал творческата лудост
и смелостта да каже нещо, което
е било бездруго в сърцата на всеки
просветен и морален човек по време
на кошмара на военния комунизъм.
С „Чевенгур“ се затваря страницата, запечатва се присъдата на
здравомислието и чувствителната
душа над експеримента СССР. Но
тъкмо тези платоновски обертонове през 2019 някак ме върнаха
назад, а не ме запратиха напред,
където сочи антиутопията на
„Свети Вълк“. И все пак не вярвам,
че отваряте затворени врати.
Вдъхновението от Платонов е нещо,
което нито мога, нито искам да отрека. Но то не е буквално. По-скоро е
специфичен вид оптика за гледане на
света. Не отварям затворени врати,
защото в нашата тук-сегашна реалност такива няма. Опитвам се да ги
отворя още по-широко. Опитвам се
в тук-сегашното да докарам света,
един свят, който не се интересува
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Елена
Алексиева

Елена Алексиева е родена през
1975 г. в София. Има магистърска степен по международни
икономически отношения от
УНСС и докторска по литература. Автор е на 11 книги с поезия и проза, сред които сборниците с разкази „Читателска
група 31“, „Кой“ и „Синдикатът
на домашните любимци“, както
и романите „Рицарят, дяволът,
смъртта“, „Нобелистът“ и др.
Занимава се и с драматургия:
през 2014 г. излиза сборникът
є с пиеси „Ангелски огън“, а
през 2015 и монодрамите є
под заглавие „Жертви на любовта“. Носител е на наградите Хеликон, Аскеер и Икар за
съвременна българска драматургия. Нейният роман „Свети Вълк“ бе обявен за Роман
на годината и получи Националната литературна награда на фонд „13 века България“,
както и наградата за проза
на Портал Култура за 2019 г.

от него. Актуалният реализъм не е
реализъм. Той е утопия на нашите желания, на нашите жалби, на нашата
въобразена жертвеност. А нашата
антиутопия още я няма, не се е родила. Ние живеем в условия на трагично
изоставане, както винаги. Дори не
на морално изоставане, а просто на
етично. В „Свети Вълк“ няма нищо
алегорично или чак дотам философско,
във всеки случай не и за нашия свят, а
и светът за всекиго е различен. Той
е неприятен роман, защото – смея
да се надявам – не носи на четящия
го приятно литературно чувство.
И ако читателят не се чувства възмезден за изгубените време и усилия,
а само некомфортно объркан, значи е
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постигнал целта си. Говоря за морално объркване, в което не е поносимо
човек да се разпознава. „Свети Вълк“
е далеч от присъдите, защото е далеч от исторически невъзможното
правосъдие на здравия разум. Не знам
доколко това е по-далеч или по-близо
до Платонов. Но съм сигурна, че е достатъчно близо до днешна България.

елемент, кристалния образ на
„мястото за излекуване“ с всичките му метафорични и реални
значения. Мястото на лудостта,
откъдето има само един изход – да
те сложат „на пейката в мазето до
стълбата“... В името на още малко
от същия сладостен хорър, поговорете ни за него...

Видях край мен читатели на „Свети Вълк“, които, започвайки книгата, споделиха полугласно: „Много
силно, но много трудно някак...“,
а после я оставиха. И след това
се върнаха към романа, потънаха
в него и караха докрай, от време
на време с възгласи: „Невероятно!“. Преди години Светлозар Игов
пише: „Модерността“ в прозата
на Елена Алексиева има различни
измерения“. През 2019 г. трябваше
и аз да преоткрия поредното от
тези измерения...

„Изследвали“ е може би малко силно
казано – едно истинско изследване би
трябвало да е доста по-продължително и задълбочено, по възможност
на свой гръб, да станеш един от тях.
Аз, по силата на преводаческата си
професия, от време на време пребивавам по такива места, макар и съвсем за кратко, бих казала, безопасно
кратко. Говоря за домове от всякакво
естество, психиатрии, затвори… Тези
преживявания са сред най-смислените епизоди от живота ми изобщо. Там
научаваш ударно толкова, колкото
повечето хора изобщо никога не научават. Това си има своята цена, винаги си тръгваш не просто разтърсен,
а дълбоко променен. Е, не непременно
всеки, но тези, които избират фронталния сблъсък с една друга реалност.
Това са светове със съвсем различни
правила, почти без никакви условности, без буфери, без илюзии. Ако
искате да разберете действителното състояние на едно общество,
трагичната истина за него, моралния му статус – вървете в лудниците и затворите му. Кои са техните
обитатели? Престъпници вероятно.
Някакви психически болни хора, които
у нас също се явяват вид престъпници. А всъщност там сме самите ние.
За мен тези хора са всичко друго, но
не и маргинали. Те не са периферия, а
център – и мисля, че както казвате,
в някои от книгите ми това си личи.
Аз съм като тях много повече, отколкото съм като останалите, дето уж
са на свобода. Описанията в книгите
ми са напълно буквални, досадно буквални и никаква фантазия, никакви
метафори не могат да ми помогнат
по-убедително да изразя онова, което
съм видяла. Това е друг свят, който е
нашият истински свят. Няма по-сладостен хорър от истината.

Аз дори не правя разлика между модерност и реалност.

Приютът, „лудницата“, мястото
на маргиналите – тези теми ви интересуват без съмнение. Същите
сюжети ми спряха дъха в романа
„Тя е тук“. Вие се занимавате със
синдрома на пречупения постмодерен хуманизъм, със затворения
кръг на сиропиталището като
отходна зона за париите, за децата, смятани за „получовеците“,
изхвърлени от биополитиката, и
в същото време – като чистилище
за самата вина. Доколкото знам,
сте изследвали това на място, а
не както повечето писатели – от
прочетено или със средствата на
фантазията? Трябва да си призная, че главите от романа „Тя е
тук“, които се развиват в дома за
деца, ми повлияха така силно, че
донякъде са причина и за текстове, които аз самият съм написал,
части от сюжета на романа „Балкански ритуал“. Затова и такова
пристрастие изпитах към биографията на Пътника, който идва
от неназованото място, от което
„не пускаха никого току-така“. В
„Свети Вълк“ отново го има този
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Визионерите
и бъдещето
С швейцарския писател Бернар
Коман, който гостува на Софийския
международен литературен
фестивал, разговаря Тони Николов
Книгата „Всичко отминава“, донесла ви Гонкур за разказ, започва с
въпроса: „Какво остава от живота
на един човек? Като извадим всичките „понеже“, „въпреки“, „всъщност“, какво остава от живота?“.
Имате ли отговор?
Мисля, че това е един голям въпрос от
края на ХХ и началото на XXI век. Дълго време живяхме в еуфория, вярвайки,
че можем да опишем живота на даден
човек, че знаем какъв е бил този живот. След психоанализата и появата
на безсъзнателното се постави под
въпрос тази възможност да проникнем в нечий живот. Дори в собствения ни живот. Какво остава от един
живот? Няколко мига, някои жестове
и решения или написаното – за онези,
имащи достъп до него. В случая правя
възхвала на литературата. Защото
едно от нещата, оставащи от един
човек, със сигурност е написаното от
него.

Какво тогава е писането за вас?
Явно не просто разказването на истории, ден след ден, а нещо повече?
Писането е начин да уловим изплъзващото се, изтичащото време. По
образа на клепсидрата – на пясъчния
часовник, където песъчинките бързо
се стичат от горе надолу. Мисля, че
писането е точно това. То се занимава с всекидневието – с материалното
и осезаемото за всички, опитвайки
се да го изведе на по-философско и

метафизично равнище. Зад всеки личен опит се крие обобщението. Мисля,
че силата на литературата е в това,
че описва индивидуални персонажи,
вписвайки ги в нещо много по-голямо.
Една от най-важните роли на литературата е в прехода от единичното
към множественото. Да се създадат
герои, говорещи не само със своя глас.
И ако вземем за пример романите
на Марсел Пруст, ще видим, че там
срещаме персонажи, с които ще се
сблъскваме цял живот – като мадам
дьо Вердюрен, херцогиня дьо Германт
или барон Шарлюс. Литературата ни
помага да живеем и да намерим смисъла в живота. Ако поддържате само
актуални връзки с живота, няма да ви
е никак интересно. Човешкият опит
става интересен с натрупванията,
когато настоящето препраща към
моменти от миналото. И едва когато
тази връзка между миналото и настоящето се изгради, бихме могли да имаме визия за бъдещето.
Казват, че писателите са визионери.
Те наистина са визионери, тъй като
успяват да обвържат миналото с настоящето. А това им дава визия и за
бъдещето, което е още в зародиш.
Великолепен пример е романът на
румънския писател Норман Маня „Завръщането на хулигана“. В него се разказва как през 30-те години на ХХ век
младият книжар Ариел „вижда“ какво
ще се случи – нацистките и фашистките жестокости – докато хората

около него го разубеждават, че небето е синьо и всичко ще отмине. А той
вижда тъмните облаци, предвещаващи бурята. Тъкмо тази роля на литературата ме кара да вярвам в нея.

Киното още ли ви привлича с възможностите си? Сценарист сте на
някои от филмите на швейцарския
класик Ален Танер – „Реквием“,
„Йонас и Лила“, „Пол си отива“…
Литературата отдавна се чувства
привлечена от киното – още когато
то възниква като ново изкуство. Малко се знае, но един от първите, който
на практика използва движението на
камерата в литературата, е тъкмо
Пруст. Той се вдъхновява от кинопохватите, обглежда героите си по този
начин и въпросът за движението е
много важен за него. А вторият голям
момент в киното е „Новата вълна“ –
онова, което можем да наречем „ново
кино“.
Аз прекарах детството и младостта си в киносалоните. Бил съм на пет
години, когато Годар заснема „До последен дъх“, и на десет, когато Ален
Танер прави „Саламандър“. Цялата
красота на „новото кино“ не е във
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Бернар
Коман

Бернар Коман (род. 1960 г.) е
швейцарски писател, който живее в Париж. Учи литература в
Женева при Жан Старобински
и при Ролан Барт в Париж. През
1986 г. се установява в Тоскана,
преподава в Университета в
Пиза. Преводач на френски на
книгите на Антонио Табуки. От
2011 г. е съветник на програмите на канала „Арте“. Автор
е на петнайсет книги. Сборникът „Всичко отминава“ (бълг.
издание „Сонм“, 2016 г., превод
Рени Йотова) му носи наградата Гонкур за разказ през 2011 г.

филмовата история, а напротив – че
те караше да мислиш за реалния живот, за камерата и разкадровката...
Налага се друга чувствителност на
формата. Живеех с киното, бях съвсем
млад, когато ми повериха петъчната
киностраница в един всекидневник.
Мисля, че кинокултурата проникна и
в начина ми на писане, във фразата,
изтичаща като бавен фарт. Много се
възхищавам на филмите на Миклош
Янчо, особено на „Червеният псалом“,
където на четири пъти се използват
изключително дълги планове. Щом
сте писател, си давате сметка, че
вътре във вас има „куфарче със спомени“, съдържащо целия ваш живот – от
спомените от детството до възприятието за света. И днес си спомням
всяка стъпка от пътя ми до училище,
от времето, белязало промяната в
мен: от живот без спомени в живот
със спомени. Затова и днес мога да ви
опиша този път метър по метър – с
онова, което ни привличаше или ни караше да се боим. Откритото от нас в
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детството или юношеството влиза
в куфарчето със спомените. И щом
започнем да пишем, отваряме куфарчето и елементите от преживяното
изникват на белия лист.

Преклонението пред киното ли ви
подтикна към един необичаен проект – да издадете за първи път в
света стиховете на Мерилин Монро? Какво ви привлече у нея – митът или личността?
Мерилин Монро беше чиста случайност в моя живот, но случайността
никога не е „случайна“. През 70-те
години живеех с киното, но с радикалното и авторско кино. По онова
време гледахме с огромно подозрение
на американското кино като налагащо комерсиални модели. След години се освободих от някои предубеждения, станах голям почитател
на абстрактната живопис, на един
Джаксън Полак например. Открих и
американското кино, в което присъстваше Мерилин Монро. Но случаят ѝ е особен – снима се в слаби филми, където самата тя е гениална. С
изключение на „Непригодните“ на
Джон Хюстън, останалото е направо
покъртително. „Някои го предпочитат горещо“ е просто дебилно като
филм. А тя е гениална! Още навремето
усетих, че в нея има мистерия, далеч
надхвърляща киноклишето.
През 2008 г. гостувах в Ню Йорк, за
да помогна на една приятелка. У мен,
като швейцарец, винаги е имало няколко „бряга“. Освен френски говоря
немски, но много по-добре италиански. В даден период дори мислех на
италиански, установих се в Тоскана,
но идването на власт на Берлускони
ме накара да напусна Италия. Тогава
заминах за Ню Йорк, където не бях
ходил от 25 години. Разговарях с литературни агенти и един от тях ме
помоли да хвърля поглед на коректурите на книга на рок певеца Лу Рийд.
Запознах се с Лу Рийд, а чрез него със
семейството на Лий Страсбърг. И
ето че на една вечеря г-жа Страсбърг ме попита не искам ли да издам

непубликувани текстове на Мерилин Монро! Бях смаян. Оказа се, че те
държат ръкописите и правата ѝ. Два
месеца по-късно ме извикаха и аз взех
първия полет за Ню Йорк. Показаха ми
две нейни неизвестни поеми, които
ми се сториха великолепни. Подписах
договор с всевъзможни клаузи на конфиденциалност. Нямах право да показвам на никого текстовете. Трябваше
сам да направя макета на книгата, без
да знам ще ми разрешат ли да я публикувам. Девет месеца работих в уединение. Изпратих резултата на г-жа
Страсбърг и един ден тя ми се обади
по телефона със сълзи в очите. Каза
ми, че книгата е великолепна. Тя излезе през 2010 г. и се продадоха над 1 млн.
екземпляра. „Фрагменти“ е важен проект за мен, защото напълно промени
представата за Мерилин Монро.

В едно ваше интервю настоявате,
че се променя целият ни цивилизационен модел, наследен от Ренесанса, че изчезва идеята за перспективата. Така ли виждате бъдещето?
Мрежата на интернет промени идеята за център и периферия. Нещо,
което значително затрудни самата
власт, днес тя се чувства сериозно
заплашена навсякъде по света. Вече
не можете да кажете, че това е официалната версия и няма нищо друго. Един нов свят се задава. Налице е
антропологична промяна, която още
не е завършила. Ще има още промени и кризи. А другата голяма новост
е електричеството. Замислете се:
имаме го близо век, а от края на ХХ век
се уповаваме изцяло на него. На това
е посветен последния ми роман. Днес
комуникацията, достъпът до паметта, регулацията на климата – всичко
опира до електрическата енергия.
Основна грижа на библиотеките е как
да дигитализират всичко. За първи
път светът до такава степен е зависим от енергията. И трябва да сме
готови за срив на енергомрежите.
Това ще промени изцяло нашия свят.
Затова ме интересуват хората на
съпротивата, способни да променят
ситуацията.

дебати
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Иглена Русева, „Пещ“, из цикъла
„Нещо в нищо“, 2014 г.

Нобелови
лекции
Олга Токарчук
Петер Хандке
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Нежният
разказвач
Олга Токарчук

Олга Токарчук

Първата снимка, която съзнателно
преживях, е снимката на моята майка още преди да ме роди. Снимката, за
съжаление, е черно-бяла, затова много подробности се губят, превръщайки се само в сиви форми. Светлината
е мека и дъждовна, навярно пролетна,
и най-вероятно се процежда през прозореца, поддържайки в стаята едва
доловим блясък. Мама е седнала до
старото радио, от онези, които имаха зелено око и две врътки – едната за
регулиране на силата на звука, втората – за търсене на станцията. Това
радио се превърна после в мое детско
другарче и от него научих за съществуването на Космоса. Въртенето на
изпъкналото ебонитово копче движеше деликатните рогца на антената и
те улавяха различни радиостанции –
Варшава, Лондон, Люксембург или Париж. Понякога обаче звукът замираше,
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„Създаването на истории е безкрайно
вдъхване на живот, придаване на
съществувание на всички тези трохички     
от света, които представляват човешкият
опит, преживените ситуации, спомените.
Нежността персонализира всичко, до което  
се докосва, позволява да му се даде глас, да му
се даде пространство и време, за да започне  
да съществува и да се изрази“. Нобелова
лекция за 2018 г., произнесена през декември
2019 г.

сякаш някъде между Прага и Ню Йорк,
Москва и Мадрид нежните рогца на
антената се натъкваха на черни
дупки. Тогава ме побиваха тръпки.
Вярвах, че чрез това радио на мен ми
говорят други слънчеви системи и
галактики, които сред трещенето и
шума ми изпращат някакви съобщения, а аз не умея да ги разшифровам.
Когато като малко момиченце, само на
няколко години, се взирах в тази снимка, бях убедена, че мама ме е търсила,
въртейки копчето на радиото. Като
един чувствителен радар е изследвала безкрайните пространства на
Космоса, опитвайки се разбере кога
и откъде ще пристигна. Прическата
и облеклото ѝ (голямо деколте лодка)
показват кога е направена снимката –
това е началото на шейсетте години
на миналия век. Насочила поглед някъде извън кадъра, тази леко прегърбена

жена вижда нещо, което е недостъпно
за този, който гледа снимката. Като
дете го разбирах така – тя гледа във
времето. На тази снимка не се случва
нищо, това е фотография на състояние, не на процес. Жената е тъжна,
замислена, сякаш отсъстваща.
Когато после я питах за тази тъга – а
го правех много пъти, но винаги чувах
едно и също – мама отвръщаше, че е
тъжна, защото още не съм се родила,
а тя вече тъгува по мен.
– Как може да тъгуваш по мен, щом
още ме няма? – питах аз. Вече знаех, че
човек тъгува по някого, когото е изгубил, че тъгата е резултат от загуба.
– Но може да бъде и обратното – отвръщаше тя. – Ако тъгуваш за някого,
значи той вече съществува.
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Тази кратка размяна на мнения някъде
в западната полска провинция в края
на шейсетте години на ХХ век, размяната на мнения между моята майка и
мен, нейното малко дете, се запечата завинаги в паметта ми и ми даде
запас от сила за цял живот. Защото
изнесе моето съществуване отвъд
обичайната материалност на света
и случайността, отвъд причината
и следствието, отвъд теорията на
вероятностите. Постави ги сякаш
извън времето, сладко близо до вечността. С детския си ум разбрах, че
аз съм повече от това, което съм си
представяла дотогава. И дори ако
кажа: „Аз съм някъде другаде“, пак на
първо място е „Аз съм“ – най-важните
и най-странни думи на света.
Така тази нерелигиозна млада жена,
моята майка, ми даде нещо, което някога наричали душа, и по този начин
ме надари с най-добрия на света нежен разказвач.
***
Светът е платно, което тъчем всеки
ден на големите станове на информацията, дискусиите, филмите, книгите, клюките, анекдотите. Днес обсегът на въздействие на тези станове е
огромен – чрез интернет почти всеки
може да участва в този процес, отговорно и безотговорно, с любов и омраза, за добро и зло, в името на живота
и в името на смъртта. Когато този
разказ се променя – променя се и светът. В този смисъл светът е сътворен от думи.
Следователно начинът, по който
мислим за света, и – което е може би
по-важното – как разказваме за него,
има огромно значение. Нещо, което се
случва, а не е разказано, престава да
съществува и умира. Това много добре
го знаят не само историците, но също
така (а може би преди всичко) най-различни породи политици и тирани.
Този, който разказва и води нишката
на разказа – той управлява.
Изглежда, че днес проблемът е, че
още нямаме готови разкази, не само
за бъдещето, но дори за конкретното
„сега“, за ултрабързите метаморфози

на съвременния свят. Липсва ни език,
липсват ни гледни точки, метафори,
митове и нови приказки. За сметка
на това сме свидетели как се правят
опити тези непасващи, ръждясали и
анахронични стари разкази да бъдат
впрегнати във визията на бъдещето.
Може би се ръководим от принципа, че
по-добре е старо „нещо“, отколкото
ново „нищо“, или се опитваме по този
начин да се справим с ограниченията
на собствените ни хоризонти. С една
дума – липсват ни нови начини да разказваме за света. Живеем в действителност на многогласни разкази от
първо лице и отвсякъде ни застига
многогласен шум. Като казвам „от
първо лице“, имам предвид този вид
разказана история, която се върти в
тесни кръгове около Аза на твореца,
който повече или по-малко открито
пише само за себе си и през себе си.
Решили сме, че този тип индивидуализирана гледна точка, гласът, който идва от Аза, е най-естественият,
човешки, честен, дори ако се отказва
от една по-широка перспектива. Да
разказваш в така разбираното първо
лице, е да тъчеш абсолютно неповторим рисунък, единствен по рода си, да
имаш като личност чувство за автономност, да осъзнаваш себе си и своята съдба. Това обаче означава също да
изграждаш опозиция: „аз“ и „светът“,
а тя може да бъде отчуждаваща.
Мисля, че повествованието, водено от първо лице, е много характерно за съвременната оптика, в която
отделната личност играе ролята на
субективен център на света. Западната цивилизация до голяма степен
е изградена и се основава именно на
това откриване на Аза , който представлява една от най-важните мерки
за действителността. Тук човекът е
главното действащо лице, а неговото
мнение, въпреки че е едно от многото
– винаги бива възприемано внимателно и сериозно. Разказването в първо
лице е може би едно от най-големите
открития на човешката цивилизация,
чете се с благоговение и буди доверие. Този вид история, когато виждаме света през очите на някакво „аз“ и
чуваме света от негово име, изгражда
като никой друг връзка с разказвача и

ни повелява да се поставим в неговото неповторимо положение.
Огромно е наистина значението на
онова, което повествованието от
първо лице е направило за литературата и изобщо за човешката цивилизация – превърнало е разказа за
света като място, в което действат
герои или божества, на които не можем да влияем, в наша индивидуална
история и е предоставило сцената на
хора, които са същите като нас. Освен това с такива като нас е лесно да
се идентифицираме, благодарение на
което между разказвача на историята
и читателя или слушателя се заражда
емоционално разбирателство, основано на емпатията. А за нея е присъщо да сближава и нивелира границите
– в романа е много лесно да се заличат
границите между Аза на разказвача и
Аза на читателя, а роман, който „увлича“, направо разчита на това, че
тази граница ще бъде премахната и
анулирана и именно читателят, благодарение на емпатията, за известно
време ще се превърне в разказвач. Така
литературата стана поле за размяна
на опит, агора, където всеки може да
разкаже собствената си съдба или да
даде думата на своето алтер его. При
това демократично пространство –
всеки може да се изкаже, всеки може
също така да сътвори „глас, който
говори“. Може би никога досега в човешката история толкова много хора
не са се занимавали с писане и разказване. Достатъчно е просто да погледнем статистиката.
Общото комерсиализиране на литературния пазар доведе до разделение на различни отрасли – вече се
провеждат панаири и фестивали на
една или друга литература, съвсем
поотделно, създавайки клиентела
от читатели, които най-охотно се
затварят в криминалета, фентъзи
или научна фантастика. Особеното
в случая е, че това, което трябваше
просто да помогне на книжарите и
библиотекарите да подреждат по някакъв принцип на лавиците огромното количество издавани книги, а на
читателите помагаше да се ориентират в огромното предлагане, се
превърна в абстрактни категории, в
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които вече не само „се напъхва“ създадената творба, но според които
започват да пишат самите писатели. Все по-често жанровото произведение заприличва на формичка за
сладки, която произвежда твърде
подобни резултати, тяхната предвидимост се смята за достойнство,
тяхната баналност – за постижение.
Читателят знае какво да очаква и
получава точно това, което е искал.
Винаги интуитивно съм била против
такова подреждане, защото то води
до ограничаване на свободата на писателя, до отрицателно отношение
към експеримента и трансгресията,
което е съществена част изобщо от
творчеството. И съвсем изключва от
творческия процес всякаква ексцентричност, без която няма изкуство.
Хубавата книга не бива да декларира
своята жанрова принадлежност. Разделението на жанрове е резултат от
комерсиализирането на цялата литература и последица от третирането
ѝ като стока за продан с цялата философия на бранда, таргет групата и
тям подобни открития на съвременния капитализъм.
Днес можем да изпитваме огромно задоволство, че сме свидетели на възникването на новия начин за разказване на света, който носи филмовият
сериал и чиято скрита задача е да ни
вкара в транс. Разбира се, този начин
на разказване е съществувал още в
митовете и Омировите сказания, а
Херкулес, Ахил или Одисей несъмнено
са първите герои на сериали. Ала никога досега той не е превземал толкова големи пространства и не е оказвал
толкова съществено влияние върху
колективното въображение. Първите
две десетилетия на XXI в. със сигурност принадлежат на сериалите. Влиянието им върху начина на разказване
(а вследствие на това и върху разбирането на света) е революционно.
Сериалът в днешния му вид не само
разтегли във времето участието в
разказа, генерирайки различните му
темпове, разклонения и аспекти, но
внесе и свои нови правила. Тъй като в
много случаи задачата му е да задържи
възможно най-дълго вниманието на
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зрителя – разказът на сериала умножава сюжетните линии, преплитайки
ги по най-неправдоподобен начин, че
от безпомощност посяга дори към
стар разказвачески похват, компрометиран преди време от класическата опера: deus ex machina. Измислянето на поредните епизоди често пъти
ad hoc променя цялата психология на
героя, за да пасва по-добре на последващите събития. Герой, който в началото е бил благ и сдържан, към края
се превръща в отмъстителен и изпълнен с насилие, второстепенният
герой излиза на преден план, а главният герой, към когото сме успели да
се привържем, губи значение или за
най-голямо наше объркване дори изчезва. (...)
Ян Амос Коменски, великият педагог
от XVII век, е изковал термина „пансофия“, в който е вложил идеята за
възможната омнисценция, универсалното знание, което ще побере в себе
си всички възможни познания. Това е
било също така и преди всичко мечта за знание, достъпно за всеки. Нима
достъпът до информация за света не
ще промени неграмотния селянин и не
ще го превърне в разсъждаващ индивид, осъзнаващ себе си и света? Дали
благодарение на знанието, което е на
една ръка разстояние, хората няма да
станат разумни и да започнат мъдро
да направляват своя живот?
Когато се появи интернет, ни се
струваше, че тези идеи ще могат
най-сетне да се осъществят по един
тотален начин. Уикипедия, на която
се възхищавам и която подкрепям, би
могла да се стори на Коменски, както
и на мнозина мислители от това течение, като сбъдната мечта на човешкия род – ето, създаваме и получаваме огромен запас от знание, което
непрестанно се допълва, осъвременява и е демократично достъпно на
практика от всяко място на света.
Сбъднатите мечти често ни разочароват. Оказа се, че не сме в състояние
да понесем бремето на тази грамада от информация, която вместо да
обединява, обобщава и освобождава – диференцира, дели и затваря в
някакви балони, създава множество

истории, които са несъчетаеми или
направо враждебни една на друга,
антагонизиращи.
Освен това интернет, подложен съвсем необмислено на пазарните процеси и оставен в ръцете на играчи
монополисти, управлява гигантски
количества данни, които се използват съвсем не „пансофично“, за широк
достъп до знания, а напротив, служат
преди всичко за програмиране на поведението на потребителите, за което
научихме след скандала с Кеймбридж
Аналитика.
Вместо да чуем хармонията на света,
чухме какофония от звуци, непоносим
шум, в който отчаяно се опитваме да
доловим някаква най-тиха мелодия,
поне най-слаб ритъм. На тази какофонична действителност повече от
всякога пасва перифраза на Шекспировия цитат: Интернет все по-често е
„история, разказана от луд, със много
шум и бяс“1.
За жалост изследванията на политолозите също противоречат на
интуицията на Ян Амос Коменски,
основана на убеждението, че колкото по-общодостъпно е знанието за
света, толкова повече политиците
си служат с разума и взимат добре обмислени решения. Изглежда, че това
не е никак проста работа. Знанието
може да е смазващо, а неговата сложност и нееднозначност води до възникването на различни защитни механизми – от отрицание и потискане
чак до бягство в простите принципи
на опростенческото, идеологическото, партийното мислене.
Категорията на fake news поставя
нови въпроси за това какво е фикцията. Читателите, които много пъти
са се оставяли да бъдат мамени, дезинформирани или заблудени, малко
по малко развиват специфична невротична идиосинкразия. Реакция на
такава умора от фикцията може да
е огромният успех на литературата
non-fiction, която в този голям информационен хаос крещи, надвиквайки
всички: „Разказвам ви истината, само
истината“, „Моята история се опира
на факти!“.
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Иглена Русева, „Стълба“, цикъл „Нещо в нищо“, 2014 г.

Фикцията изгуби доверието на читателите, откакто лъжата се превърна
в опасно оръжие за масово поразяване, независимо че си остава примитивен инструмент. Твърде често се
сблъсквам с този пропит с недоверие
въпрос: „Вярно ли е това, което сте
написали?“. И тогава всеки път имам
усещането, че той предвещава края
на литературата.

Този невинен от гледна точка на читателя въпрос звучи наистина апокалиптично за писателя. Какво да отговоря? Как да обясня онтологичния
статус на Ханс Касторп, Анна Каренина или Мечо Пух?
Смятам този тип читателско любопитство за цивилизационен регрес.
Това е увреждане на умението за

многоизмерно (конкретно, историческо, но и символично, и митично) участие в поредицата от случки, наречена
наш живот. Животът се състои от
събития, но едва тогава, когато можем да ги тълкуваме, да се опитаме да
ги разберем и да им придадем смисъл,
те се превръщат в опит. Случките са
факти, но опитът е нещо неизразимо
различно. Именно той, а не случката
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в който сме отъждествили мисленето само по себе си с писането, тоест
конкретния начин за използване на
идеите, категориите или символите.
Днес несъмнено сме изправени пред
също толкова знаменателна революция, когато опитът може да бъде предаван непосредствено, без помощта
на печатното слово. (...)
И днес вече не образът е най-големият противник на текста, както все
още мислехме през XX век, тревожейки се от влиянието на киното и
телевизията. Това е съвсем различно
измерение на преживяването ни на
света – въздействащо пряко на нашите сетива.
***

Иглена Русева, „Карта“, цикъл „Следи“, 2013 г.

е материята на нашия живот. Опитът е факт, подложен на тълкуване
и складиран в паметта. Съотнася се
с известна основа, която носим в ума
си, с дълбоката структура на значенията, върху която сме в състояние
да разположим собствения си живот
и внимателно да се вгледаме в него.
Вярвам, че митът играе ролята на
такава структура. (...)
Никога не съм била особен ентусиаст
на простото разграничаване на fiction
и non-fiction, освен ако го приемем
само като декларативно и дадено по
усмотрение. В морето от определения какво е фикция най-много ми харесва това, което е най-старо и принадлежи на Аристотел. Фикцията
винаги е някакъв вид истина. (...)
Литературата започва от „Защо?“,
дори ако на този въпрос трябва постоянно да отговаряме с обичайното: „Не знам“. Литературата поставя
въпроси, на които не може да се отговори с помощта на Уикипедия, тъй
като надхвърлят самите факти и събития, опирайки се непосредствено
на това как ги преживяваме.
Възможно е обаче романът и литературата изобщо да се превърнат пред
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очите ни в нещо съвсем маргинално
по отношение на другите начини на
разказване. Значението на образа и на
новите форми за предаване на опита
– киното, фотографията, виртуалната реалност, добавената реалност –
да станат сериозна алтернатива на
традиционното четене. Четенето е
доста сложен психологически процес
на възприятие. Казано по-просто:
първо, едно изключително неуловимо съдържание се концептуализира
и вербализира, превръща се в знаци и
символи, а после следва „разкодирането“ му обратно от езика към опита.
Това изисква известна интелектуална компетенция. А преди всичко изисква внимание и съсредоточаване, все
по-редки умения в днешния крайно
разсейващ свят.
Човечеството е изминало дълъг път
в начините за предаване и споделяне
на собствения си опит, от устната
култура, разчитаща на живото слово
и човешката памет, до революцията
на Гутенберг, когато разказът става всеобщо достъпен чрез писаното
слово и по този начин бива запазен и
кодифициран, а също тъй вече може
да бъде многократно възпроизвеждан
без промени. Най-голямото постижение на тази промяна е бил моментът,

Тук не искам да нахвърлям някаква
обща визия за кризата на разказването за света. Често обаче ме измъчва
чувството, че на света нещо му липсва. Че преживяван чрез екраните, чрез
апликациите, той става някак нереален, далечен, двуизмерен, странно неопределен, въпреки че достигането
до всяка конкретна информация е поразително лесно. (...)
Заливащите ни картини на насилие,
глупост, жестокост, заливащата ни
реч на омразата отчаяно се уравновесяват от различни „добри новини“,
но те не са в състояние да овладеят
мъчителното усещане, което дори е
трудно да се изрази с думи: Нещо не е
наред със света. Това чувство, което
някога е било запазено за невротичните поети, днес се превръща в епидемия от неопределеност, в просмукваща се отвсякъде тревожност.
Литературата е една от малкото
области, които се опитват да ни задържат в конкретиката на света, защото по природа тя е винаги „психологична“. Тъй като се съсредоточава
върху вътрешните истини и мотиви
на героите, разкрива техния опит,
недостъпен по никакъв друг начин за
другия човек, или просто провокира
читателя психологически да тълкува
поведението им. Единствено литературата е в състояние да ни позволи да навлезем дълбоко в живота на
друго човешко същество, да разберем
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неговите истини, да преживеем неговата съдба.
Разказът винаги описва кръгове около смисъла. Дори ако не го изразява
директно, дори когато преднамерено
се отрича от търсене на значение,
съсредоточавайки се върху формата,
експеримента, когато формално се
бунтува, търсейки нови изразни средства. Четейки дори и най-бихевиористично и пестеливо написания разказ,
не можем да се въздържим от въпросите: „Защо се случва това?, „Какво
значи?“, „Какъв е неговият смисъл?“,
„Накъде води?“. Възможно е дори нашият ум да е еволюирал към разказа
като към процес на придаване на смисъл на милионите дразнители, които
ни заобикалят, и дори по време на сън
безспирно и неуморно да преплита
нишките на своите разкази. Защото
разказът е подреждане във времето
на безкрайно количество информация,
определяне на връзките ѝ с миналото,
настоящето и бъдещето, откриване
на повторяемостта в нея и подреждане в категориите на причина и следствие. В това участват и разумът, и
емоциите. (...)
***
Тук през цялото време се питам дали
днес е възможно да бъдат открити
фундаментите на новия универсален
разказ, цялостен, неизключващ, вкоренен в природата, пълен с контрасти и едновременно с това понятен.
Дали е възможна такава комуникация, която да излезе извън некомуникативния затвор на собственото ни
„аз“, да разкрие по-голяма територия
от действителността и да покаже
взаимните връзки? Която да умее да
се дистанцира от отъпкания, очевиден и банален център на „широко разпространените мнения“ и която да е
в състояние да погледне на нещата
екс-центрично, извън центъра?
Радвам се, че литературата по чудо
си е запазила правото на всякакви
странности, фантасмагории, провокации, на гротеска и лудост. Мечтая
си за високи гледни точки и широки
перспективи, в които контекстът
далеч надхвърля това, което бихме

могли да очакваме. Мечтая си за език,
който може да изрази и най-смътната интуиция, мечтая си за метафора,
която прекрачва културните граници,
и накрая – за жанр, който ще стане
всеобхващащ и трансгресивен, а едновременно с това читателите ще го
обикнат.
Мечтая си и за нов вид разказвач – „от
четвърто лице“, който, разбира се, не
се свежда само до някакъв граматичен
конструкт, а носи както перспективата на всеки от героите, така и умението да отива отвъд хоризонта на
всеки един от тях, който вижда повече и по-широко, който е в състояние
да игнорира времето. О, да, неговото
съществуване е възможно.
Замисляли ли сте се някога кой е този
чудодеен сказател, който в Библията провъзгласява с гръмък глас: „В
началото бе словото“? Който описва
сътворението на света, неговия първи ден, когато хаосът бе отделен от
реда? Който следи сериала за възникването на Космоса? Който знае мислите на Бога, знае неговите съмнения и
без да му трепери ръката, запечатва
на хартия това небивало изречение:
„И видя Бог всичко, що създаде, и ето,
беше твърде добро“. Кой е този, който знае какво е отсъдил Бог?
Като изключим всички теологични
съмнения, можем да обявим тази фигура на тайнствения и нежен разказвач
за чудотворна и знаменателна. Това е
точка, перспектива, от която се вижда всичко. Да виждаш всичко, означава
да признаеш окончателния факт на
взаимната свързаност на съществуващите неща в едно цяло, дори ако
тези връзки още не са опознати от
нас. Да виждаш всичко, означава също
така съвсем друг вид отговорност
за света, тъй като става очевидно,
че всеки жест „тук“ е свързан с жест
„там“, че решение, взето в една част
на света, ще породи ефект в друга
негова част, че разграничаването
на „мое“ и „твое“ започва да става
спорно.
Затова би трябвало честно да разказваме така, че да задействаме в
ума на читателя усещането за цялост, способността да обединява

фрагментите в един рисунък, да открива в дребните случки цели съзвездия. Да разказваме история, за да бъде
ясно, че всички и всичко е потопено в
една обща представа, която с всяко
завъртане на планетата грижливо
произвеждаме в умовете си.
Литературата има такава сила. Би
трябвало да се откажем от опростените категории висока и ниска литература, популярна и нишова, да не се
отнасяме твърде сериозно към разделението на различни жанрове. Да
се откажем от определението „национални литератури“, много добре
знаейки, че Космосът на литературата е един, също както идеята за
unus mundus, общата психична действителност, в която се обединява нашият човешки опит, а Авторът и Читателят играят еднакво важна роля,
първият, поради това, че твори, а
вторият благодарение на това, че
непрестанно интерпретира. (...)
Мисля, че ни очаква предефиниране на
това, което днес разбираме под реализъм, и търсене на такъв, който би
ни позволил да прекрачим границите
на нашето его и да проникнем през
този стъклоекран, през който виждаме света. Та нали потребността
от действителност днес се задоволява от медиите, социалните мрежи,
преките кореспонденции и репортажи в интернет. Може би това, което неизбежно ни очаква, е някакъв
неосюрреализъм, отново разложени
гледни точки, които няма да се страхуват да се изправят срещу парадокса и ще тръгнат срещу течението
на простия причинно-следствен ред.
О, да, нашата действителност вече
е станала сюрреална. Сигурна съм
също така, че много разкази зоват
да бъдат пренаписани в нов интелектуален контекст, с вдъхновение
от новите научни теории. Но също
толкова важно ми се струва постоянното връщане към мита и целия
човешки имагинариум. Такова връщане към компактните структури на
митологията би могло да донесе някакво чувство на неизменност в тази
недоопределеност, в която днес живеем. Вярвам, че митовете са строителният материал на нашата психе
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Олга Токарчук (род. 1962 г.) получи Нобеловата награда за 2018 г.
за своето „повествователно
въображение, което с енциклопедична страст представя преминаването на границите като
форма на живот“. В България са
издадени книгите є „Дом дневен, дом нощен“ (прев. Христина Симеонова, 2005), „Музика за
много барабани“ (прев. Силвия
Борисова, 2006), „Правек и други
времена“ (прев. Георги Кръстев,
2008), „Последни истории“ (прев.
Мирка Костова, 2008), „Бегуни“
(прев. Силвия Борисова, 2009),
„Карай плуга си през костите на
мъртвите“ (прев. Силвия Борисова, 2014), „Изгубената душа“
(прев. Силвия Борисова, 2019).

и те няма как да бъдат игнорирани
(най-много да не осъзнаваме тяхното
влияние).
Навярно скоро ще се появи някой гений, който ще може да конструира
съвсем различно, днес още невъобразимо повествование, в което ще
се побере всичко съществено. Такъв
начин на разказване със сигурност ще
ни промени, ние ще захвърлим старите сковаващи ни перспективи и ще
се отворим към нови, които винаги
са съществували някъде тук, ала сме
били слепи за тях.
В „Доктор Фаустус“ Томас Ман пише
за композитор, измислил нов вид тотална музика, способна да промени
човешкото мислене. Но Ман не е описал каква би трябвало да бъде тази
музика, създал е само въображаема
представа как би могла да звучи.
Може би ролята на творците е точно в това – да дадат предвкусване на
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това, което би могло да съществува,
и по този начин да му помогнат да се
превърне в нещо въображаемо. А въображаемото е първият стадий на
съществуването.
***
Аз пиша фикция, но това никога не е
нещо, изсмукано от пръстите. Когато пиша, трябва да усещам всичко
вътре в мен самата. Трябва да прекарам през себе си всички същества
и предмети, присъстващи в книгата,
всичко, що е човешко и отвъд човешко, живо и ненадарено с живот. Трябва
отблизо да се вгледам във всяка вещ и
личност, най-сериозно да се отъждествя с тях, да ги персонализирам. Точно за това ми служи нежността – защото нежността е изкуството да се
отъждествяваш, да съусещаш, тоест
непрестанно да откриваш сходства.
Създаването на истории е безкрайно
вдъхване на живот, придаване на съществувание на всички тези трохички от света, които представляват
човешкият опит, преживените ситуации, спомените. Нежността персонализира всичко, до което се докосва,
позволява да му се даде глас, да му се
даде пространство и време, за да започне да съществува и да се изрази. (...)
Нежността е най-скромният вид любов. Това е онази нейна разновидност,
която не се появява нито в свещените текстове, нито в евангелията,
никой не се кълне в нея, никой не се
позовава на нея. Тя няма свои емблеми
нито символи, не води до престъпления, нито до завист.
Появява се там, където внимателно
и съсредоточено се вглеждаме в друго
битие, в това, което не е „аз“.
Нежността е спонтанна и безкористна, тя далеч надхвърля емпатичното
съусещане. Тя е по-скоро съзнателно,
макар и малко меланхолично споделяне на съдба. Нежността – това е,
когато наистина дълбоко се вълнуваш от чуждото битие, от неговата
крехкост, неповторимост, неговата
податливост на страданието и въздействието на времето.

Нежността създава между нас връзки, прилики и тъждественост. Тя е
този начин на гледане, който ни показва света като жив, изпълнен с живот, взамосвързан, сътрудничещ си и
взаимнозависим.
Литературата е изградена именно
върху нежността към всяко различно от нас битие. Това е основният
психологически механизъм на романа.
Благодарение на този чудесен инструмент, най-изтънчен начин на човешка комуникация, нашият опит пътува във времето и достига до тези,
които още не са родени, но които някой ден ще посегнат към това, което
сме написали, което сме разказали за
нас самите и за нашия свят. Нямам
представа как ще изглежда техният
живот, кои ще са те. Често мисля за
тях с чувство за вина и срам.
Климатичната и политическа криза, в която днес се опитваме да намерим правилната посока и на която
толкова искаме да се противопоставим, спасявайки света, не се е появила от нищото. Често забравяме, че
това не е някаква неизбежна съдба и
предначертана участ, а резултат от
съвсем конкретни действия и икономически, обществени и светогледни
(включително религиозни) решения.
Алчността, липсата на уважение към
природата, егоизмът, липсата на
въображение, безкрайното състезание, липсата на отговорност сведоха
света до статута на предмет, който
може да се реже на парчета, да се използва и унищожава.
И затова вярвам, че трябва да разказвам така, сякаш светът е едно
живо цяло, непрестанно възникващо пред нашите очи, а ние сме негова малка и в същото време могъща
част.
Превод от полски Милена Милева.
Със съкращения

Уилям Шекспир, „Макбет“, пето действие,
превод Валери Петров.
1
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Нобелова реч
„Като дете ме трогваха
и вълнуваха словенскославянските религиозни
литании под романските
сводове на църквата
в близост до родното
ми място, Стара Вас.“
Откъси от речта             
на австрийския писател,
произнесена в Стокхолм
на 7 декември 2019 г.
„Играй играта. Не искай да бъдеш
главното действащо лице. Търси
съпоставките. Но без преднамереност. Избягвай задните мисли. Не
премълчавай нищо. Бъди мек и силен.
Взимай участие и презирай победата. Не наблюдавай, не проверявай, но
бъди готов със самообладание да посрещнеш знаменията. Бъди способен
да се разчувстваш. Показвай очите
си, подмами другите към бездната,
полагай грижи за пространството,
преценявай всеки според това, което
е. Взимай решенията само когато си
въодушевен. Понасяй спокойно пораженията. Разсейвай се. Вземи си отпуска, така да се каже. Не пропускай
да се вслушаш в ромоленето на всяко
дърво, на всяка вода. Отбивай се, където искаш, наслаждавай се на слънцето. Забрави близките си, подкрепяй
непознатите, обръщай внимание на
маловажните неща, отбий се от пътя
и потъни в човешката пустош, плюй
върху драмата на съдбата, със смях
прекрати конфликта. Настоявай на
своето, докато признаят, че си прав,
и шумоленето на листата се превърне
в сладостна песен. Тръгни по селата.“1
Тези думи са изречени преди почти четиридесет години от една жена към
един мъж в началото на една дълга
драматична поема със заглавие „По
селата“.
В детството ми моята майка винаги,
когато му дойдеше времето и времето позволяваше, ми разказваше за
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хората от село – на словенски Стара
Вас, на немски Старо село; не истории,
а кратки, но поне за моите уши „нечувани събития“ (по Гьоте). Възможно е
майка ми да ги e разказвала и на моите
братя и сестри. Но имам чувството,
че винаги съм бил единственият ѝ
слушател.
Едно от онези събития започваше
така: в едно от стопанствата, на
половината път към планината, работела умствено изостанала жена
(тогава се казваше „слабоумна“). Тя
била изнасилена от господаря и родила дете, но ролята на негова майка поела господарката. Ратайкинята, истинската майка, трябвало да
страни от детето си. В неговите очи
другата била майка му. Един ден малкото същество, което вече можело да
говори, се омотало в телената ограда
на границата на имота, докато си играело самичко. И колкото пò се мъчело
да се освободи, толкова повече се заплитало. И викало ли, викало. Докато
не дотичала „слабоумната“, или както
разказвачката я наричаше на диалекта на областта между Зауалпе и Караванкен, treapn. За нула време детето било освободено. А после запитало
мнимата майка, която най-сетне притичала – ратайкинята вече се била

върнала към работата си в обора или
на полето: „Майко, защо слабоумната
има толкова нежни ръце?“.
В книгата „Кратко писмо за дълга раздяла“ този разказ се превърна в песен,
в балада, изпята в един нощен бар
във Филаделфия, в нея от строфа на
строфа се повтаря вопълът на певеца: „И това дете бях аз! И това дете
бях аз!“.
Повечето от другите събития, които
ми разказваше моята майка, включваха членове на семейството или на
рода, а главното действащо лице
почти всеки път бе един от двамата
ѝ братя, паднали „на полето на честта“ през Втората световната война.
Нека се опитам да предам два епизода, кратки, но решаващи за моя живот
като писател. В първия ставаше и
става дума за по-малкия брат на майка ми, най-младия изобщо вкъщи. Било
по времето между войните, да речем
през 1936 г. В една есенна нощ, преди
разсъмване. Ханс, според словенския
селски говор Янез или Ханзей, вече от
месец живеел извън дома, питомец в
т.нар. „Марианум“, интернат, отреден за бъдещи семинаристи, на около
40 км на запад, в Клагенфурт/Целовец, столицата на Каринтия. Дълбока
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Австрийският писател Петер
Хандке (род. 1942 г.) получи Нобеловата награда за 2019 г. за
въздействащото си творчество, „което със словесна изобретателност изследва периферията и спецификата на човешкия
опит“. За скандала около връчената му награда може да
прочетете в брой 09/2019 на
сп. „Култура“. На български език
през годините са издадени неговите книги: „Кратко писмо
за дълга раздяла“, „Левачката“,
„Бавно завръщане. Поуката на
Сент Виктоар. Детска история. По селата“, „Дон Жуан“,
„Докато денят ви раздели. Хубавите дни от Аранхуес“, „Луси
в гората с онези неща“, както и
някои от значимите му пиеси.

нощна тишина в стопанството, първите петли още не са пропели. И изведнъж – шум от метла в двора. И
този, който в мрака метял ли, метял
и не спирал да мете двора, бил изтърсакът на семейството, все още
дете. Носталгията, домотожье на
словенски, го довела обратно на село.
Той впрочем бил добър ученик и ученолюбив, но се измъкнал в ранната нощ
през един приземен прозорец на интерната и поел към къщи по селската
улица, по онова време непавирана. Ала
вместо да влезе – нито една врата не
била залостена – той взел метлата и
премел двора пред къщата. Онзи ден,
разказваше майка ми, бил събота, денят преди неделя, а в неделя било закон да се мете дворът. И братът метял ли, метял, докато не се зазорило и
един от домашните – във въображението ми това не е някой от родителите, а неговата сестра – не го отвел
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вкъщи. Той повече не се завърнал в
„епископската семинария“, отишъл в
съседното село да чиракува при един
дърводелец.
Това събитие, преживяло естествена трансформация, сиреч без намеса,
броди от самото начало през моите
книги, през моите епически екскурзии
и еднолични експедиции. Второто събитие още не е претърпяло такава
метаморфоза, но ако даде Бог, съдбата или каквото е, тя предстои.
В края на август и началото на септември 1943 г., разказваше майка
ми, другият брат, по-големият, се
завърнал от руския фронт в Крим в
„домашен отпуск“ за няколко седмици. Случило се, че когато слязъл от
автобуса, срещнал първо човека в областта, който отговарял за лошите
новини от фронта. Той тъкмо отивал
в една къща в селото с новината, че
най-младият от братята е загинал
в тундрата от „героична смърт за
Отечеството“. И понеже вестителят на смъртта неочаквано видял
пред себе си човек от семейството,
решил да си спести пътя. Връчил на
отпускаря съобщението. Какво се случило обаче: Грегор си отишъл вкъщи,
бил посрещнат с песни и радостни викове, на каквито майка ми най-вече в
младостта си често се отдавала, ала
през целия си отпуск не обелил нито
дума пред семейството за смъртта
на брата, на момъка от тундрата,
както сам той се наричал в писмата
си от фронта. Майка ми разказваше,
че Грегор, който в мирно време бил
„най-големият домошар в семейството“, през останалото време избягвал
дом, родители, сестри, също и своето
село Стара Вас, и от сутрин до вечер,
а понякога и през нощта се скитал в
съседните села, в Енцелна Вас, в Липа,
в Руда, в Глобасница, в Дикше, в Ринколах, в Кърцанье, където пред познати и най-вече пред непознати „си
изплакал очите“. Изплакал си очите
– едноокият войник? „Не! Плачът никога не е спрял. Никога няма да спре.“
И чак в последния ден, на път за автобуса, който да го отведе обратно на
фронта, връчил на сестра си – единствено на нея позволил да го изпроводи – съобщението за смъртта. А

няколко седмици по-късно и той лежал
под „чуждата пръст, лека му пръст!“.
(Според съобщението за смъртта,
по-късно повторено върху мемориалната плоча в гробището.)
В драматичната поема „По селата“
жената от началото отново се обръща на финала, който се разиграва в
едно гробище, към мъжа, второстепенен персонаж, ала по-скоро говори на
другите – на главните герои, сестрата и брата, обявили си война един на
друг, а също и всеки на себе си. Онази
жена, наречена Нова, на която все ѝ е
трудно да говори, започва:
„Тук, сред вас, само аз произхождам от
друго село, но то не се различава много
от вашето. Ала знайте, чрез мен говори духът на новото време и той ще
ви каже следното: да, има опасност
и само затова ще говоря така, както
ще говоря – като оказвам съпротива.
Чуйте сега драматичната ми поема:
Правилно е да престанете да мечтаете, но не се будете взаимно с кучешки
лай. Не сте вие варварите и виновният не е сред вас. Навярно сте забелязали, че в миговете на отчаяние, и
най-вече тогава, съвсем не сте отчаяни. Ако бяхте отчаяни, щяхте да сте
загинали вече. Вярно е, че във вашата
история няма нито една приемливо
обоснована утеха. Престанете да
умувате върху битието и небитието:
битието съществува, за него може
да се размишлява и по-нататък, небитието е немислимо, над него може
само да умувате. Войната е далеч оттук. Нашите войски не стоят мрачни
и унили по сивите бетонни писти, а
светли и лъчезарни в жълтите цветни чашки. Напълно допустимо е да се
поклониш на цветето. С птицата в
клоните може да се говори. Ето защо
търпеливо работете за възстановяването на живителните багри на
природата в този убит от изкуствените цветове свят. Синевата на планините съществува, кафявият цвят
на пистолетния кобур не съществува. Онези или онова, което знаем от
телевизията, не го познаваме истински. Нашите рамене са създадени да
крепят слънцето, а връзката между
земята и небето минава единствено
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през нас. Вървете бавно, превърнете
се сами във формата, без която никоя
далечина не добива очертания. Единственото, което мога да ви обещая, е
природата, тя е единственото сигурно обещание. Естествено, че природата не може да бъде убежище, нито
изход. Ала тя ни дава вярната мярка,
а тази мярка трябва да се спазва всеки
ден. Дори когато се носят в лудешки
бяг, облаците ви правят по-бавни. Кой
казва, че провалът е неизбежен? Нима
вашата война не завърши? Укрепете
мирното настояще и запазете спокойствието, присъщо на преживелите. Домът на силата се крие в лицето
на другия. Тук и сега честваме празника на признателността. Ето защо
нека никой да не каже някой ден, че не
сте използвали мира за добри дела;
нека вашият труд бъде действен,
оставете след вас нещо на другите.
Но само онези, които обичат, дават
нещо на другите; обичайте макар и
едно нещо, то е достатъчно за всички. Обичайки те, откривам наново
себе си. Следвайте бавната музика.
Вървете дотогава, докато в бъркотията се очертае перспективата;
толкова бавно, че светът отново да
ви принадлежи, толкова бавно, че да
стане ясно как той не ви принадлежи.
И така стойте винаги настрана от
безсилно-насилническата власт, от
властта, която се представя за сила.
Не се оплаквайте, че сте сами, бъдете още по-самотни. Разкажете на
близките си за шума. Опишете хоризонта, за да не се окаже, че всеки път
красотата не съществува. Разказвайте си един на друг картините от
живота. Бъдете по-бавни и изобретявайте: превръщайте неволните
си въздишки в могъщи песни. Нашето
изкуство трябва да се издига към небето! Измисляйте все нови загадки,
разгадавайте ги, а те ще изяснят
едната от тях. По пътя си ще трябва много пъти да се преобразявате,
да прикривате истинския си лик –
такава е съдбата ви; оправдано е да
предпочитате веселата лъжа пред
всяка обществено известна истина.
Без угризение на съвестта играйте
фарсовете на всекидневието. Да губиш също спада към играта. (И все пак

– само немаскираният крачи гордо!)
Оставете лишените от илюзии да се
хилят злостно; илюзията е силата на
съновидението, а съновидението е
истинно. Да, проникнати от формата
и копнежа, предайте на другите един
здрав свят… Мъртвите са допълнителна светлина. Не се тревожете,
че не сте способни да ги заговорите
– достатъчна е една сричка. Обаче
мислете повече за нашите неродени деца. Създайте детето на мира!
Спасете нашите герои! Нека именно
те заявят решително: война, остави ни на мира! Ей, вие, тукашни хора!
От вас зависи всичко. Тук се намираме
толкова близко до произхода, както
е било открай време. Може би вече
няма пустини, обаче пущинакът, винаги новият пущинак, съществува –
това е времето. Тенекиеното тракане на часовниците не означава нищо.
Времето е онази неспирна вибрация,
която ще ви помогне да превъзмогнете това проклето столетие. Днес
е световният ден. Като работите
действено, ще го видите и усетите.
Може би няма разумна вяра, обаче
има разумно вярване в божествения
трепет. Вижте чудото и го забравете. Радостта е единствената законна сила. Нещата стават нормални едва когато се радвате. И все пак
едно нещо си остава вярно – в цялата
наша история няма нито една основателна утеха. Кой държи везните?
Властващите детеубийци изчезват
ненаказани в мрака. Спокойствието е
нещо епизодично, живите ще бъдат
вечно гонени. Надеждата е измамен
плясък на крило. Мили тукашни люде,
вечно ще кънтят виковете на ужаса.
Вашите молби за милост събуждат
само знаците на нищото. Ето защо
вдигнете глава и вижте мъжа в тъмен
костюм и бяла риза, вижте жената
отвъд реката, застанала на слънце
на своя балкон. Докажете на всепоглъщащата смърт с вашите собствени
средства нашето човешко упорство.
Благословете и най-беглата целувка. Вечният мир е възможен. Чуйте
бавната музика. Като преценявате
и знаете, устремете се към небето.
Придържайте се към тази драматична поема. Вървете винаги срещу течението. Тръгнете по селата“2.

… Най-ранните ми трепети и въодушевления не идваха от изкуствата,
като дете ме трогваха и вълнуваха
словенско-славянските религиозни
литании под романските сводове на
църквата в близост до родното ми
място, Стара Вас. Тези монотонни и
в същото време мелодични възгласи
към небето продължават да ме пронизват, да ми вдъхват живот и на 77
години. Като удивително дългата
литания от Лорето – молитвата към
Божията майка, от нейните може би
сто моления и възгласа ще цитирам
само няколко3.

Майко на Създателя – моли се за нас
Майко на Изкупителя – измоли за нас
Плода на мъдростта – измоли за нас
Началото на нашата радост – измоли
за нас
Съсъда на духа – измоли за нас
Съсъда на честта – измоли за нас
Съсъда на всичко свято – измоли за нас
Цветето на тайнството – измоли
за нас
Кулата на Давид – измоли за нас
Кула от слонова кост – измоли за нас
Къща от злато – измоли за нас
Кивота на завета – измоли за нас
Вратата на рая – измоли за нас
Ранна зора – моли се за нас!

Преводът от словенски е на проф.
Людмил Димитров.
Със съкращения. Превод от немски
Людмила Димова

1
„Бавно завръщане. Поуката на Сент Виктоар. Детска история. По селата“, издателство
„Народна култура“, 1983 г., превод Мария Савова,
с. 283.
2
Пак там, с. 336-344.
3
Петер Хандке отбелязва, че умишлено оставя литаниите непреведени. Б.пр.
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Романите
Амелия Личева

За да започне новата година, за да се
очертаят посоките и пътищата в
нея, за да прогнозираме и строим хипотези, е нужно да се осмисли отминалата и да се види какво от нея може
да продължи или да се трансформира.
Разбира се, подобна констатация засяга най-вече политическото и социалното, но тя не е лишена от смисъл
и когато говорим за културата. Нищо
че от нея изискваме най-вече нови и
оригинални творения. Ако отнесем
казаното към книгоиздаването и литературната продукция, спокойно
можем да заявим, че 2019 г. беше добра
година и в този смисъл тя не просто
зарежда с очаквания новата, но и маркира онова все по-нарастващо професионализиране, което е толкова
важно, когато говорим за среда, писателство и читатели. Поддържането
на едно високо ниво на книгоиздаването, работата на редица издателства
в сферата на елитарното, е онзи залог, който обещава, че масовизацията
и фейсбук авторството не могат да
изместят нито високите стойности,
нито потребността на читателите
да търсят качествени четива.
И така, кои бяха някои от онези романи – български и преводни, които
държат сетивата будни и доказват,
че литературата продължава да е
важна или защото култивира ценности и памет, или защото е онази основа, заредена със знания за другия и за
себе си, без която никакви разговори
за бъдещето (личното, но и общото) не могат да се състоят. Именно
това показаха два от най-важните
български романи, появили се през
2019 г. – „Поразените“ от Теодора
Димова и „Чекмо“ от Момчил Николов. Първият се обръща назад, към
деветосептемврийския преврат, Народния съд и метаморфозата, която
се случва в България и която от една
нормална европейска страна с елит я
превръща в територия на неуките,
озлобените, простите, несвободните, идеологически изкривените. За
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през

тази трагедия, за травмите в поколения българи, за днешното безпаметство, което също пречи да се
преходи към една нова нормалност,
разказва този роман-трагедия, написан на завладяващ, многопластов,
самият той задъхано трагичен език.
Затова и „Поразените“ не само много високо вдигна летвата пред всички, които ще продължат да четат и
осмислят българското травматично минало, но и изкупи мълчанието
по тази тема, а и колебливостта и
страха от ясна, категорична, заклеймяваща случилото се позиция.
Вторият, „Чекмо“, също гледа назад,
но в много по-близкото назад – към

периода от средата на 80-те докъм
средата на 90-те години – времето
на късния социализъм и началото на
прехода. Този период като че ли повече е бил обект на романовото българско писане, но Момчил Николов успява
да задълбочи идеята за глупостта и
сивотата на социализма, наред с неговата пагубност (специален акцент
е „Възродителният процес“, на говоренето за който литературата ни
също е длъжник), през хаотичността
на прехода, отприщените далавери и
пребоядисвания, към същинските промени, най-вече езиковите, щрихирани
от този много симптоматичен, весел,
но и дълбоко прозорлив разказ за времето. Така събрани, двата романа са
и сред най-сериозните равносметки
на миналото и настоящето, които
гарантират територия, в която да
се родят и текстове, които да започнат да осмислят бъдещето. Защото
българската литература е длъжник
и на всички онези читатели, които
биха искали да разпознаят утрешния
ден с предизвикателствата, които
трансхуманизмът предвещава пред
човешкото.

„Поразените“            
и „Чекмо“ са сред
най-сериозните
равносметки
на миналото                    
Този недостиг обаче в годината беше
и настоящето,
запълнен от преводната литература,
гарантиращи
която за пореден път ни показа колко
вижда и колко много стъпва на
територия,                повече
въображението, а не на действителните преживелици, които миметично
в която да се
да възпроизведе. Затова и голямата
литература не подминава
родят и текстове, световна
проблемите на момента – тероризма,
вълни, крехкостта на
които да започнат бежанските
Европа, социалните и климатични катаклизми, и най-вече – все по-нарасда осмислят
тващата обърканост на човека в
бъдещето.“
един свят, който той все по-малко
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може да си обясни. Сред знаковите
текстове, онагледяващи споменатите линии, ще откроим няколко от съществените заглавия, появили се на
български – „Франкенщайн от Багдад“
от Ахмед Садауи, „Жената от „Йерусалим“ от А. Б. Йехошуа, „Отрова“ от
Саманта Швеблин, „Машини като мен“
от Иън Макюън, „Вечно чужда“ от
Стефан Хертманс, „Нормални хора“
от Сали Руни, „Странните преживявания на един пощальон“ от Дени Терио, „Лисица“ от Дубравка Угрешич,
„Серотонин“ от Мишел Уелбек, „Назови ме с твоето име“ от Андре Асиман.
Първите два – „Франкенщайн от Багдад“ и „Жената от Йерусалим“, са
обърнати към съвременния тероризъм, към анонимността на извършителите, която допринася за онази
аналогия на днешния тероризъм с
античната съдбовност, така добре
изведена от Жак Дерида в опита му
да обясни взривяването на нормалността, човешките устои, сигурността и перманентното усещане
за страх. „Франкенщайн от Багдад“ е
и великолепна реплика към романа на
Мери Шели, като тук чудовището е
още по-зловещо, защото е изградено
от трупове – първоначално на невинно убити, когато все още иска просто
да отмъщава за сторено зло, но и от
останки на убийци, когато действията му стават неконтролируеми, а
волята за справедливост се размива
и то се оказва вездесъщ убиец, „инструмент за масово унищожение“.
„Жената от Йерусалим“ пък е съвременна кафкианска версия, в която
обаче имаме не пътя от човешкото
към анонимната бюрократичност,
която го смазва, а обратното – бюрократичността, която съумява да се
трансцендира, да възвърне човешкото в себе си, да се отвори към другия,
да намери сили за обич, състрадание,
взаимопомощ.
Изключително интересен и необичаен е останалият напълно незабелязан у нас роман „Отрова“ от Саманта Швеблин, с неговата смразяваща
сила, с желанието да бъде книга предупреждение, която говори за един
свят, в който природата е враждебна,
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медицината безсилна, а бъдещето е
на едни обезобразени деца. Светът
навън – казва тя – причинява щети,
обезобразява, разболява; и човешките същества, дори майките с цялата
си любов не са способни да защитят
онези, които обичат. Затова и не съществува нещо, което бихме могли да
наречем „спасително разстояние“.
С настоящето са свързани и романи
като „Вечно чужда“ и „Лисица“. Първият на пръв поглед разказва една история от миналото, защото героинята

отново е настоящето – на Европа, на
Балканите, на света, минирано, лишено от памет, изплъзващо се от историите, разстилащо се като бележките под линия, които никога не могат
да оцелостят разказа.
За разлика от тях „Машини като мен“
на Макюън се обръща към бъдещето.
Романът е своеобразна трактовка на
трансхуманистичните идеи, но разбира се, при голям писател като него,
превърната в пълнокръвно четиво, в
което става някак трудно читателят да избере на чия страна да е – на
хората или на робота, успял да се сдобие не само със знания, но и с емоции.
Факт е обаче, че литературата през
такива романи си гарантира място
дори там, където иначе традиционно
би била загърбена. Защото, както казва и един от големите литературоведи на днешния ден – Франко Морети,
съвременните млади хора трябва да
бъдат убедени, че книгите са вгледани не само в миналото, но те има
много какво да кажат и за бъдещето.
И то не само по линия на опита с човешкото, който е тяхна запазена територия, но дори и като равноправни
партньори в разговора за границите
на медицината, изкуствения интелект, евгениката.

„Голямата световна
литература
не подминава
проблемите
на момента –                          
тероризма,
бежанските вълни,
крехкостта на
Европа, социалните
и климатични
И най-сетне, през 2019 г. важни бяха
катаклизми, все
и онези романи, които се вглеждаха в
по-нарастващата човешкото и способността или нему да преживява в свеобърканост              способността
та. „Серотонин“ от Мишел Уелбек е
едно завръщане към индивидуалната
на човека.“
драма, към идеята за опустошената
му е християнка от XI в., която се
жени за евреин и това ѝ коства не
само прогонване от семейството,
но и вписване в една нова общност,
подложена на гонения и унищожение.
И все пак това е роман и за днешното заради аналогиите с бежанците,
които прави Хертманс, заради историята на тази своеобразна Медея,
захвърлена в света, изоставена, обречена, която се решава да унищожи дори децата си, за да не търпят
нейното страдание. Нещо подобно
разказва и „Лисица“, като акцентът

личност, която губи всички опори без
някаква рационална причина и се оказва обречена на едно съществуване на
ръба на самоубийството; „Странните
преживявания на един пощальон“ от
Дени Терио говори за преплитането
на живот и въображение, на любов и
литература (по-специално писането
и четенето на хайку) и за неведомите
пътища, по които може да поеме човешката идентичност; а „Нормални
хора“ от Сали Руни е апология на възможната и едновременно невъзможна
любов, взривявана от усещането за
неизлечима самота.
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Бялата страница
Патрик Модиано за новия си роман „Симпатично мастило“

на забравата
„Сред всички тези бели и празни страници не можех
да откъсна очи от фразата, която всеки път ме
стъписваше, докато прелиствах бележника: „Ако
знаех…“. Един мъж попада вкъщи на неприключено
досие от времето, когато е работил за детективска
агенция, и след десетилетия се впуска по дирите на
тайнствено изчезнала жена, известна като Ноел
Льофевр. Разговор с нобелиста за най-новия му роман,
излязъл в края на 2019 г., и откъс от творбата.
„Симпатичното мастило“ в заглавието извиква спомени, които
изникват постъпателно, за да
запълнят бялата страница на забравата. Ала има и други спомени, нахлуващи по своя воля. Има
ли някаква форма на проклятие и
злосторство в спомена?

така да покажа, че разказвачът в хода
на своето разследване и в издирването на т.нар. Ноел Льофевр вярва, че
наистина става дума за важни свидетели от миналото на тази жена,
докато самата тя с мъка си спомня за
тези самозвани „свидетели“ на нейния
живот.

Става дума за два противоположни
процеса, които винаги са ме впечатлявали в паметта, защото съзирам в
тях голямата власт на съспенса, поне
от гледна точка на романа. От една
страна, някакъв спомен, убягнал отдавна, ненадейно изплува на повърхността, както невидимото мастило
изниква под въздействието на даден
химически продукт; от друга страна,
някой неприятен спомен, изличен с
времето, изниква, подобно на изнудвач, за да ни покаже, че живеем по благоволението на някои „мълчания“ на
паметта, с риск те да спрат да бъдат
такива днес или утре.

Пътьом си правите закачка с предполагаемото всемогъщество на интернет, тази, така да се каже, „абсолютна памет“, която всъщност
е в невъзможност да отговори…

Повечето от персонажите ви изглеждат съвсем обичайни. Не е ли
това начин да покажете, че отминаващото време е онова, което
прави обичайното необичайно? Или
пък разказвачът, обсебен от издирването си, всъщност си въобразява,
че хората, които търси, са извършили деяния извън нормите?
Персонажите наистина изглеждат
доста банално зад привидната си
тайнственост. Ала аз исках също

Често съм отбелязвал, че интернет
не може да отговори по директен начин на някой твърде конкретен въпрос, сякаш хитрува с нас. Трябва ви
заобиколен начин, за да получите отговор. Има огромни празноти в тази
самозвана „памет на света“.

Във втората част на романа
действието се прехвърля от Париж в Рим и ненадейно „азът“ минава в „той“. Какво е обяснението
за повествователната промяна?
Исках да обознача с тази „промяна“
момента, в който всичко започва да се
разкрива малко по малко, както в проявяването на симпатичното мастило.

Можем ли да възприемем „симпатично“ и в емоционалния смисъл
на думата, тоест да приемем, че
съществува дълбоко съгласие между двете главни действащи лица?

Патрик Модиано

Мисля, че тъкмо това е дълбокият
смисъл на това издирване и на този
роман.

Без да изпадаме в прекомерен оптимизъм, бихме могли да приемем,
че романът приключва с „хепиенд“,
макар той донякъде да напомня на
въпросителна…
Изцяло съм съгласен с подобна гледна
точка, която се подкрепя и от последната фраза в романа: „Тя щеше да му
обясни всичко“. Фраза, оставяща на
читателя свобода на въображението.
***

„Симпатично мастило“
Откъс от романа
Има бели страници в този живот,
бели страници, които отгатваме,
щом отворим „досието“: обикновен
документ в небесносиня папка, избеляла с времето. Почти бяло е станало
и небесносиньото.
А думата досие е изписана в средата
на папката. С черно мастило.
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двоен проблем: първо, защото бе изчезнала ненадейно, и второ, заради
съмненията в нейната самоличност.
След като посетих портиерната, Ют
ме изпрати в съответния пощенски
клон, снабден с карта, дадена ми от
него. На картата фигурираше името
на Ноел Льофевр, заедно с адреса и
снимката ѝ, документ, който гарантираше правото ѝ да получава кореспонденцията си на гишето за писма до
поискване. Така наречената Ноел Льофевр го бе забравила в жилището си.
Сетне трябваше да посетя съседното кафене, за да разпитам там някой
виждал ли е Ноел Льофвр в последно
време, да седна на някоя маса и да чакам до края на следобеда, в случай че
Ноел Льофевр се появи. Всичко това в
същия квартал и в същия ден.

Папката е единственото ми достояние от агенцията на Ют, единствена
следа от пребиваването ми в трите стаи на този стар апартамент,
чиито прозорци гледаха към двора.
Тогава едва бях навършил двайсет
години. Кабинетът на Ют заемаше
помещението в дъното, където беше
гардеробът с архивите. А защо това
„досие“, а не някое друго? Поради наличието на бели страници, разбира
се. Освен това то не беше в архивите, беше изоставено върху бюрото на
Ют. „Дело“, което по неговите думи,
още не е разкрито – а щеше ли да бъде
някога? – първото дело, за което той
ми спомена онази вечер, в която ме
взе „пробно“ на работа. Няколко месеца по-късно, в друга вечер, но в същия час, когато вече се бях отказал
от тази работа и окончателно напусках агенцията, пъхнах в чантата си,
без Ют да ме забележи на сбогуване с
него, това досие в небесносиня папка,
което се търкаляше на бюрото му. За
спомен.
Да, първата мисия, поверена ми от
Ют, бе свързана с тази папка. Трябваше да разпитам портиерката на една
сграда от 15-и район няма ли вест от
някоя си Ноел Льофевр, създала на Ют
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На портиерката на сградата ѝ бе
потребно доста време, преди да
ми отговори. Чуках все по-силно и
по-силно по стъклото на портиерната. Накрая вратата се отвори и
се подаде едно сънено лице. Имах чувството, че името Ноел Льофевр не означава нищо за нея.
„Виждали ли сте я скоро?“ Тя ми отвърна троснато: „… Не, господине… не
съм я виждала повече от месец“. Не се
осмелих да ѝ задам други въпроси. А и
нямах време, тъй като тя тутакси ми
хлопна вратата.
На гишето за писма до поискване един
мъж проучи подадената от мен карта.
„Но вие не сте Ноел Льофевр, господине.“ „Тя отсъства от Париж – отговорих аз. – И ме натовари да ѝ прибирам
пощата.“
Тогава той се надигна и отиде до отделението с пратките. Прегледа малкото налични писма. Върна се при мен
и направи отрицателен знак с глава.
„Нищо на името на Ноел Льофевр.“ Не
ми оставаше друго, освен да се отправя към кафенето, посочено ми от Ют.
Ранен следобед. В заведението имаше
само един мъж, който четеше вестник зад тезгяха. Не ме забеляза на
влизане и продължи да си чете вестника. Не знаех по какъв начин да формулирам въпроса си. Дали просто да

не му протегна картата за писма до
поискване на името на Ноел Льофевр?
Бях смутен от ролята, която Ют ме
караше да играя, тя никак не подобаваше на свенливостта ми.
„Не сте ли виждали Ноел Льофевр в последно време?“
Струваше ми се, че говоря твърде
бързо и че завалям думите.
„Ноел? Не.“
Отговори ми толкова бързо, че се
изкушавах да му задам още въпроси,
свързани с въпросната личност. Ала
се боях да не събудя недоверието му.
Седнах на една маса с лице към тротоара. Той дойде да вземе поръчката ми.
Удобен момент да го заговоря и узная
повече. Безобидни фрази блуждаеха из
главата ми с надеждата, че биха предизвикали конкретни отговори от негова страна.
„Очакваше се… човек никога не знае
с Ноел… Мислите ли, че още живее в
квартала?... Представяте ли си, определи ми среща тук… Отдавна ли я
познавате?…“
Ала когато ми сервира сиропа от нар,
не казах нищо.
Измъкнах от джоба си картата, дадена ми от Ют. След толкова изтекло
време, сега отново разглеждам тази
карта, част от „досието“. Разрешение номер… Фамилия: Льофевр. Име:
Ноел, пребиваваща в 15-и район, Париж. Улица и номер: „Конвансион“ 88.
Снимка на титуляря. Разрешено ѝ е да
получава кореспонденция, изпратена
за нея до поискване.
Снимката е по-голяма от обичайната. И твърде тъмна. Не може да се
определи цветът на очите. Нито на
косите: кафяви? кестеняви? светли?
Онзи следобед в кафенето с възможно
най-голямо внимание се взирах в това
лице с трудно доловими черти и не
бях сигурен, че мога да разпозная Ноел
Льофевр.
© Gallimard
Превод от френски Тони Николов
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Историята
Божидар Кунчев

като живо тяло
то налично битие в историята ние
нямаме водещата нишка към това,
което собствено е. Без нея нямаме
език, чрез който косвено да узнаваме
за основанията, от които произлизаме и на които да се крепим“. Одухотвореното „налично битие“, нека то
да бъде „водещата нишка“ в борбата
ни с Нищото.

„Братя“,                     
Филип Димитров,
издателство         
„Стефан Добрев“, 2019 г.
Обсебени от настоящето, подвластни на онова, което е неспирният живот с напреженията му, с доброто и
злото в него, малцина съумяха да разберат защо и как се стигна дотук, до
състоянието на обърканост и неудовлетвореност. Потърсиха се причините къде ли не и особено в зададеното
от тираничния режим, направил много с опита си да погуби нравственото
начало в човека. Но мисля, че трябваше да се отиде по-надалеч, за да
се осмисли сегашният и предишният
живот с оглед на променливото и неизменното в човешката природа. Да
се разтълкува той от известна дистанция, колкото и да е трудно. Да се
проумее станалото в контекста на
идеята за историята като движение
и обрати. И където нищо не е абсолютно.
За да разберем по-добре себе си и нашето време, трябва да отхвърлим
погребалната тоналност в словата

на мърморещите песимисти, както
и тенденциозните внушения за човека и съвременния свят, за нашата
българска съдба, за едва ли не вроденото ни русофилство, включително и
за това, че България била над всичко.
Най-сетне трябва да станем мислещи
хора с разбирането за живота като
изпитание и драма. Включително и
за това, че сме като многото други
народи, с история, пребогата на противоречиви събития, на пропадане и
самонадмогване, на страдания и изцеление. И като тях и ние сме били и продължаваме да бъдем пред неизвестното бъдеще с несигурната надежда
за неговата благосклонност. И ние,
въпреки трагичното в историята ни,
сме успели да останем в нея. А днес
сме длъжни да направим нужното, за
да стане времето ни един по-добър
епизод в още ненаписаната история.
Тук ще цитирам една мисъл на Ясперс,
според която: „Ако излезем от историята, попадаме в нищото. Без наше-

Споделеното дотук бе заради разказаното в книгата на Филип Димитров.
Заради това, че пред този текст, съчетал в себе си историческите факти
и въображението, не можеш да бъдеш
равнодушен. Авторът ни кара да почувстваме отдавна преминалото,
както чувстваме живия живот – с
неговите превратности, с многото
му образи, с деянията на онези, които
го придвижват или задържат. Много
са източниците, към които той е посегнал, за да превърне прочетеното
в познание, в прецизен научен текст
и фикционална проза за героите на
една далечна епоха с нейните социални и духовни измерения, с противоборствата и ересите, с всичко, което
е било, за да бъде и днес нещо повече
от история. За да бъде размисъл за
„основанията, от които произлизаме
и на които да се крепим“.
Обект на вниманието му са онези два
века от най-старата ни история, които открояват делото на Кирил и Методий и техните ученици, на владетелите Борис и Симеон, на Владимир,
Роман и Борис II, на Алусиан и Пресиан, на Самуил… Едно време на възход,
на съграденото, заради което и днес
сме народ с минало, предизвикващо и
националната ни гордост. И време на
ослепените воини на Самуил, на края
на Първото ни царство. Една епоха, в
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която се преплита величавото с трагичното. В която са много от корените, от които израства по-сетнешната ни историческа съдба. В която
и занапред ще се вглеждаме, продължавайки да търсим истината за нашата специфика, за характера и психологията ни. Не че за това време не
е писано много. В жития, в старите
хроники на чужденците, в книгите на
историците и в най-новите изследвания – навсякъде ще намерим съответните сведения, нужните ни имена
и дати. Но Филип Димитров е поискал
да прочете историята и да разтълкува някогашния човек с очите на съвременника, на мислещия, който вижда в
миналото и нещо от настоящето, в
тогавашните хора – нещо от въжделенията и травмите, от нагласите,
стремежите и заблудите и на днешните.
Светът отдавна се е променил. Понятията ни за народ, държава и за останалото, което е в менталните основи
на съвременния социум, са така различни от понятията и представите
на живота през посочените две столетия. Да не говорим за свободата на
човека в демократичния свят, гарантирана от законите, за да не може
никой да разполага без основания с човешката съдба. Но има го и старото,
което и днес травматизира, както и
някога. И то е пак човекът с неговата
раздвоеност и жестокост, с властолюбието и душата му, в която бушуват отдавна известните ни чувства,
страсти и ламтежи, себичността,
егоизмът и угнетението. Затова авторът на „Братя“ е поискал да види
историята като живо тяло, като пъстрата съвкупност от образите на
своите персонажи не като абстракции, а като живи същества с техните достойнства и недостатъци, с
интимното в подбудите и деянията
им, не по-малко съществено от делата, с които остават в историческата
памет.
„Историята без лица е като нощно
небе без звезди – непонятна и скучна.
Клио все пак е муза.“ Това са думите,
които предхождат увлекателния и
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съдържателен разказ в книгата. Те
подсказват недвусмислено, че замисълът на Димитров е бил да ни представи своите герои и различните
аспекти в живота на онова наистина бурно време посредством живите
човешки лица. Така освен известното
за нашите и чуждите владетели, за
Кирил и Методий, за духовниците, за
всички, които играят една или друга
роля в хода на повествованието, авторът се спира на строго частното в
живота им, на жените и децата им, на

„Какво ли няма в
тази книга? Духът
на времето, в което
са създали делото
си Светите братя
и техните ученици.
Религиозният патос
на епохата. Кой        
е езикът, на който
са превеждали.“
взаимоотношенията в семействата
им. По този начин той ги доближава
непосредствено до нас, за да разберем, че освен другото и те са били
преди всичко хора, заели предните
си места в обществото, държавата
и самата история поради стечение
на обстоятелствата и заради неотменимите повели на епохата. Но
тук ще се попитаме за степента на
достоверност в разказаното. Откъде авторът на „Братя“ знае за това,
което го няма в житията, хрониките
и научните изследвания? Знае го заради вещото познаване на делата, на
характерите, на бита на времето, на
неговия дух, на моралните конвенции,
на господстващите нрави. После са му
помогнали въображението и хипотезата, но фикционалното е защитено
от усета за човека. Фикцията дава

плът и кръв на онези, чиито имена изписваме с почитание или им отреждаме мястото на някаква подробност.
Разчитайки на този подход, Филип
Димитров се е справил със задачата
си да съчетае в едно цяло историческите факти, техния анализ и белетризирането, с които подсилва преследваните внушения.
Какво ли няма в тази книга? Духът на
времето, в което са създали делото
си Светите братя и техните ученици. Религиозният патос на епохата.
Как се появява нашата азбука. Кой
е езикът, на който са превеждали.
Мисиите на Кирил и Методий. Покръстването. Гигантските духовни
и държавнически деяния на владетелите Борис и Симеон. Иконоборчеството, книжовните ни школи, дейността на Климент Охридски. Византия,
войните ни с нея. Сведения за бита,
за тогавашните ни градове, за икономиката, за въстанието на Петър
Делян и трагиката на живота, когато постепенно изтлява животът
на българското царство, стигнало в
един момент до измеренията и значението на империя. Така вълнуващи са местата, в които се разказва
например за края на Самуил. И само
те ли… Но заедно с това в „Братя“ е
търсещото съзнание на пробудения
за метафизичните истини български
човек – духовник или владетел. И още
много има в книгата, за да може читателят да се върне назад във времето
и да разбере, че няма, но и има толкова
много ново под слънцето.
Тази книга няма нищо общо с патетиката и недомислията на днешните ни псевдопатриоти. Димитров
не е премълчал своята неприязън към
тях. Пишейки, той не идеализира,
нито пък преднамерено добавя черни краски към образа на своите герои.
Показателен е случаят с казаното за
византийски владетел, запомнен и до
днес с името Василий Българоубиец.
Навсякъде Филип Димитров иска да
бъде обективен и максимално близък
до истината. Убеден съм, че е успял, и
това е допълнителната ми радост, че
се е появила тази книга.
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Не яжте подарен хляб
„Изядената ябълка“,
Митко Новков,
издателство „Жанет 45“,
2019 г.

компромисна, а около тях са навързани
коментари, анализи, отзиви, прозаични и поетични надграждания, подмятания и иху-подвиквания (вж. с. 7-8).
На първи план „Изядената ябълка“
внушава истински безутешна картина на социума. Казано в резюме, той се
състои от Управител и подлежаща на
формиране от него маса: подчинени,
някои от които приближени, тръпнещи от ужас, че могат да бъдат отдалечени. Действително, мимолетно
пробягват маргинални същества от
трети вид: например чужденци или
аристократи, както и интелектуалци. Те обаче биват бързо прогонвани
или натиквани в предвидените за тях
килери и мазета, или обаче взимани
под крилото на управителя, след което вече не се наричат така, а именно
„интелектуалци“ (с. 317). Изглежда това не се отнася за шута.

„Изядената ябълка“ е откровена книга, оголваща, самооголваща. Авторът
застава пред читателите си някак
гол, гол като пред донаборна комисия (както обичаше да казва Йордан
Радичков). Тя е книга, в която Митко
Новков се експонира максимално, поемайки риска да се представи изцяло,
ако щете, да се изложи във всички значения на тази дума.
От жанрова гледна точка Новков е
опитал почти всичко. Опитвайки почти всичко, той демонстрира хазартен уклон към експериментиране. С
променлив успех. Особено променлив
в поезията (защото има и поезия). Но
Новков не държи да е поет, твърди,
че не е поет, и настоява, че не иска да
бъде поет. Това трябва да ни вкара в
режим на подозрителност, да ни държи нащрек с оглед на цялата книга:
както към нейната форма, така и към
съдържанието. И в двете да търсим
втория, че и третия план.
И още нещо. Самоописанието на космическата лястовица, която и на мухи
налита, и в светлинни лъчи се къпе,
гласи така: „В ниското… се цапам, във
високото се чистя. Ама няма как да
стигна до чистенето, ако преди това
не се изцапам… Чистите не всякога
са чисти, но мръсните са си всякога
мръсни“. След което Новков директно определя „Изядената ябълка“ като
„истинска космическа лястовица“.
С риск отново да бъда обвинен, че съм
това, което съм, а аз съм професионален философ, ще се насоча към второто, тоест към съдържанието ѝ. Разказът е съзнателно стилизиран като

Своите основания подобна картина на
социума има в социокултурната специфика на нашия регион. В така наречения Byzantine commonwealth няма
кръвна аристокрация. Заемането на
социални позиции не се предопределя
от произхода, а зависи най-вече от
способностите на лицето, полаганите от него усилия, както и от неговата приятелска и професионална среда. Първостепенна е не общностната
принадлежност, а уникалността на
човека, чрез която гради своя социален статус и публичен авторитет.
Принципи, по-„демократични“, отколкото в средновековния Запад.

„Новков не държи
да е поет, твърди,
че не е поет,              
и настоява, че                               
не иска да бъде
поет. Това трябва
да ни вкара в режим
на подозрителност,  
да ни държи нащрек
В режими на перверзност обаче този
с оглед на цялата
модел на мислене за човека довежда
до сриване на същинската идея за йекнига.“
рархия. Следим ли тълкуването ѝ при
несръчна мистификация и има премислено семпла структура. Представени
са 101 „управителски истории“ – 101
ситуации на управителя, задължително погледнати от три гледни
точки: апологетична, критична и

Дионисий Псевдо-Ареопагит, всяко
от нивата се пронизва от единия Божествен лъч, носител едновременно
на битие, познание, етос, смисъл. Отделният член на йерархията е способен да се „качи“ на по-високо ниво само
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ако е по-плътно изпълнен с всичко
това в сравнение с другите от неговото ниво. Или пък да отпадне поради
дефицитност.

на „управителя“ (с. 349). В своя втори
план „Изядената ябълка“ е отрицание
на диктатурата и правещото я възможна безличие.

Обратно, в споменатите перверзни
ситуации антропосферата се свежда
до „тъмна маса, безличности, тълпа, на която единствено управителят придава смисъл“ (с. 288). И в нея
се налагат йерархични конструкции,
които обаче са карикатура на действителната йерархия. Утвърждава се,
подчертава Новков, ето каква йерархична конструкция: „едни са по-важни
от други по презумпция, не по постижения“ (с. 233). На по-високите нива
се застава не по способност или талант, а по назначение. От това пихтията-тълпа не добива подреждаща
форма, а става само по-противна.
Тълпата винаги е най-верният приближен на „управителя“ (с. 267). Сред
нея няма как да има по-голямо чудовище от човека (с. 246). Тълпата няма
нужда от авторитети, а от водачи.
„Управителят“ е необходимост и неизбежност (с. 267). Той е „еманация на
човека“, всички хора намират своето
най-висше въплъщение в лицето на
управителя (с. 299).

В третия си план „Изядената ябълка“
е апофатична апология на свободата.
Митко Новков заявява директно: „Там,
където има свобода, там няма Управители“ (с. 185). Но – трябва да се добави – свободата не се дава. „Свободата е като хляба, писа провиденциално
Радой Ралин през 1967 г., всеки ден се
замесва, изпича, изяжда… не яжте подарен хляб.“

Ето защо „управителството е вечно,
казва се, както е вечно времето и човешкият род никога няма да се освободи от него. Управителят ще съществува, докато съществува човечество,
пък може би и след него… Най-малкото в потенция, ако не в действителност“ (с. 62). Казва се обаче и друго:
„Колкото повече един режим е потиснически, тоталитарен, колкото повече смачква хората към уеднаквяване…
толкова повече спомага за ентропията… Всеки тираничен режим е смърт,
е не-живот“ (с. 183-4). Но ние днес знаем, че дори на атомарно ниво има сили,
успешно съпротивляващи се срещу
необратимостта на ентропията. В
сферата на човешкото тяхното друго е безразличието: „Управители има,
защото има безразличие: властта на
управителите се крепи върху безразличните“ (с. 202). Тогава вече не те,
поотделно или заедно, а самият техен живот е най-близкият приближен
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Теория на Су И за Управител’ят и
телевизията
Телевизията е изобретение, човешко
изобретение. Следователно както
тя е изобретение, така и Управителят е изобретение – той е измислица
на човеците, която, веднъж появила
се, се е превърнала в нещо, без което
човечеството не може; такава джаджа, която от празна занимавка се е
преобразувала в необходим атрибут.
Без Управител човечеството може
спокойно да живее, но сякаш е забравило това…

***

Часът на Управител’я,                      
сценарий за телевизионно предаване

Управител’ят
и телевизията

Начална заставка: На екрана се вижда
стенен часовник, чиято малка стрелка е на числото 12, а голямата – на
числото 11. След секунда в кадър се
появява жезълът на Управител’я, който премества голямата стрелка на
12. Тогава се чува гръмовен гонг, приличащ на Големия взрив: показва се на
зрителя по този начин, че без Управител’я времето е спряло. Постепенно
часовникът избледнява, за да се появи
лицето на Управител’я в профил. Устата на Управител’я се отваря и се
чува: „Часът на Управител’я. Гледаш,
слушаш и мълчиш“.

Управител’ят никога не гледаше телевизия, но задължаваше всички останали да гледат. По този начин той
казваше:
– Управител’ите не гледат телевизия, защото тя гледа тях. Телевизията е памет – помага на хората никога
да не забравят, че имат Управител.
Коментар на Мен Дзъ за                     
Управител’ят и телевизията
Телевизията е медия, ще рече посредник. Следователно както тя е посредник, така и Управител’ят е посредник
– той е свързващото звено между човеците; онази верига, която ги прави
единно човечество. Без Управител човечеството ще се разпадне…
Мнение на Гунян за Управител’ят
и телевизията
Думата „телевизия“ е чудовищна,
„монстър“; хибрид между гръцки и
латински. Следователно както тя е
монстър, така и Управителят е монстър – той е уродливото измерение
на човешкото; онова същество, което
изкривява човека и го загрозява непоправимо. Без Управител човечеството щеше да бъде красиво; с него не е…

Съдържание: Предаването е с продължителност един час, негов водещ
е Управител’ят. В рамките на този
час се води свободен разговор с двама
гости/Приближени, които обясняват
успехите и постиженията, постигнати от Управител’я. Непременно се
изтъкват новите строежи, а разговорът се покрива с картина от тях. От
своя страна гостът/Приближеният
учтиво и смирено очаква въпросите
на водещия/Управител’я, но веднага
щом ги получи, отговаря отривисто и
пламенно (ако се налага, предварително му се дава да прочете инструкция
как да се държи по време на предаването). Между интервала при смяната на гостите/Приближените тече
заставка с дикторски текст: „Часът
на Управител’я – всички наши часове“.
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Разрязване
на себе си
Катя Атанасова

„Месо и птици“,
Белослава Димитрова,
Издателство за поезия
ДА, 2019 г.
Мислех за начало да ви запозная с Белослава Димитрова. Коя е, какво е писала досега. Отказвам се. След като
сте прочели „Месо и птици“, ще го направите сами. Много е възможно да не
ви е необходимо.
Мога да се опитам да назова тази
стихосбирка поне по няколко начина.
Книга за болката. Книга на признанието. Книга за загубите. Книга, в която
думите кървят. Радикална книга.
Нищо от това няма да е достатъчно,
за да я назовем наистина.
Затова ще се опитам да поговоря за
нея. Доколкото е възможно да изкажем
изрязването. Представете си го – хирург със скалпел, който реже и реже,
все повече оголва, изрязва повърхностите и накрая остава човешкото
– голо в своите спомени, ужаси, страхове, голо с болката. Голо със собствената си раздвоеност.

Поезията на Белослава Димитрова
в „Месо и птици“ е, както пише Ани
Илков, „радикален лирически разказ“.
Да, тя е радикална, сурова и „необработена“. Тя е честна до бруталност
– не е достатъчно да изразиш, това
не стига. И тази честност, която се
е случвало да я открием другаде, при
други писатели, не е художествена
честност. Тя е житейска, болезнена,
затова и е невъзможно да бъде „заподозряна“. Ако говорим за „разказ“ тук,
той е за личната катастрофа, за семейството не като огнище на нашето „заедно“, а като огнище на разпад,
място, в което „демонът отключва
злото“, където всеки „мрази живота
си / мрази душата си...“, където нямаш много възможности. Можеш да
се изправиш срещу това „сама вътре в себе си“, да „проявиш“ воля, да
„стиснеш себе си за гушата“.
В „Месо и птици“ тялото е призвано
да извършва много. То носи болката,
„поема удара“, то я и отнема, остава
студено и безстрастно, „обезлесено“. То страда, но е и инструмент за
преработване на страданието. То
е мъртво, но и живо – „Пулсът е тук
/ Сърцето е тук/ Кръвта се върти /
Вдишвам!“
В тази поезия ще открием едновременно драмата да си млад и да те
стигне непоносимото, да се опитваш да си обясниш живота в неговата тъмна, ужасна страна, която си
мислиш, че не съществува или пък е
далеч – далеч във времето, далеч при
другите. Но злощастието се стоварва върху теб и ти „лежиш“ премазан.
Трупаш „своята болка и срам“, избираш да го правиш в самота. Едновременно с това героинята в „Месо и
птици“ е с опита на възрастен, опит,
който уморява, не спестява отчаянието. Но позволява хладна отстраненост. Отчуждение. Регистриране
на факта, че никога няма да го има
предишното ни „ние“. И съзнавайки

това, приема тази двойственост –
„Дете и старец в мен“...
Времето има странна роля тук. Миналото – по-далечно или по-близко, не
успокоява болката, не работи като
памет. То по-скоро „удря в гръб“, превзема настоящето и някак отменя
бъдещето. То е „минало несвършено“.
И това създава някакво чувство за
„катастрофичност“, живот на ръба, в
който телата ни, сърцата ни са предварително обречени.
Какво могат думите? Писането като
акт на изцеляване, на преодоляване на
болката, като възможност да „залесиш“ отново тялото. Това бихме очаквали в книгата на поета. Но тук, в
стихосбирката на Белослава Димитрова, и не само в „България (песен за
мъртвия брат)“, личи, че не това може
тя. Тя, ако е честна, прави болката
по-силна, връща те към преживяното, изписвайки го отново, думите се
пълнят с кръв, те са тяло, страдащо,
хриптящо, викащо в страданието.
Има един особен парадокс в „Месо и
птици“, който още повече усложнява
четенето на тази силна, мощна и –
пак ще повторя – брутална в своята
искреност поезия. При цялата ѝ „катастрофичност“, драматизъм, при
цялата ѝ болезненост, в нея има особена жизненост, в нея готовността
за живот е преминаване през себе си,
откриване на себе си – какво можеш
да преживееш, докъде може да влезе скалпелът, когато реже плътта...
Тази поезия си разрешава да помисли
„къде е мекото легло / къде сърцето
тупти най-топло“... Тя въпреки всичко
иска за човека място в този свят, тук.
Малко лично, съвсем малко и съвсем
лично „вграждане в живота“.

За книгата „Месо и птици“ Белослава
Димитрова получи Наградата за нова
българска поезия „Николай Кънчев“
2019.
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Мартин Касабов

Меланхолични истини
по страниците на „Зима“, затова и
книгата е по-малко наблюдение на
природния свят и повече огледало
за шизофреничното всекидневие на
съвременния европеец, когото Смит
обвързва като част от самата природа. Сезоните са навсякъде – от личната свобода през семейството, та чак
до най-високите гнезда на властта.
Темите за затварянето на страната,
страха от емигрантите, субсидиите
за въоръжаване, намесата на Великобритания зад граница, протестите,
глобалното затопляне са примесени
с тези за влиянието на интернет,
изкуството, самообразованието и
изразяването на глас в информационната епоха. При все че книгата е лесна
за четене, тя уморява именно поради
тематичната си многообразност. За
едни това ще е плюс, на други ще се
стори като хаотичен опит да се обхванат всички актуални теми.

„Зима“, Али Смит,      
превод от английски
Паулина Мичева,
издателство „Лист“, 2019 г.
„Зима“ на шотландската писателка
Али Смит е втората част от тетралогия, оформена около сезоните в
годината. „Есен“ вече излезе у нас,
отново под логото на издателство
„Лист“. Смит е сред най-прочутите и
четени автори в родината си и често
е спрягана като бъдеща кандидатка
за Нобелова награда. „Зима“ получи
положителни оценки от критиката,
Джеймс Ууд от „Ню Йоркър“ определи
книгата като „политически наситена и разкошно игрива“. Романът със
сигурност има амбицията за актуалност, за улавяне на всеобщата мисловна и културна стагнация, която
витае във Великобритания през последните години.
„Зима“ започва динамично – със списък
на всички неща, които според търсачката на Гугъл са мъртви. Списъкът
се изготвя от най-интересния герой
– Арт (закачка с думата „изкуство“),
който списва блог, озаглавен „Изкуството в природата“. Според Гугъл природата е мъртва, изкуството
е мъртво, самите блогове са мъртви
и още какво ли не. Тази линия е повод
за Смит да вмъкне някои есеистични
наблюдения и цитати от любими свои
автори. Освен това Смит явно има
нескрит интерес към науката, един
от образите, които преминават през
романа, е този на Халеевата комета.
Майката на Арт – София, е повод за
един от абсурдите в романа. Тя разговаря с витаеща в пространството
глава, която според нея приличала на
детето от фотографията „Малкото
момиче сред мъртвите листа в Люксембургската градина“ на Едуар Буба.
Нейната сестра Айрис е бунтарката, която е участвала на почти всеки протест срещу своеволията на
правителството. Лукс (светлината) случайно се среща с Арт, който ѝ
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предлага да излъжат майка му, че тя
е негова интимна приятелка, по коледните празници. Но Лукс се появява
така, както изчезва. Това са героите,
чиито гласове се редуват на страниците на „Зима“, докато не се сблъскат
по средата в напрегната полифония.
Предвид богатата литературна подготвеност на Смит, „Зима“ изобилства от препратки към класически и
популярни по-съвременни произведения и артисти. От „Коледна песен“ на
Дикенс, стиховете на Кийтс, Шекспир
(преди всичко неговия „Цимбелин“) до
„Войнишки блус“ на Елвис Пресли и
филмите на Чарли Чаплин, Смит омотава героите си с плътна нишка от
фрази и образи, които улавят очарованието и параноята на поколението
от средната класа, лашкано от 70-те
години до днес от политическа нестабилност и вина към света, в който
поради външната политика на правителствата се е намесвало с отчайващи резултати.
Пост-Брекзит, постистина и постмодернизъм се срещат навсякъде

Във втората си половина „Зима“ се
превръща в Шекспирова комедия,
дори диалозите в една от сцените са
оформени драматургично. Героите
викат реплики един на друг, никой не
слуша другия. Двете сестри – едната
ревностна активистка, другата – застъпничка на изкуството, така и не
получават възможност да спечелят
спора.
През зимата всичко умира за нов живот, но зимата на Смит не е това
категорично, познато от миналото
време. Тя се тлачи, редува топлина
и студ. Книгата завършва с речта
на Тръмп, настоящият американски
президент се позовава на един от бащите на демокрацията – Бенджамин
Франклин, който окуражава ветераните от войната, че отново ще започнат да се поздравяват с „Весела
Коледа!“. Смит използва иронично двата случая, след което обръща драматично фокуса отново към климатичните промени, към това, че ни очаква
зима посред лятото, че изкуството
в природата е непредвидимо и непонятно, а да се научим да живеем по
този шизофреничен начин, е големият
урок на това поколение.

53
Димитрина Чернева

Достоевски

и Анна
„Аз и Достоевски“,      
Анна Достоевска, превод
от руски Влади Владев,
издателство „Асеневци“,
2019 г.
Когато Анна Григориевна започва да
пише своите спомени за съпруга си,
от смъртта на Достоевски са изминали 30 години. В края на дните си, от
1911 до 1916 г., тя се връща към стенографските си записки, за да разкаже
за живота си с един творец, който е
вече световноизвестен. В спомените на своите съвременници Достоевски е представян често като полярна и изменчива натура, рисуван e
или като мрачен и отблъскващ човек,
предизвикващ остра неприязън, или
като идеалист и праведник, заслужаващ единствено преклонение. Когато най-накрая се решава да напише
спомените си, Анна Григориевна си
поставя амбициозната задача да възстанови истината и да разкаже за истинския Достоевски.
Тя дълго се противи на публикуването на кореспонденцията си с големия
писател, макар писмата до нея да обхващат почти четвърт от епистоларното наследство на Достоевски.

Тъкмо в писмата си до Анна той е
най-откровен и прям, тъй като се
обръща към най-близък и скъп човек,
който би могъл да го разбере и да му
прости всичко. Поради което съпругата му подготвя публикуването на
тяхната кореспонденция много внимателно, подлагайки я нерядко на
строга цензура. Тя бди над това историята на съвместния им живот да
бъде представена пред читателите в
изчистен, едва ли не идеализиран вид.
Затова и настоява „в случай на смърт
или тежка болест“ стенографските ѝ
дневници да бъдат унищожени. Всъщност Дневникът ѝ от 1867 г. разкрива
разликата между спонтанно водените стенографски бележки в първата
година на техния брак и дълго обмисляните мемоари, чиято цел е да покажат пред идните поколения „високите душевни качества“ на любимия ѝ
съпруг.
„Спомените“ на Анна Достоевска са
отпечатани за пръв път през 1925 г.
На български те излизат през 1976 г. и
разбира се, отдавна са се превърнали
в библиографска рядкост. Второто
им издание, отпечатано сега от изд.
„Асеневци“, неясно защо носи заглавието „Аз и Достоевски“. Подобен надслов Анна Григоревна нито е поставяла, нито би си позволила да постави,
като се имат предвид нейната скромност и преклонението ѝ пред големия
писател. Още в началото на мемоарите си тя споделя: „Аз обичах безгранично Фьодор Михайлович... Мечтата
ми да стана спътница в живота му,
да споделям труда му, да облекчавам
грижите му, да му дам щастие, беше
овладяла въображението ми... и аз,
струва ми се, бях готова цял живот
да стоя пред него на колене“.
Историята за младата стенографка,
която помага на великия писател да

напише за три-четири седмици романа „Играчът на рулетка“, е широко
известна. В „Спомените“ си Анна Григориевна разказва с огромна любов и
изключително увлекателно повестта на съвместния им живот. Тя не
пропуска да оневини съпруга си във
всяка житейска ситуация. Ето например част от признанията ѝ във
връзка със страстта на Достоевски
по рулетката: „Отначало ми изглеждаше странно как Фьодор Михайлович... нямаше никаква сила на волята
да се въздържи, да спре да играе, след
като загуби част от парите си... Скоро обаче разбрах, че това не беше
просто „слабост на волята“, а всепоглъщаща човешка страст, нещо
стихийно, против което няма лекарство“. Наред с това споделя: „Трябва
да призная, че никога не съм упреквала
мъжа си за неговите загуби, никога не
съм се карала с него по този повод...
и безропотно му давах последните
наши пари“. В мемоарите си за своя
баща Любов Достоевска, дъщерята
на Фьодор Михайлович и Анна Григориевна, пише следното: „Майка ми бе
наследила шведския характер на своите предци. Шведките притежават
характерна черта, която ги отличава
от останалите европейски жени: те
не критикуват своите мъже. Добре
виждат техните пороци, опитват се
да им помогнат да се избавят от тях,
но никога не ги осъждат... Такава бе и
гледната точка на майка ми; нейният
мъж ѝ бе твърде скъп, за да го подлага
на критика. Тя предпочиташе просто да го обича и това бе най-доброто
средство за постигане на съпружеско
щастие“. Вероятно това е една от
причините години по-късно, вече след
смъртта на Достоевски и след срещата си с Анна Григориевна, Лев Толстой
да заключи: „Много руски писатели
биха се чувствали по-добре, ако имаха
жени като тази на Достоевски“.
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Кипеж

в театъра
Разговор с руския
драматург
Дмитрий Данилов
Дмитрий Данилов е един от най-поставяните автори на театралната
сцена в Русия. Роден е през 1969 г. в
Москва. Автор на дванадесет книги,
сред които повести, стихосбирки и
романи като „Хоризонтално положение“ и „Описание на град“, които попадат сред финалистите на наградите
НОС и Большая книга , а по-късно са
преведени на английски, италиански
и холандски. През 2018 г. Дмитрий
Данилов получава за пиесата си „Човекът от Подолск“ голямото отличие Златна маска. В края на годината
той дойде в България за премиерата
на пиесата си „Серьожа е много тъп“,
поставена на сцената на Плевенския
драматично-куклен театър „Иван
Радоев“ под режисурата на Васил
Василев.

Как започна тази ваша страст и
дали драматургията е наистина
страст? Казвате, че не сте театрален човек.
Да, започнах като прозаик. Малко
по-късно прописах стихове и накрая
– драматургия. Действително не съм
театрален човек, но така се случи
– започнах да пиша пиеси. Имам приятели, московски драматурзи, те започнаха да ме канят на премиерите си
и разбрах, че съвременният театър е
много интересна сфера, в която може
много да се копае. Такава беше моята
среща с театъра. Но дълго време мислих, износвах, раждах първата си пиеса. Тя се казва „Човекът от Подолск“.

Почти три години мислих какво и как
ще се случи. И през есента на 2016 г.
я написах. Много ми провървя, че тази
пиеса я забеляза Михаил Угаров, художествен ръководител на Театър.док
в Москва. За съжаление Угаров е вече
покойник. Но неговата постановка
на „Човекът от Подолск“ бързо стана известна в цяла Русия. Забелязаха
я много хора, много режисьори започнаха да поставят пиесата и получих
Златна маска за драматургия. Вече
съм написал четири пиеси, три от тях
се играят на редица сцени в Русия, някои и зад граница – в Литва, Беларус,
България.

Как си го обяснявате? Абсурдът
само в пиесите ли работи като инструмент за разказване на днешния свят?

Какво откривате в драматургията? Има хора, които откриват
свобода в диалога, други казват,
че писането на романи, разкази и
стихове е писане за вечността, а
драматургията е нещо временно и
несигурно: пишеш и хвърляш.

Поставям си някаква задача и просто
я решавам. В пиесите би трябвало да
изобразя човешка колизия, нещо, което се случва между хората, и тогава
действието ми помага.

Мисля, че и пиесите могат да се пишат за вечността. И до днес се интерпретират текстове на Шекспир,
Чехов. Може би след двеста-триста
години ще продължават да бъдат интересни и ще се поставят. Иска ми
се да пиша текстове, необвързани с
конкретното време. Надявам се, че и
след сто години хората биха могли да
намерят ситуация, подобна на онова,
което им се случва.

Да, точно така. Но когато започвам
една пиеса, първият импулс винаги
е някакъв реален случай. Например
„Серьожа е много тъп“ се появи по
следния начин – позвъни ми куриер,
който каза, че има някаква пратка за
мен. Попита ме: „Вие вкъщи ли сте?“.
Казах му: „Да, вкъщи съм“. И той отговори, че ще бъде при мен в рамките
на един час. И край. А аз останах да си
мисля колко интересна е тази фраза – „Ще бъда при вас в рамките на
един час“. Тя може да бъде разбрана по
различен начин. Може да означава, че
човекът ще дойде при вас в някакъв
промеждутък от един час, а може да
се разбира, че той ще се намира при
вас в продължение точно на един час.
И аз си помислих, че това е интересна ситуация – куриерът идва, влиза в
апартамента ти и седи при теб цял
час. Как ще се случи това? А ако куриерите са трима? Докато онзи куриер

Умеете да улавяте парадоксите в
живота. Това се отнася за пиесата „Серьожа е много тъп“, а и за
първата ви пиеса. По същия начин
ли търсите парадоксите и в романите и стиховете си?
По-скоро не, защото тази абсурдистка атмосфера е характерна повече
за моите пиеси, докато в прозата
ми няма такъв абсурд. Тя е по-скоро
реалистична.

Може би – да. Но истината е, че в
прозата ми има малко хора, малко диалози. Там има повече наблюдения.
А в пиесите ми живеят и действат
хора и много ми се иска да търся и да
пресъздавам абсурда в човешките
взаимоотношения.

Има ли нещо пристрастяващо в
това да се пише през диалога, през
действието?

Пиесата винаги е конфликт.
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ми донесе пратката, вече почти бях
измислил пиесата.

Всяка идея, предполагам, идва облечена в собствените си дрехи и е
било ясно, че това е идея за пиеса.
А друга е подходяща за роман. Веднага ли разбирате, че ще пишете
роман или пиеса?
Веднага ми става ясно. Различните
идеи изискват различни форми. Пиесата е малка история. Романът е огромна история. Стихотворението е
светкавица, импулс, някакъв взрив.

Имате ли усещането, че пиесите
попадат в добра среда? Има ли диалог между авторите в Русия, усещане за общност?
В Русия съществува богата и плодородна почва, има среда за развитие на
драматургията. Има много добри театри, много добри режисьори. И много драматурзи. Всички те общуват
помежду си. Постоянно се срещаме на
някакви събития. В тази среда всичко
кипи. И това способства за появата
на много идеи.

Може ли да сравните тази среда в
театъра с литературната среда?
Литературата е по-спокойна, тя е
самотно занимание. Писателят пише
сам, читателят чете сам и ако те се
срещат, това е твърде рядко. Писателят седи и дудне нещо, а слушателите скучаят. Всичко е някак камерно. А в театъра всичко кипи. В това
е разликата. Но писателите също
общуват помежду си. Ние имаме много добри писатели в момента. И още
по-добри поети. Поезията днес е в
голям разцвет, но такъв кипеж като
в театъра няма.

Това значи ли, че драматурзите са
привилегировани?
В това отношение – да.

Съвременна руска драматургия
често се поставя у нас. Познаваме добре Иван Вирипаев, Пьотър
Гладилин, Николай Коляда, Олга
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Дмитрий Данилов

Мухина... Но кои са драматурзите, с които имате усещането, че
говорите на един и същи език?
Бих споменал един беларуски драматург, който пише на руски език,
Константин Стешик. И Павел Пришко също. Той има една пиеса „Съсед“,
много абсурдна и смешна, а в същото
време страшна. Този текст ми е много близък. И Вирипаев, разбира се, но
не целият. Безкрайно ме впечатлява
по-старата му пиеса „Кислород“. Много ми харесва онова, което пишат Михаил Дурников, Ярослава Полинович...

Тя е авторът на „Жана“, нали?
Да, точно така.

Преподавате и творческо писане.
На какво учите младите хора?
Водя курс по драматургия в Москва, в
една частна школа. Преподавам също
и проза.

Какви са хората, посещаващи вашите курсове? Чудно ми е как изглежда отстрани амбицията на
младите хора. Дали пристъпват
към театъра, защото искат да

кажат нещо, или просто защото
искат да усетят сцената?
Идват не само млади хора, даже и пенсионери. Но младите са повече, разбира се, и всеки от тях има своите намерения. У нас, в Русия, продължава да
бъде много престижно да си писател.
Макар че с това много трудно се изкарват пари. Идват хора, на които би
им се искало да кажат нещо за себе си.
Идват хора, които търсят своя път и
чувстват, че биха могли да се развият
в областта на литературата.

Попитах ви, защото тук от време
на време се чуват гласове, че има
прекалено много пишещи хора, прекалено много графомани. А всъщност това е нормален процес.
Да, за да се появи един изключителен писател, са нужни поне 1000
графомани.

Кой го пресметна? Звучи като някаква формула.
Аз така мисля. За да се появи футболист като Меси например, е нужно
много момчета да са играли футбол
на двора, между блоковете. Това е
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почвата, от която може да израсте
нещо. Така се появява един гений.

А какъв театър обичате?
Много обичам Театър.док. Това е
най-главният независим театър в
Русия. Много обичам театър „Практика“ – също новаторски. Те активно
поставят съвременна драматургия.
Там има много добри артисти и режисьори и на мен ми харесва техният
дух. Обичам и отделни малки частни
проекти като „Театър на покрива“,
които нямат своя собствена сцена,
наемат различни помещения и пространства на покривите на различни
сгради и там играят своите спектакли. Канят режисьори да работят за
тези конкретни пространства. Те
не са любители, професионалисти са.
Такъв е театър „Пост“ в Санкт Петербург. Те играят в различни нетеатрални пространства – в ресторанта, на улицата…

Когато пишете, оставяте ли си
отворена вратата? Давате ли възможност текстът да се прекроява,
пространството да се променя –
спектакълът да бъде поставен и
в по-специфично пространство?
Всъщност видях ремарките, вие
давате свобода.
Когато пиша пиесите си, не мисля
особено за това. Пиесите могат да
бъдат поставени, където искате. Не
мисля за това, че този текст ще бъде
интерпретиран. Не мисля, че тази пиеса би трябвало да се постави на покрива или където и да е... Но може би
един ден ще напиша нещо подобно.

А как работите с режисьорите?
Споменахте, че сте имали щастливи срещи.
Никак.

Какво означава това?
Моята работа с режисьорите се изчерпва с това, че отивам на премиерата и виждам какво са направили.

Давате им пълна свобода?

Не аз им я давам, просто не ме питат.
Те поставят, интерпретират, както
си искат. Понякога се случва режисьорите да ме поканят да пообщувам
с артистите. Ние разговаряме, аз им
разказвам за моето виждане, но това
не означава нищо. Те просто го приемат за сведение. У нас, в Русия, театърът е режисьорски. Режисьорът
е най-главният човек. Но има драматурзи, които в договорите вписват
точка, че нищо не бива да се променя. Аз не правя така, защото подобна
точка нищо не гарантира. Имал съм
случаи, когато текстът се възпроизвежда много точно и цялостно, но
смисълът е абсолютно разрушен. За
сметка на играта например. И давайки пиесата, аз се доверявам на режисьора. А режисьорите не допускат
много-много драматурзите в своята
кухня. Те не ни канят на репетиции.
Ситуацията е по-различна, отколкото в Англия например. Там драматургът контролира всичко и участва в
репетициите.

Предполагам, че това не ви пречи,
защото не търсите вдъхновение в
репетиционния процес.
Не ми пречи. Аз съм написал пиесата
и с това всичко приключва. Моята работа е свършена. Всеки трябва да си
върши работата. Аз не съм режисьор.
Не знам как би могло нещо да се постави. Затова пък съм написал пиесата и
после оставам встрани.

Споменахте, че се интересувате
от вербатим техниката, но искате да направите пародия на вербатим театъра. Може би това
се обяснява с любовта към експеримента. В България май все още
няма такава пародия.
Да, и в Русия няма. За мен всичко това
наистина е експеримент. В началото
исках да направя вербатим театър,
който се базира на един-единствен
въпрос: „Какво правихте снощи вечерта?“. Трябваше да попитам хората с диктофон в ръка. Носих дълго
тази идея в главата си, мислех си как

ще започна и реших, че няма да досаждам на хората. Всичко ще напиша сам.
Всичко онова, което те биха могли да
ми кажат, ще го напиша сам. И ще се
получи може би по-добре. И го написах.
По форма това изглежда вербатим, но
всичко е абсолютно измислено.

Каква съдба има тази пиеса?
Тя е съвсем нова, през август я завърших. Но започват репетиции в Казахстан – в един много известен независим театър, казахския вариант на
Театър.док.

Има ли шанс да прочетем някой
ваш роман или стихосбирка на
български?
Ако някой ги преведе, ще се радвам.
Имам един роман, преведен в Северна
Македония.

Оказва се, че драматургията
по-лесно преминава границите?
Да, така излиза. Пет мои романа са
преведени и издадени в Холандия. Един
роман излезе в Италия. Имам много
публикации в разни страни, плюс Китай и Щатите. Но в Русия имаме писатели, чиито текстове се превеждат
на десетки езици.

Бяхте на премиерата на спектакъла „Серьожа е много тъп“ в Плевенския театър. Как ви се стори,
това вашият текст ли беше?
Текстът е силно изменен. Започва
така, както съм го написал, а после
разказът отива в малко по-друга посока. Режисьорът Васил Василев е
адаптирал текста за българския зрител и за българската реалност. Основата е върху моята пиеса, но интерпретацията отива малко в по-друго
направление. Това в никакъв случай не
е лошо. Режисьорът е вложил други
смисли, но тези смисли съществуват
в текста. Има ги. И на мен ми беше
много интересно да видя как пиесата
се е превърнала в спектакъл.
Интервюто взе Оля Стоянова. Превод
Василка Бумбарова
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Асен Терзиев

В търсене на

ОСКАР УАЙЛД

„Жена без значение“, фотография Адриана Чапкънова

Присъствието на Оскар Уайлд на българската театрална сцена е толкова
често, че по парадоксален начин именно това го прави незабележимо. Като
се замисля, през последните години
сме имали много сезони без нито едно
представление върху класическия (и
безспорно по-добър) драматург Хенрик Ибсен, но не сме имали сезон без
Оскар Уайлд. Изглежда, че неговата
популярност у нас е сравнима само с
тази на Уилям Шекспир и Антон Чехов.
За разлика от последните обаче нито
едно от представленията върху Оскар Уайлд (поне в периода, за който
говоря) не е оставило отпечатъка на
иновативния театрален език. Техният успех се измерва най-вече с популярността, която имаха сред публиката. Това не е изолиран феномен
– и на европейските сцени успешните
постановки върху Оскар Уайлд се откриват в по-конвенционалните и комерсиално ориентирани театрални
ниши. Тази толкова екстравагантна и
изключителна личност сякаш е осъдена да остане завинаги заложник на масовия вкус. В този капан Оскар Уайлд
като че ли се е вкарал сам: сценичния
си успех той дължи не на лирическите
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драми, а на комедиите, умишлено издържани в конвенциите на „добре
написаната пиеса“ и мелодрамата,
които той спазва с дистанциран педантизъм, защото неговата драматургична стратегия в същината си
е ироническа. Комедиите на Уайлд се
преструват, че са онова, на което
всъщност се подиграват, и в крайна
сметка надскачат многократно ракурса на сатирата и пародията.
Проблемът, който Уайлд създава
на българската театрална сцена,
ми се струва проблем на театралната форма, която при него е преди всичко диалог. Този проблем не е
нов и датира още от междувоенния
период, когато комедиите на Уайлд
биват двусмислено възприети в две
от постановките на Хрисан Цанков –
един от най-авангардните български
режисьори тогава и последовател на
Макс Райнхард. За това пише Камелия
Николова в книгата си „Модерната
европейска драма в Народния театър
между двете световни войни“ и диагностицира, че негативните оценки в
рецензиите идват от разминаването между стилизираната, изчистена
от битови подробности режисьорска

интерпретация и очакванията за
достоверност, правдивост и „искреност“ в реалистично-психологическите нагласи на зрителя. Близо век
по-късно забелязвам подобни колебания в трите най-нови постановки
върху Оскар Уайлд, които изненадващо се появиха една след друга. Стайко
Мурджев представи своята версия
на „Портретът на Дориан Грей“ в ДТ
„Благоевград“ в края на миналия сезон, а в началото на този Бойка Велкова постави „Ветрилото на лейди
Уиндърмиър“ в Сатиричния театър,
малко след нея Стоян Радев показа
своята „Жена без значение“ в театър
„Българска армия“. И трите постановки имат своите качества, но и в
трите отчетливият глас на Оскар
Уайлд е заглушен ту от прекалено психологизиране, излишна сантименталност и драматизъм, ту от твърде
много фалшиви интонации, жестове и
маниеризми. Лично аз продължавам да
изпитвам най-голямо удоволствие от
Уайлд, когато го чета.
„Ветрилото на лейди Уиндърмиър“
в Сатиричния театър успява доста
убедително там, където е най-нужно
в случая – в хумора и сатирата. Определено личи, че спектакълът е поставян от актриса, защото е отделено
внимание на детайлите в играта,
а на актьорите е позволена свобода, на която те невинаги се радват
при по-строга режисура. Някои от
епизодичните образи, прекосяващи
действието в имението на лейди Уиндърмиър, са въведени с едрия визуален
щрих на яркия костюм и преувеличения жест. Най-точните попадения за
мен бяха властната херцогиня Берик
на Добрина Гецова и пеещият мистър Дъмби на Константин Икономов.
Може да се каже, че спектакълът е успял в оголването на психологическия
драматизъм най-вече заради солидното присъствие на Силвия Лулчева,
която, макар и да не е централният
персонаж (тя е в ролята на харизматичната мисис Ърлин), доминира
всяка сцена, в която участва. Всичко
това обаче е постигнато с цената на
разводняване на строгата красота на
Уайлдовия диалог. Някои афористични
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стрели се притъпяват от твърде
много маниеризъм, психологизации и
интонации, прицелени погрешно не
в парадоксалната, но ясна логика на
фразата, а в хлъзгавия терен на нейния подтекст. Диалогът при Уайлд е
танц, фехтовка – той не бива да става прекалено вътрешен, защото блясъкът му потъмнява. Постановката
подценява още един закон на Уайлд –
строгостта на етикета и йерархиите. Нещо бива безвъзвратно загубено
още с решението лейди Уиндърмиър
(Стефания Кочева) да се появи неглиже по нощница и с разголени рамене.
Тя е характер, който Уайлд ще продължи в образа на мис Хестър Уърсли
от „Жена без значение“ – възпитаното в пуритански морал американско момиче, което нагазва в бурните
емоционални води на своята природа.
Лейди Уиндърмиър обаче е показана
като игриво флиртуваща красавица
с разпуснати коси. Значителна част
от симетрията и красотата в сблъсъка между мисис Ърлин и лейди Уиндърмиър се изпарява, когато и двете
станат еднакво фриволни в своята
женственост.
Без очертани йерархии и строг етикет комичният свят на Оскар Уайлд се
разпада и в това отношение постановката на „Жена без значение“ в
театър „Българска армия“ е напипала по-вярно пулса. Тук най-категоричното и радикално художествено
решение е сценографското. Никола
Тороманов трансформира разкоша на
провинциалното имение в импозантно абстрактно пространство, разделено на горе и долу. Самото заглавие на пиесата и името на автора
присъстват визуално. Те са изписани
с големи черни букви върху светещ
рекламен екран като от холивудски
кинотеатър. Мизансценът следва
строга геометрия, а диалогът често
бива произнасян апарт с лице към публиката. Такъв директен и умишлен аскетизъм на изразните средства, почти като в съвременен немски театър,
поставя сериозни предизвикателства
пред българските актьори, на които
те не издържат докрай. Нерядко играят сухо или преминават към маниерност и интонации, с които да изобразят своята представа за „британска

аристокрация“. Актьорските попадения са там, където е постигнат
добър баланс между абстрактната
простота на формата, комедийния
щрих и точния психологически детайл. Изненадващо с това се справя
в най-висока степен най-младият
актьор в ансамбъла, дебютиращият
Ясен Атанасов. В ролята на бедния
и идеалистичен Джералд Арбътнът
(далеч не най-сложната в пиесата)
той предава репликите на Уайлд в необходимото равновесие между емоция
и логика.
Постановката на Стайко Мурджев
върху „Портретът на Дориан Грей“
също търси категорична абстрактна форма и впечатлява първо със
своята визуалност. Изчистената от
битови подробности сценография на
Тодор Киряков поставя в центъра на
зрителното поле самия портрет на
Дориан Грей. Фотогеничното лице
на актьора Севар Иванов е уголемено
върху гигантски квадрат в дъното на
сцената, рамкиран от шест по-малки
видеоекрана. То излъчва магическата
луминесценция на киноидол. Пространството е като олтар с холограма вместо икона, дошъл от някакъв
фантастичен филм. С това решение
спектакълът демонстрира една от
максимите на Уайлд – „Истинската
мистерия на света е във видимото,

а не в невидимото“, и въвежда двете
основни теми от романа – нарцистичната фиксация и магнетичната
ирационална сила на визуалния образ.
Красотата на Дориан Грей е опасна…
И това представление не е без проблеми, те идват от напрежението
и дисонансите между външното и
вътрешното. На места в съвременната визия нахлува фалшиво старо
театро ту под формата на декламации, ту като гротескови и пресилено
емоционални сцени. Вижда се, че авторите на спектакъла имат съзнание за
тъмната страна на романа и за разлика от други прочити, не тушират неговия декадентски хомоеротизъм, но
на места мярката е изгубена и освободената сексуална енергия преминава
в карикатура (особено в костюмите
на жените, облечени, кой знае защо,
като за публичен дом). Спектакълът
не е предпазен докрай и от сантиментализма, който се натрапва най-силно във финалната картина. Изведнъж
виждаме мъртвия вече Дориан отново сред хората, които истински са го
обичали, а той е унищожил – художника Базил Холуърд и актрисата Сибил Вейн. Финалът на романа е доста
по-остър и двусмислен. Той приключва
с обезобразения труп на Дориан и победоносно сияещия над него портрет,
възвърнал най-сетне своето неостаряващо и неподвижно съвършенство.
„Ветрилото на лейди Уиндърмиър“
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У дома, в операта
С режисьорката        
Вера Немирова разговаря           
Светлана Димитрова

фотография Държавна опера – Стара Загора

Фестивалът на оперното и балетното изкуство в Стара Загора бе открит на 22 ноември 2019 г. с премиерата на „Африканката“, последната
творба на Джакомо Майербер. Спектакълът е копродукция на Старозагорската опера с Дойче Опер в Берлин,
постановката е на Вера Немирова,
едно от най-ярките имена в съвременната оперна режисура в Европа.
Спектакълът ще гостува през март
в София.

Да започнем разговора от „Африканката“ на Джакомо Майербер.
Поставихте я през 2015 г. в Дойче
Опер в Берлин. Как стигнахте до
тази опера?
По-скоро тя стигна до мен. Много
се зарадвах, защото това е много
рядко заглавие. Не се среща често в
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репертоара на оперните театри.
Предложиха ми го от Дойче Опер и казаха, че няма да се нарича „Африканката“, а „Васко да Гама“, защото има
ново издание от изд. „Рикорди“, което
отговаря напълно на изискванията
на Майербер, а той е искал да се казва
така. И по-добре, защото всички знаем, че Васко е открил път към Индия, а
не към Африка, и принцеса Селика е индийка. В произведението става дума,
че той е купил Селика и Нелюско на
пазар в Африка, но после тя му издава
пътя към Индия – между Мадагаскар и
Африка, известния маршрут на Васко
да Гама.

Как се роди тази постановка? Работите заедно с художника и сценографа или първо сама създавате
концепцията?

Това се нарича „грандопера“, много
специален жанр, който винаги предвижда пищни декори и балет. Постановките са траели по 4–5 часа, но публиката е имала възможност да влиза
и излиза. Имало е големи антракти,
пищни вечери и беседи. Тъй като не е
съществувало кино, нито телевизия,
хората са ходели в операта и това е
било събитие и развлечение. Да пресъздадеш един свят, в който има пет
различни места – португалския парламент, след това португалския затвор, където хвърлят Васко да Гама,
трето действие пък ни отвежда в
открито море на един кораб, с който
амбициозният Дон Педро иска пръв да
стигне до Индия, открадвайки картите на Васко да Гама. Четвърто и пето
действие са в Индия. Трудно е да се
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пресъздадат буквално, а и не е това
смисълът на театъра. Ние винаги
търсим някакво обобщение, абстракция, която казва много повече. Например Индия е нашият копнеж по далечното, отвъд нашата родина, далеч
от нас. Мислим, че там ще намерим
късмета си и щастието, което търсим, реализацията си. Или затворът,
в който хвърлят Васко, всъщност е
психологически затвор, в който са
едва ли не всички по някакъв начин.

Правите много актуални препратки и към религията, бежанците.
Умишлено сте ги търсили.
Това произведение е със силно антиклерикални тенденции, които касаят не самата вяра, а религиозния
фанатизъм, против който авторът
Майербер категорично е заемал позиция. Другите му произведения – „Пророкът“ или „Хугеноти“, също развиват подобни теми. Едно и също е
отношението към чуждия – враждебно. При нас, в Стара Загора, е твърде
интересен фактът, че и двамата се
представят от един и същи актьор
– Ивайло Джуров, който прекрасно се
справя с тази задача – зловещ инквизитор и безпощаден жрец.

Но освен това робите, които Васко
представя пред съвета, удивително напомнят на днешните мигранти, които виждаме във всяка европейска държава, може би най-много
в Германия.
Поставих този спектакъл за Дойче
Опер в Берлин през 2015, годината на
първата огромна вълна бежанци от
войната в Сирия, където не е останал
камък върху камък. И до днес слушаме
по новините за техните лодки, които
търсят пристанище, но не ги приемат с месеци и бежанците никъде
не намират отворени врати. Често
обаче намират своя гроб в Средиземно море. С една лодка в спектакъла
сме поставили паметник за всички
тези загинали далеч от своята родина. Селика е една от тях. Така реших,
защото и тя е корабокрушенка, нейната лодка потъва, попада в Африка,

там я препродават като робиня, а
всъщност е кралица. Значи зад всеки
от тези хора, за които говорим само
с цифри и статистики, има някаква
съдба, крие се интересна личност. А
Васко да Гама докарва Селика в Европа,
за да покаже, че има неоткрити земи,
откъдето тя идва, и че има какво да
се вземе от тях. Това всъщност е завоевателската тенденция в нашата
култура. С Да Гама започва колонизацията на Индия – и разрезът между
Изтока и Запада, между Западна Европа и останалия свят, който всъщност ние експлоатираме. За сметка на
страданието на едните тържествуват другите. Един Васко да Гама влиза
във вечността. Той открива Индия,
много е възхитен, харесват му културата, прекрасният климат, но всички
знаем, че малко по-късно се връща в
Индия с двадесет и един до зъби въоръжени военни кораба и започват
кръвопролитията. Всичко това е много актуално.

Предстои ви да направите „Фиделио“ на Бетовен, друга опера, в
която любовта е водеща.
И в „Африканката“ е водеща любовта, защото заради нея Селика издава
пътя към своята родина на Васко да
Гама. За да го спаси и за да постигне
той своята цел, тя се жертва. Още
една жена се жертва за него – португалската му любима Инес, която, за
да го спаси, се омъжва за Дон Педро.
Две жени се жертват, за да може един
мъж да влезе във вечността! Много страшна тема. Мисля, че в моята
постановка мъжете са слабите, а жените са силни.
Във „Фиделио“ пък става дума за съпружеската любов на Леонора към
Флорестан. Тя, облечена в мъжки дрехи, става част от екипа в тъмницата, дори едно момиче – Марцелина,
се влюбва в нея. Ето, една слаба жена
съвсем сама освобождава политически затворник. Направих „Фиделио“ в
Моцартовия театър в Прага, който
се намира в стария център на града,
където Моцарт е правил за първи път
„Милосърдието на Тит“ и „Дон Жуан“.

Дори сам е дирижирал от чембалото.
Там има златна паметна плоча с неговото име. Това беше през 2018 г., през
септември. Избраха тази постановка
за откриването на новоремонтираната държавна опера в Прага. Премиерата е на 9 януари 2020 г.

Ще ви върна към детските години.
Свързана сте с операта заради родителите ви. Спомняте ли си първата опера, която гледахте, или
поне чувството, което изпитахте?
Когато бях може би на три години, излизах на двора да играя с другите деца
и не можех да разбера защо техните
майки не пеят Тоска. Мислех, че на
всеки майка му пее Тоска или баща му
работи в операта. За мен беше нормално да сме в операта – нашия втори
дом. Родителите ми често са сменяли
градовете. Първо в Пловдив – имам
снимка от първия си рожден ден, после в Плевен и в други градове, а след
1982 г. се установихме в Източна Германия, където майка ми сключи договор за щатен драматичен сопран в
театъра в Рощок. Друга държава, но
светът зад кулисите е един и същ –
привлекателен, интересен, една голяма игрална площадка за мен като дете.
Артистите, разбира се, са най-добрите и интересни приятели. В такава
среда съм израснала. Никога не ми е
липсвало семейство, защото моето
семейство винаги е бил колективът.

Опитвали ли сте да се обърнете
към пеенето?
Всяко оперно дете, когато стане на
12–13 години, започват да го тестват за какво става – пее ли, рисува
ли, танцува ли. И тъй като бях малко
пълничка, стана ясно, че няма да съм
балерина, въпреки че съм мечтала да
излизам в розова пачка и да танцувам
„Лебедово езеро“. Майка ми имаше
колежки, вокални педагожки, които
ме придърпваха за няколко вокализи.
Хубавичко пеех. Играех в „Хитрата
лисичка“. Много обичах да рисувам.
Но един ден се случи нещо много интересно в моя живот. Майка ми получи ролята на Турандот в театъра в
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Вера
Немирова

Вера Немирова поставя в Софийската опера „Момичето
от Златния запад“ на Джакомо
Пучини през 2008 г., „Любовен
еликсир“ на Гаетано Доницети
през 2012 г., а през 2019 г. „Котката“ по свое либрето и с музика на Масимилиано Матезич
(творбата е поръчана от Хамбургската опера, играна е и в
Баден-Баден). Вера Немирова е
внучка на писателя Добри Немиров, неин баща е оперният
режисьор Евгени Немиров, един
от основателите на Русенската опера. През 2015 г. тя постави в Русе „Катерина Измайлова“ на Дмитрий Шостакович
по случай 50-годишнината от
първата постановка на творбата в България, осъществена
от баща є в присъствието на
самия Шостакович. В творческата є биография има впечатляващи продукции за Виенската
Щатсопер – „Дама Пика“ на Чайковски и „Макбет“ на Верди. Във
Франкфурт аплодират нейната
тетралогия „Пръстенът на нибелунгите“ на Вагнер, а в Ерфурт – „Нюрнбергските майстори певци“. На Залцбургския
фестивал я канят за „Лулу“ на
Берг и „Валкюра“ на Вагнер.
Нейните „Макбет“ на Верди,
„Фауст“ на Гуно и „Тристан и
Изолда“ на Вагнер се играят в
Бон, а „Сватбата на Фигаро“
на Моцарт в Рига. През 2020 г.
тя ще работи в Залцбург върху
„Дон Карлос“ на Верди, спектакъл, в който ще участва Анна
Нетребко, но ще бъде и в България за оперетата „Графиня
Марица“ на Калман във Варна.

Рощок. Там дойде режисьор от Комише Опер, Берлин. Невероятен – с много нестандартни виждания за образа.
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Всичко започна с това, че тя се прибра
вкъщи след въвеждане в произведението и каза: „Верче, няма да съм китайска принцеса, няма да изглеждам
като коледна елха, а ще бъда облечена
във военен шинел. Освен това режисьорът каза да си обръсна главата“.
А аз започнах да плача: „Мамо, ти ще
бъдеш много грозна“. Така започнах да
следя репетициите и какво всъщност
иска да каже този режисьор – че в Турандот живеят две души – едната на
диктатор, а другата – много нежна
женска душа. И бях толкова впечатлена от този човек, от неговите репетиции, че започнах да си водя режисьорски дневник и да записвам какво
прави всеки ден. Седях зад гърба му и
му давах идеи. Например: защо всички
възпяват персийския принц, че е много
смел, ето го как върви към смъртта,
но той ходи като балетист и никак
не изглежда смел, а доста гротескно,
дали не може да му смени походката?
Той се обърна и каза на майка ми: „Детето има набито око за театър“. Бях
на единадесет години. И тогава реших
какво ще правя. Има и друга причина.
Баща ми е оперният режисьор Евгени
Немиров. Загубих го твърде рано –
една седмица след деветия си рожден
ден. Липсваше ми. Той беше прекрасен
баща и много интересен човек. Но не
го познавах като режисьор и някак си
този стремеж да бъда близко до него,
да го разбера по-добре, той да е част
от моя живот, ме накара да вляза в
неговата професия. Имах шанса да
попадна в една от най-добрите школи
– музикалното училище „Ханс Айслер“
в Берлин, създадено през 1950 г., където се обучават оперни режисьори.
Първите учители са били Бертолт
Брехт и Валтер Фелзенщайн, по-нататък Рут Бергхаус, която беше моя
учителка. Тя и големият немски режисьор Петер Конвични ми отвориха
очите как изобщо се чете едно произведение. Голям шанс имах, че започнах
твърде млада – на осемнадесет години, а на двадесет и три бях вече с диплома за оперен режисьор. Оттогава
са минали двадесет и пет години и аз
имам над шестдесет постановки.

Коя беше първата опера, която поставихте самостоятелно?

Дипломната ми работа „Магарешката
сянка“ на Рихард Щраус – шедьовър,
много интересна творба, защото е
само в скици. Написана е през 1945 г.,
малко преди смъртта на композитора. Това е гротеска, политическа
сатира, която е писал за своя внук
Кристиан, който е бил в една елитна
гимназия, където са се правили опери
за деца. Но е много повече от опера за
деца, защото Щраус е описал своето
разочарование от политиката, травмата от войната.

Имате ли постоянен екип, с който
работите?
Имам, от трима души. Единият, с
който най-често работя, е моят сценограф Йенс Килиан. Той е свързан с
България чрез фигурата на Димитър
Гочев, с когото е работил в театъра
в Германия. И Димитър Гочев пръв ми
заговори за Йенс и че трябва да работя с него. Работя с художничката
Мари-Терез Йосен и с Тереза Райбер,
която е асистент-режисьор.

Дъщеря сте на певица и виждам, че
когато работите с певци, имате
прекрасно отношение към тях.
Да, когато човек успее да убеди певците, че това, което прави, е интересно и важно, че има нещо общо
с техния образ, че може да засили
техните изразни средства, тогава и
най-невъзможните неща изглеждат
възможни.

„Африканката“, фотография Държавна
опера – Стара Загора
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кадър от филма на Андрей
Паунов „Да ходиш по вода“

„Златен ритон“
2019
Кинофестивалът
в Кайро
Андрей Паунов

О
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Златен ритон
Виолета Цветкова

оцеляваше. И освен че оцеля, представи селекция от 80 български документални и анимационни филма,
повечето от които подкрепени от
Националния филмов център.

Фестивалът днес
Именно от изобилието дойде първият проблем на 24-тото издание на
фестивала, който се проведе от 29
ноември до 6 декември 2019 г. в „Лъки
Дом на киното“ в Пловдив. Прожекциите на 56-те конкурсни филма и на
останалите 24 от програма „Открити хоризонти“ създаваха неприемливо задъхване у всички, на които им бе
важно да видят колкото може повече
заглавия. А въпросният проблем дойде от непровеждането на фестивала
през 2018 г. (за втори път!) и събирането на продукцията за две издания в
едно. Така бяха ощетени и авторите,
и журито, и зрителите. Впрочем последните бяха твърде малко въпреки
обявения свободен вход. За авторите
остана неудовлетворението от изкуствено завишената конкуренция,
а за оценяващите (Светослав Стоянов, председател на журито, Ангел
Гешев, Велислава Господинова, Мария
Аверина и проф. Надежда Маринчевска) – затруднението да определят
най-добрите. Така или иначе, „Златен
ритон 2019“ вече е история и фактите са ясни.

Наградените
Осемдесет документални
и анимационни филма
показа фестивалът, който
се проведе за 24-ти път          
в Пловдив
Историята на фестивала „Златен
ритон“, създаден през 1975 г., е дълга,
през годините той сменя и мястото,
и спецификата си, и начина, по който се оценяват неигрални филми у
нас. Добрата новина през 2019 г. е, че
той оцеля във времена, в които всяка форма на културна изява трудно
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Голямата награда Златен ритон за документален филм заслужено бе присъдена на „Жертва на пешки“ на Асен
Владимиров (2018, продуцент „ПроФилм“). Журито мотивира избора си
с определението „майсторски многопластов разказ за съдбата на човека
и нациите, пометени от историческия водовъртеж на епохата“. А това,
което докосна най-силно зрителя, бе
личната драма на патоанатома проф.
Марко Марков, участвал в международната комисия от съдебни медици,
които е трябвало да се произнесат за
смъртта на хилядите полски офицери в гората край Катин – превратна

съдба на професионалист, притиснат
от политическите обстоятелства
през пролетта на 1943 г. да сложи
подписа си под документ, който завинаги ще боде съвестта му. Работата
на Асен Владимиров с историческия
архив и пресъздаването му в покъртителна картина е забележителна.
Също както е забележително и усилието му по другия, макар и останал без
награда негов филм – „Брейкинг нюз“
(за чуждестранните военни кореспонденти по време на Руско-турската
война (1877–1878). „Жертва на пешки“
спечели още две награди в Пловдив –
на Българската национална филмотека и на Съюза на българските филмови
дейци. Така активът от отличия за
филма се удвои след международните
признания от фестивалите в Ръшнов
(Румъния), Варшава (Полша) и Риека
(Хърватия).
Голямата награда Златен ритон за
анимационен филм спечели „Дърво от
желязо“ на режисьора Андрей Цветков (2019, продуцент „Трикси – приятели и Петко“) за „философското
осмисляне на полета на духа, за силата на съпричастността и ярката
графична изразност“. Сценаристът
Слав Бакалов, светла му памет, държи синът му да заснеме този филм, но
той отказва. Затова един ден просто „заповядва“ на Цветков: „Това е
най-хубавият ми сценарий, искам да
направиш от него хубав филм“. Така
се появява близо 10-минутната вълнуваща анимация за съдбата, дадена
на всяка земна твар (независимо дали
птица, или човек). Преди да си отиде
от този свят, Бакалов гледа филма
просълзен...
Журито присъди наградата за режисьор на документален филм на Боя Харизанова за нейния „Чувство за непоносимост“ (2018, продуцент „Инкомс
Проджект“) за „умелото боравене с
разнообразни похвати от палитрата на кинодокументалистиката“. Тя
проследява живота на Георги Марков
до 1969 г., когато писателят взема
съдбовното си решение да емигрира
– разкъсван от лични съмнения и все
още далеч от „българския чадър“.
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Наградата за художник-постановчик
на анимационен филм получи Пенчо
Кунчев за „Рози в нощта“ (2018, продуцент „Ню Бояна Филм“) за „мощния
импресионистичен език на метаморфозата, еротично сливаща човешко тяло и природа“. Той бе отличен и
от гилдия „Кинокритика“ към СБФД
в категорията за анимационен филм.
Кунчев отново впечатлява с характерния си почерк, който с лекота прелива нови и нови цветове, персонажи и
състояния.
С два приза си тръгна от Пловдив
филмът „Калин и отборът на затвора“ на режисьора Петко Гюлчев по
сценарий на Тонислав Христов (2018,
продуценти „Изограф“ и „Соул Фуд“).
Той получи Специалната награда на
журито за документален филм за
„майсторския
кинематографичен
разказ, разкриващ мисията на една
нестандартна личност, разчупваща
рамките и представите на обществото“ и Наградата на гилдия „Кинокритика“ към СБФД за документален
филм. Няма как зрителят да не обикне
историята на психолога от затвора в
Казичене – Калин, неуморим в страстта си да извади от калта поне един
от сто затворници чрез спорт, изкуство, приятелско рамо…
Специалната награда на журито за
анимационен филм отиде при „Лист
хартия“ на режисьорката Ася Кованова и сценариста Христо Ганев (2019,
продуцент „Кулев филм продукция“)
заради „чистотата на разказа и поетичната образност“. Около осем минути за „малкото“ щастие, за което
просто са нужни сетива…
Два филмови дебюта също накараха
създателите си да ликуват. Наградата при документалистите бе присъдена на Емил Спахийски за „Икар от
Кочериново“ (2019, продуцент „Контраст Филмс“) заради „автентичния
и деликатен поглед към света на един
мечтател и нелеката му съдба“. Журналист, политически наблюдател и
кинодраматург, авторът се вдъхновява от изобретателя Николай Поповски, който може да построи първия български хеликоптер в задния

левкемия. Момиче от поколението на
родените в началото на 60-те години на ХХ в. деца на известни творци,
но нямала привилегията нито да бъде
призната като поетеса, нито да бъде
пожалена от съдбата. Нейни стихове днес са изписани на стена в Лайден, Холандия, до редовете на велики
поети.
Наградата на община Пловдив за анимационен филм отиде при приказно
вълнуващия „Виола“ на Сотир Гелев
(2019, продуцент „Фор Хендс“) за „философския прочит на една притча за
любовта и свободата на избора“. Ако
бъде подобаващо разпространен,
филмът ще докосне и малки, и големи
зрители с музикалния си прочит на
приказката за принцесата, нейния
баща и кандидат-женихите.

„Жертва на пешки“, реж. Асен Владимиров,
2018 г.

двор на бащината си къща, да сътвори вентилатор за тоалетна чиния или
нова глобална азбука, но не и да бъде
признат и богат.
Наградата за дебют за анимационен
филм отиде при „Последният ден“ на
Далибор Райнингер (2019, продуцент
„Компот Колектив“) за „пресъздадения екзистенциален поетичен свят
на самотния човек“. Сценарият, написан по стихотворение на Мария
Донева, пресъздава историята на
самотна, измъчвана от миналото си
жена, която търси мястото си във
все по-объркания ни свят.

И още награди
По традиция община Пловдив също
прави своя избор. Нейната награда
за документален филм бе присъдена
на „Какъв цвят има този свят“ на
Ралица Димитрова (2019, продуцент
„Б плюс филм“) за „умелата визуализация на екзистенциалния поетичен свят на Данила Стоянова“. Коя е
Данила? Тя е талантливата дъщеря
на интелектуалеца Цветан Стоянов, отишла си едва на 23 години от

Още три филма получиха признание в
Пловдив. Две от наградите бяха присъдени от асоциация „Академика 21“.
Едната отиде при документалния
„Истории за птици, хора и други
чудеса“ на Любомир Халачев (2019,
продуцент „Кадиак“) за „уникалния
анализ, който постига своята цел:
зрителят разбира защо думите на
Радичков са незабравими“. Колкото
и да знаем за сладкодумеца от Калиманци, той винаги може да ни изненада – този път чрез спомените на
Румен Леонидов, Силвия Вачкова, Вера
Ганчева и други негови познавачи и
приятели.
Наградата на „Академика 21“ за анимационен филм получи „Без коментар“ на Вяра Донева (2019, продуцент
„Нагуал“) за „съхранение на българската традиция в притчовата анимация“. Само в 17 минути авторката
успява да събере глобалния проблем
на планетата Земя и да „изкрещи“,
че всичко зависи единствено от нас,
хората.
Специален диплом получи и анимационният „Щастие“ на Димитър Димитров по сценарий на Дилян Еленков
(2018, продуцент „Метаморфоза-Н“)
за „артистичните метаморфози
и ноар естетиката“. За съжаление
само със специален диплом бяха отличени и две от най-вълнуващите
документални творби в конкурса
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– „Рокендрол“ на Борислав Колев (2019,
продуцент „Прожектор“) и „Формулата на Тео“ на Николай Василев (2019,
продуцент „Скрийнинг Имоушънс“).
Признанието за първия е заради „артистичното и професионално изследване на рок музиката като двигател
на бунтарския дух на младите от поколението на прехода“, а за втория
– заради „показването на светлия ум
и талант на един български учител,
успял да разкрие въпреки системата
потенциала на българския интелект
на световно ниво“.
Защо толкова ме докоснаха? Привидно разказвайки само за определен
жанр музика, „Рокендрол“ всъщност
е за духа в годините преди и след
1989 г. Това е филм за мечти, за непокорство, за прескачане на бариери
и в крайна сметка, за порастването

И още филми
Не мога да пропусна и още няколко филма от конкурсната програма,
предизвикали спорове или одобрение.
Филмовите критици, присъстващи
на фестивала, имаха проблем най-вече с т.нар. възстановки, използвани
от кинодокументалистите (напр.
„Сага за попилените възможности“
на Ралица Димитрова за Ньойския договор), с прекалената дължина (напр.
„Северозапад – неизтребими образи“
на Константин Занков за отиващия си
живот от най-бедния район на България) или с „Тайният живот на Вера“ на
Тонислав Христов – история за сестра
и брат, жертви на деспотичен баща,
заснета на ръба между игралното и
документалното кино.

(за единствения български войник,
нелепа жертва на нелепа идея през
1968 г. в Прага); „Следващото поколение“ на Ния Александрова и Айелет
Хелер (нестандартен поглед към спасяването на българските евреи).
Проблемната страна на днешната реалност изкристализира с „Контролирани глътки въздух“ на Ефемия Фард
(за майка и дъщери, пострадали от
домашно насилие), както и с два филма за наркозависими и подадената им
ръка от църквата „Цар Борис-Михаил“ във Варна – „Началото е край“ и
„Неупиваемата чаша“ на Румяна Ангелакова. Вдъхновяващи са героите в
„Недалеч от рая“ на Христо Бакалски
и Корнел Миглус (за майка Юлита от
Мулдавския манастир „Света Петка“),
в „Удавник“ на Пламен Николов (за рибаря Илия, избрал да живее без екстри
там, където морето докосва брега),
в „Отвъд скока“ на Валентина Фиданова-Коларова (за лекоатлетката
Йорданка Благоева) и „Да надскочиш
съдбата“ на Панчо Цанков (за световно признатия учен и филантроп
проф. Минко Балкански) и др. А ведрата страна на живота дойде с дебюта
на Павлина Иванова „Синко мой“ (за
странстванията на Мирослав Атанасов-Морски от група „Джанго Зе“),
с „Нов живот“ на Стефан Иванов (за
български емигранти в Канада) и „Рангел завинаги“ на Коста Биков, в който
Рангел Вълчанов „режисира“ със смях и
виц дори когато вече го няма.

Изводите

„Дърво от желязо“, реж. Андрей Цветков, 2019 г.

на 20-годишните според личните им
пристрастия и външните обстоятелства. „Формулата на Тео“ също
толкова привидно е филм за добрия
учител, а реално е много повече – за
духовния човек, призван да превръща
невръстните умове в мислещи големи
хора.
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Любопитни кинопътешествия в миналото ни предложиха „Гражданинът
Сис“ на Господин Николов по сценарий
на Влади Киров (за чешкия военен кореспондент и фотограф Владимир
Сис, верен приятел на България и
жертва на сталинския режим); „Ненужен герой“ на Стефан Командарев

Много са. На първо място – „нулевата“
година се отразява зле на един действащ фестивал. Второ, филми – много,
възможности за разпространението
им – почти никакви извън премиерите
и излъчванията по БНТ. Трето, фестивалът е изгубил живеца си – в мрачна
сграда, с малко публика и почти никакво медийно присъствие. А онова,
което вероятно убягна от погледа на
тези, които са видели само част от
филмите, е почти неизменното присъствие на църквата на екрана – от
разрушени храмове, през звън на камбани до намиращи себе си в тишината
ѝ рок музиканти. Явно имаме много за
наваксване.
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Павлина Желева

СВЕТОВНО КИНО
Международният
кинофестивал                       
в Кайро се проведе                   
в столицата на Египет     
за 41-ви път между              
20 и 29 ноември 2019 г.

Той е вторият по възраст кинофорум
в арабския свят (тунизийският му
събрат в Картаген е с десет години
по-стар), но е първият по значимост.
Фестивалът отново представи на
своята нетърпелива и винаги изпълнена с огромни очаквания публика над
150 игрални и документални филма,
разпределени в 11 различни програми. Международният конкурс беше
приютил 15 заглавия, а арабският
„Хоризонти на арабското кино“ – 12.
Премиерите за региона на Близкия
изток и Африка бяха 84, а броят на
представените страни беше 63. Сред
тях бе и България с игралния дебют
на Мина Милева и Весела Казакова
„Котка в стената“. Филмът бе едно
от близо 50-те заглавия в богатата
Международна панорама. А късометражният „Дом“ на Димитър Кутманов
бе в официалния конкурс „Кино на бъдещето“. За първи път в състава на
арабското жури имаше и български
участник и това беше директорът
на София Филм Фест Стефан Китанов.
Председател на същото това жури
беше доскорошният култов директор
на международния кинофестивал в
Торонто и световно признат програматор Пиърс Хандлинг, а останалите
членове бяха примамливо колоритни:
ливано-египетската актриса Хана
Шила, живеещата в Монреал френско-мароканска продуцентка Ламия
Шрайби и роденият в Тунис френски
композитор Амин Буафа.
Страната „на фокус“ беше Мексико, благодарение на което в Кайро
се завъртяха филми на класици на
мексиканското кино като Сервандо
Гонсалес, Артуро Рипстейн, Карлос
Рейгадас, Микел Франко и др. Беше

В КАЙРО

фотография CIFF

Още два култови филма бяха представени на фестивала: „Бразилия“ (1985)
и „Човекът, който уби Дон Кихот“
(2018), този път заради гениалния си
създател Тери Гилиъм, който пък получи почетната награда за цялостно
творчество на името на легендарната египетска актриса Фатен Хамама (1931–2015). Публичната изява
на 79-годишния британски режисьор
се случи на 22 ноември и красиво съвпадна с рождения му ден. Това обстоятелство дълбоко трогна и без това
чувствителната египетска публика.

и символно значение. Няма как да се
забрави, че през 2009 г. фондацията
на Скорсезе, грижеща се за дигитализирането на изчезващи шедьоври,
реставрира един от безценните образци на египетското кино, черно-белия „Мумията“ на Шади Абдел Салем
(1969). Тогава фестивалът реши да
отговори подобаващо на благородния
жест и впрегна сили и средства, за да
покаже филма на специално монтиран екран пред прочутите пирамиди
в Гиза. Решението бе наситено с дълбок смисъл, тъй като във филма бедни
египетски селяни крадат безценни артефакти от същите тези пирамиди
и ги продават на „черно“. Годината е
била 1881.

Филмът, който обаче зрителите очакваха да видят с най-голямо нетърпение ексклузивно на голям екран седмица преди глобалното му стрийминг
разпространение от „Нетфликс“, бе
„Ирландецът“ на Мартин Скорсезе.
Показът бе страхотен „тийзър“, тъй
като подобно престижно откриване на фестивала не се бе случвало
от години. Заедно с това, то имаше

Публична тайна е, че политическата и икономическа нестабилност в
страната през последните години и
най-вече страхът (основателeн) от
терористични действия охладиха
традиционния интерес към „дестинацията“ Египет. Днес, когато са налице известни признаци на стабилизиране, фестивалът в Кайро изживява
истински ренесанс. От 2018 г. начело

включен дори филмът „Той“ на легендарния Луис Бунюел, заснет от него
през далечната 1953 г.
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привличането на топ писатели, режисьори и продуценти от Холивуд, а
другата – с приобщаването на сериозни специалисти от Англия, Германия
и Белгия. В рамките на няколко дни
младите египетски кинаджии получиха безценна помощ, и то най-вече от
пазара Cairo Film Connection, в който
участваха 9 игрални и 7 документални проекта.

на възродения му формат застана
Мохамед Хефзи, продуцент на близо
30 филма, снимани в Египет, Англия
и САЩ. Голяма част от тях са показвани в Кан, Сънданс, Венеция, Берлин,
Торонто. Близо две десетилетия Хефзи помага посредством филмовата
си къща „Филм Клиник“ финансово и
творчески на авторите от „новата
вълна“ на египетското кино и няма
конкурент в битката за неговото
модернизиране. Поради тази причина
през 2016 г. авторитетното списание
„Варайъти“ постави Хефзи на първо
място в списъка на 10-те най-изявени личности на арабската филмова
индустрия.
Смея да твърдя, че на мен като на редовен участник в предишни издания
на фестивала в Кайро постигнатото от този човек не ми е непознато.
Помня възбудата на публиката след
първата прожекция на вече станалия
култов „Микрофон“ на Ахмед Абдала
(2010) два месеца преди масовите демонстрации на 25 януари 2011 г. Този
смел за времето си филм бе дръзнал да
покаже истинските лица (и творби!)
на група талантливи художници от
ъндърграунда на град Александрия.
Ала вместо признание – мачкане от
цензурата и религиозните слоеве на
обществото. По-късно в рамките на
френския фестивал на средиземноморско кино „Синемед“ успях да видя и
следващия филм на Абдала „Парцали и
дрипи“ (2013). Там нещата бяха станали съвсем мрачни: успял да се измъкне
от затвора мъж прекосява страната
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и става свидетел на тоталната ѝ
разруха след Арабската пролет. Още
по-късно съзнателно търсех да видя
и „Сблъсък“ на Мохамед Диаб (2016),
филма, който откри „Особен поглед“
в Кан. Тогава суровостта на фактите
около свалянето на президента Мохамед Морси буквално разби сетивата
на публиката. Дойде и моментът, когато се срещнах и с прекрасния „Йомедин“ на Абу Бакр Шауки (2018), вече
в официалния конкурс на фестивала
в Кан. Написах: „Не по-малко ангажиран за съдбата на всяко човешко същество се оказа египетският дебют
„Йомедин“ на режисьора Абу Бакр Шауки… В този филм няма нито един професионален актьор. Главната роля се
изпълнява от мъж на средна възраст
със сериозно деформирано тяло заради прекарана в миналото проказа…“.
Хефзи, който е продуцент на всичките тези заглавия, стана директор на
фестивала в Кайро именно заради тях.
Само за две години той успя да направи лична революция в обществен интерес: вдигна качеството на селекцията и създаде професионален формат,
наречен Industry Days (21–26 ноември
2019). Така той успя да привлече значителен брой европейски и американски
експерти с ключова роля в развитието на сценарии, на успешни търговски модели в разпространението и
на взаимодействие между филмовата
и телевизионната индустрия. Особено значими бяха две професионални инициативи: едната, свързана с

Хефзи се бе погрижил и за активното
медийно отразяване на фестивала:
световноизвестното филмово списание Screen International получи задачата да промотира млади арабски
актьори, сценаристи и режисьори на
световния пазар. В истински медиен
хит се превърна съвместната инициатива между European Film Promotion
и Arab Cinema Center, благодарение на
която 24 европейски заглавия бяха
предоставени на 42 филмови критици
от 12 арабски страни. Те избраха своя
фаворит и така „Господ съществува,
името ѝ е Петруния“ на македонката
Теона Стругар Митевска стана първият носител на Наградата на арабската филмова критика за европейски
филм. По-късно същият филм спечели
наградата Lux на Европейския парламент. Ето един очевиден резултат
по пътя към жизнено необходимото в
Египет осмисляне и приемане на различни културни и социални модели извън собствения.
Фестивалът в Кайро често е бил описван като емоционално разхвърлян и
тази оценка е звучала някак пренебрежително. Тази година обаче емоцията
си беше съвсем на място – цялото 41во издание бе посветено на паметта
на неотдавна починалия уважаван
филмов критик и артистичен директор Юсеф Шериф Ризкалех.
И така, днес във филмово Кайро съществува екип, който работи за постигането на нов професионализъм.
Той из основи раздвижи почти единствения културен инструмент, подпомагащ приобщаването на арабската публика (и медии) към най-новите
и в голяма степен авангардни за местния вкус тенденции на световното
кино. Да му пожелаем успех!
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Андрей Паунов
С режисьора
разговаря
Данислава
Делчева

и героите

По време на снимките на филма „Януари“

Андрей Паунов (род. 1974 г.) вдигна
летвата на документалното кино с
„Георги и пеперудите“ (2004), „Проблемът с комарите и други истории“
(2007) и „Момчето, което беше цар“
(2011), а с новия си филм за Кристо „Да
ходиш по вода“ надскочи още няколко пъти себе си, за да се устреми към
своя първи игрален филм по пиесата
на Йордан Радичков „Януари“. И докато „Януари“ е в постпродукция, „Да
ходиш по вода“, който откри Международния София Филм Фест през
2019 г., вече е в кината.

След „Момчето, което беше цар“ за
Симеон Сакскобургготски правите „Да ходиш по вода“ за Кристо.
Може би предпочитате силни водещи фигури за документално кино?
В документалното кино това е един
от основните начини филмът да има

публика и добра дистрибуция. Не казвам, че само филмите, базирани на
имена, имат живот в комерсиалното
кино. Филмът „Момчето, което беше
цар“ всъщност не е за царя – него го
има там пет секунди, дори котката му присъства по-дълго. Филмът
не е за царя, а за цялото идиотско
царство в България. Никога не е бил
представян като филм за Симеон. А с
Кристо стана по много различен начин. Първо, той винаги ми е бил много
интересен като артист и винаги съм
искал да направя нещо за него, и второ, опознавайки го, видях какъв герой
е той. До края на живота си бих правил филми за него! Той е много повече
от това, че е Кристо. Той е една буря
на 85 години, експлозия! През него можеш да откриеш целия свят. Затова
и филмът е за Кристо, а не за изкуството на Кристо. Нищо не можеш да

разбереш за естетическите подбуди
за този или който и да е друг негов
проект. Можеш само да наблюдаваш
живата енергия на този човек и как
той случва изкуството си. Всички ненужни детайли са изпуснати, защото от тях няма смисъл. Колко точно
пластмасови кубчета слага – това
няма никакво значение. Можеш да отвориш Уикипедия или да си купиш огромния каталог, където всичко това
е описано. Това не е филм, който се
опитва да акумулира публика чрез лицето на Кристо. „Да ходиш по вода“ е
филм, който прави опит да е поредното блокче в производството на това,
което е Кристо. Дава възможност
извън другите материали, които съществуват за него, по един или друг
начин да го усетиш или разбереш.

Казвали сте, че филмът се възприема различно по света. Какви
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преследват събитието с цел да го
заснемат триизмерно от всички възможни ъгли. А на мен ми предложиха
да направя филма 1–2 месеца след самия проект, но аз бях там. Тогава се
роди идеята да проверим дали от целия този материал може да се направи филм. Гледах всичко и казах: „Тук има
неща, от които може да стане филм“.
По-късно снимахме допълнително
Кристо. Има и доста друг материал,
който засега не е в този филм. Да се
надяваме, че ще има друг.

кадър от филма „Да ходиш по вода“

впечатления събрахте покрай представянето му?

обидени, отмениха прожекцията. Направихме скандал.

Как се възприема филмът – зависи
много и от това дали Кристо е познат, или не. В Германия всеки знае кой
е Кристо заради опаковането на Райхстага. Като отидеш в плод-зеленчука
и питаш леличката, която продава
домати, тя знае кой е Кристо. Докато
в Америка филмът е по-скоро за хора,
които се интересуват от изкуство.
Там беше много приятно, защото успяхме да направим турне заедно с
Кристо. Имахме прожекции в Ню Йорк,
Лос Анджелис, Сан Франциско. Беше
пълно с хора.

Налагахте ли си автоцензура в общуването с Кристо?

В Италия беше жестоко! Филмът
тръгна едновременно в 105 кина. Един
уикенд беше в цяла Италия, имаше
премиера в Милано, а след това остана в арт кината. Голяма част от филма е за отношенията с италианската
бюрокрация, която, между другото,
много прилича на българската. Там
хората приемат филма много бурно
и радушно, но не всички са щастливи.
Дори забраниха филма в селото, където беше проектът на Кристо. Трябваше да има прожекция, беше нает
голям надуваем екран и в последния
момент кметовете гледаха филма и
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Не, точно обратното. Този филм е
правен от ужасно много материал,
имаше бурни случки, които много ми
харесаха. Аз седнах и го организирах,
Кристо много го хареса и каза: „Това е
най-смешното нещо на света, което
съм гледал!“. Опитахме се да напипаме някаква почва и затова нямахме
никаква цензура – всичко влизаше. А и
за него е много важно дали е истинско.
Той има обсесия от автентичността.
И понеже сглобеният материал показва как стоят нещата наистина и
е дори груб в показването си, на него
много му допадна. И затова се получи
филмът.

Как се промени представата ви за
филма от началото, когато сте
искали да има определена атмосфера, и впоследствие, когато вече
имахте частично сглобен материал
и започнахте да снимате?
По време на проекта почти всичко
е снимано от десет различни екипа,
с които аз нямам нищо общо. Връчено им е някакъв вид „оръжие“ и те

Идеята на този филм е да бъде портрет в много кратък период от време.
Според мен това е най-добрият начин
да се оползотвори материалът. Той
беше едни парченца живот, интересни и многопластови, които, като
се сложат и се каже: „Това се случва
за шест месеца“, е много по-вълнуващо, отколкото ако кажеш: „И той се
роди в Габрово…“. Просто си мислех,
че добра възможност е да видиш един
човек за конкретен период от време,
докато той прави нещо важно с всички хора и неща около себе си, с неговия
собствен ритъм. Филмът е толкова
хаотичен, колкото е Кристо.

Как от хаоса изведохте линията
на разказа?
Имаше много пътеки, по които можеше да поеме филмът, но най-чисто
беше да се проследи личното изживяване на Кристо в този негов проект.
Оттам дойде и „Да ходиш по вода“
– малко е като покана за разходка в
стъпките на един човек. В монтажа
се опитвахме да постигнем усещането, че всъщност ти си там и има
една аматьорска камера, с която ти
снимаш в момента. Има ги парчетата
живот, които някак те излъгват, че и
ти си в него.
Запознахме се с Кристо първо през материала, после през лични контакти,
след това – продължавайки да снимаме. И се получи много интересно общуване, на чиято база аз вече имах много
добра идея как да стане филмът.

Намерихте ли някакво противоречие в Кристо?
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Той е артист, а артистите са изтъкани от противоречия. Като артист
ти си насърчаван от самия себе си и
от смисъла на това, което правиш,
да си непрекъснато в противоречие
със себе си, заниманията си и с хората около теб. Не става дума за нещо,
което аз съм открил, а сме точно в
сърцето на неговата операция и онова, което извършва. Оттам идва и
този избухлив материал. Ценно е, че
той непрекъснато търси себе си и се
опитва да се разбере.

Зависи от историята – как снимаш
една ситуация, има значение единствено за това тя с какво ще допринесе в сглобката на точно тази история. Напоследък ме занимава как
да присъствам съвсем официално и
нахално до момента, в който на всички им писне. Не можеш да правиш филми, криейки се. Естествено, зависи от
историята и жанра, защото в документалното кино има толкова много
жанрове... Красотата на документалното кино е в това, че се случва

„Януари“ е проект, който трябваше
много отдавна да се случи, но сега му
дойде моментът. Филмът съвсем не
е дълбоко закопан в родната действителност. Битовизмът ме изморява, няма никаква естетика в него.
В последно време се снимат такива
филми, в които не можеш да направиш много неща, характерни за игралното кино, и тъкмо те много ме
вълнуват. Например отношенията
между движения, време, актьори, мизансцен. Най-краткото определение

Как приехте разнообразието от
формати, с които е трябвало да
се справите, и доколко технологичният напредък променя визуалния
език?
Светът вече върви към това – за такъв тип проект започваш да търсиш
сред безкрайно количество материал.
Например има материал, който намерих в Youtube и го купих – цял епизод
от израелски турист, отишъл там
и заснел една буря. Докато бях на
мястото на събитието по време на
проекта, аз също попаднах в бурята
и се питах: „Къде е сега този материал? Искам да видя тези златни хора“.
Всички хора бяха облечени в златно,
имало е десет камери, къде е материалът? Нямаше такъв. Отворих
Youtube и започнах да търся, така попаднах на този епизод. И за мен беше
нов свят – интересното бъдеще,
което вече се случва, защото филмите могат да се правят от всичко. В
зависимост от това какво искаш да
постигнеш, всички формати са прекрасни – и лентата, и тоталното
trash видео от Youtube. На мен би ми
било интересно да снимам филм и на
VHS. Особено за документално кино
това ти дава невероятна свобода – можеш вече да месиш от всичко.
Разбира се, има филми, включително
моите предишни, които са снимани на
лента, с хореография и т.н., но това
не означава, че другият подход не е
интересен.

Кое е по-важно за вас в документалното кино – ситуацията или
начинът, по който искате да я
заснемете?

Йосиф Сърчаджиев се снима в „Януари“

наистина. А красотата на игралното е, че можеш да правиш каквото
си поискаш. То пък защо трябва да е
истинско? За мен в документалното
кино е интересно: аз съм в истинския
свят, следвам някакъв вид реалност и
потъвам в нея. А в игралното е точно
обратното: моделирам всичко, правя
някакъв съвсем различен свят.

Създавате ли нови светове в „Януари“, или се придържате повече към
пиесата?

на филма е: „В очакване на Годо“ среща
„Сиянието“ в една интерпретация на
пиеса от магическия социалистически
реалист Йордан Радичков“. Пиесата
е фантастична с много настроение
и пространство да измислиш нещо
в нея. Напомня ми за много неща. Например за един социалистически слашър – всички отиват в една дървена
колиба и един по един изчезват. Да,
не виждаш, че ги убива чудовище, но
е същото. Петък, 13-и е. Радичков е
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написал „Петък, 13-и“. Това бе първият ми прочит и си казах: „Защо не?“.
Същевременно, когато тръгнахме
да проучваме, започнах да откривам
вътре Пинтър, Бекет, много Бекет:
ако изчистиш историята, тя може да
стане много по-абстрактна, сюрреалистична и абсурдна. Минахме през
различни посоки. Работих с един англичанин по текста.

Как се справихте с езика и културата при превода за чуждестранните участници в екипа?
Писането на текста на английски
продължи две години, накрая седнах и
го написах на български, което беше
пълно пренаписване. Освен това филмът е първата българо-португалска
копродукция. С малко български и още
по-малко португалски пари. Това стана покрай оператора на филма, много
сериозен представител на португалското ново кино. Цялата операторска
група дойде от Португалия. Две момичета – негови асистентки, участваше и един бразилец. Те никога не бяха
виждали сняг, а брулеше жестоко и
беше минус 20 градуса. Добре се отрази на картинката, стана по-студена.

На какви жанрове и стил се обляга
филмът?
Движи се като черно-бял уестърн,
има двигател на мистерия и после
вкус на филм на ужасите, но е комедия. Без значение дали публиката ще е
от българи, или чужденци – всички би
трябвало нищо да не разберат, това
е сюрреалистичен филм.

Как махането на пластове добавя
смисъл и дълбочина на филма?
Напоследък в „Януари“, а и в други проекти не ме интересува толкова историята. Не съм убеден, че всъщност
става въпрос за разказване на истории. Мисля, че историята и сюжетът
са някак изкуствено залепени, по-лесно се четат, скучно е те да ти бъдат
основен мотив, за да правиш нещо. „И
сега ще ви разкажа една история“…

януари 2020

Купи бутилка водка, покани приятели
и разказвай истории цяла вечер, не ти
трябват милиони за това. На мен са
ми интересни героите. Във филмите
гледаме именно тях. Затова, колкото
и да са гнусни турските сериали, хората ги гледат, залепени за телевизора.
Там се разказват пълни глупости, но
гледайки героите, хората се навързват с тях. Това ми е интересно в писането – да имам отворени герои в
постпинтъровски свят, в който няма
минало, няма бъдеще, има само едно
по-абстрактно състояние, в което
те живеят. А при режисирането аз се
въртя около сетинга – какъв ще бъде
този свят и героите в него, какво ще
правят те и най-вече: каква история
ще ни разкажат въпросните свят и
хора, без да ни говорят? Човекът на
определен фон какво означава?

Какво ви помогна да задвижите
драматургично „Януари“?
Абсурдът. Той е водещата драматургична субстанция. Откривайки общото между хора, които чакат един
човек, и друг, който е отишъл в града
с шейна, а тя се връща без него и те
пак го чакат… Това се превръща в един
безкраен мотор на чакане. Като го
опростиш, започва да има повече екзистенциални елементи. Не става въпрос за осъвременяване на пиесата. Тя
е конкретна откъм герои и теми във
варианта, в който е, много е театрална. И за да може да стане на кино,
трябва да стане още по-театрална,
по-абсурдна, а героите да придобият
други пластове.

Имаше ли разочарования по време
на снимачния процес?
Не, защото бюджетът падна наполовина два месеца преди снимките,
имахме 23 дни да го снимаме и нямаше време за нищо – нямаше време да
спиш, да ядеш, да се потиснеш, нямаше време да се скараме. Просто започна и свърши, нямаше време! Това е
положителното на нискобюджетната
продукция – нямаше време и за хубави,
но и за лоши неща. Аз съм моментен

песимист, но в голямата картинка
съм много оптимистично настроен.
Като говориш с някой, който прави
кино, и го попиташ защо го прави, той
най-често ти казва: „Защото го обичам най-много от всичко в света! Това
е по-силно от мен!“. Като е по-силно
от теб, значи се забавляваш, докато
го правиш. И всички гадости – няма
пари, едно или друго не става, са част
от приключението. По същия начин,
по който при Кристо част от приключението е да има буря и той да се кара
с някакви италианци. Това зарежда.
Мисля, че в крайна сметка смисълът
от правенето на нещо такова е в процеса: хората да са били на пътешествие, усещането, че се е случило нещо и
е имало микроексплозия, малък свят се
е появил. Това винаги слага отпечатък
върху крайния резултат, който хората могат да видят.

Как се провокират тези микроексплозии, доколкото всичко зависи от
вас като инициатор на процеса?
Имах период, когато бях направил
няколко филма един след друг и имах
чувството, че съм влязъл в производство, а не в създаване. Исках да правя
нещо друго. Понякога е хубаво да се
отдалечиш от нещата, които правиш. Докато не снимах филми, писах
сценарии, копродуцирах един филм.
Бях оставил егото ми да дърпа чекмеджето и да вади стари амбиции. Затова първите три филма бяха едно.
„Да ходиш по вода“ и работата с Америка нямат нищо общо, а „Януари“ пък
е съвсем различен. На мен ми е скучно
да правя едни и същи неща.

Какво е онова, което не сте опитали и искате да постигнете в
киното?
Всеки път, когато започвам нов проект, си задавам този въпрос: „Сега
какво бих искал да правя?“. Дали искам да направя филм, в който вали
сняг, или любовна история? Не знам.
По-скоро се опитвам да видя накъде
тръгват нещата. И хубавото е, че киното ти дава тази възможност – то
може да е каквото поискаш.
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Лика Янко,„Морето“
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Диана Попова

Лика Янко
Рисунките на

Лика Янко,„Рибари“

Притеснявах се, честно казано, отивайки към изложбата „Лика Янко.
Рисунки“ (куратор Иво Милев, колекция Владимир Илиев и Александър
Тошев, 7 ноември 2019–9 февруари
2020 г.) в НГ „Квадрат 500“, как ще
бъде представена тази част от нейното творчество. Аз не ги бях виждала, но принципно знам какво да очаквам. Рисунките са онази лична и често
скрита страна в изкуството на всеки
художник, непредставителна, доколкото публиката вижда обикновено
в изложбите финалния резултат от
творческия процес. А самият този
процес е предхождан от бързи непретенциозни скици, нахвърляни идеи за
композиции, наброски на детайли, понякога на случайни листчета, с молив
или химикалка. На вид не са атрактивни, да го кажа така, за публика от неспециалисти. И обратното, за специалистите именно рисунките са много
важни, защото могат да проследят в
тях началото, замисъла и развитието
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на идеята за бъдещото произведение,
до което художникът може да достигне или пък не. Но дори и да не достигне, самите рисунки, включително и
проследени във времето, показват
формирането и промените в стила на
автора.
Така, отивайки към изложбата, предчувствах колко важни за мен неща ще
видя в нея. Независимо как са представени рисунките, аз ще ги оценя, това е
ясно. Но изложбата не е само за мен –
даже е по-малко за мен и много повече
за публиката, която познава или пък
тепърва ще открива за себе си художничката Лика Янко.
И тук ще направя едно отклонение.
Всеки от нас, предполагам, е изживявал културен шок. Моят беше свързан с направата на две исторически
изложби у нас и в чужбина. Но не коя да
е чужбина, а Сърбия – и по-точно Белград. Защото да видя добре направена изложба за периода 1950–2000 г. в

музея „Уитни“ в Ню Йорк беше някак
подразбиращо се: друга култура, друго изкуство, небелязано от комунизма и неговите ограничения – както
идеологически, така и икономически.
Не можеше да става и дума за сравнение със ситуацията в България. Обаче през 2002 г. в Музея за съвременно
изкуство в Белград видях изложбата
„Югославско културно пространство
1900–1990“ – чудесно изградена и хронологически, и тематично, и поясняваща с кратки текстове най-важното за периода или съответното
художествено направление. Така че и
най-непросветеният зрител можеше да се ориентира в нея и да разбере
тази история. И моят шок дойде от
сравнението с изложбата на българско изкуство в периода 1950–2000 в
НХГ (сега НГ „Двореца“): от 50-те
години нямаше нито едно произведение, от 60-те имаше две картини на
Николай Дюлгеров, а всичко останало
в изложбата беше от 70-те и главно
от 80-те, пръснати из залите сякаш
както дойде и без видима причина
защо точно тези творби са избрани
и експонирани там. Тогава си помислих как е възможно в съседна страна,
която освен това току-що излиза от
война, да се появи толкова добре и
професионално изградена изложба, а
у нас да е това формално и всъщност
безобразно отношение към художественото наследство. Разбира се, в годините след това се появиха качествени изложби и у нас, включително и в
НХГ. Обаче поради онзи мой културен
шок продължавам да изпитвам, ако не
недоверие, то опасения дали изложбата в НГ ще бъде на ниво, което да създаде у публиката разбиране и желание
да гледа изкуство.

И толкова по-голямо беше облекчението – направо радост – да вляза
в залата с изложбата на рисунките
на Лика Янко. Цялостно тъмно пространство; върху черните стени се
прожектират уголемени рисунки
на художничката, по които линиите плавно „текат“, осветяват се
едни, докато други се губят, понякога излизат в цвят – и всичко това на
фона на музика, която настройва за
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съзерцание на така изтъкнатия вълшебен свят на художничката. Специално откроени са четири нейни картини от различни периоди – те са от
фонда на Националната галерия. И са
подбрани не само хронологически, но
и в пряка връзка с рисунките. А самите оригинални рисунки, като особена
ценност и тема на изложбата, са разположени в осветени музейни витрини/прозорци по стените.
Взирах се в тях, за да разбера пътя
на тази забележителна художничка в
изкуството ѝ. Което само по себе си
е ярко и бунтовно – тъй както е вглъбено и съзерцателно във вечните човешки теми за бога, човека, живота,
обичта...
Как става така, че дори през 60-те
години, когато суровият сталински
социалистически реализъм от 50те се преодолява и вече е допустимо
българските художници да развиват
собствен стил и почерк в изкуството, картините на Лика Янко да продължават да са неприемливи. Макар
да са били пейзажи от Родопите, автопортрети и портрети. Може би
са били твърде абстрактни, може
би в тях са се усещали „вредните западни влияния“, доколкото са правени
от художничка от албански произход,
учила във френски колеж. Може би
експериментите ѝ с изразните средства – колажираните „чужди на живописта“ елементи в картините ѝ са
били твърде смели. Може би темите,
напуснали обичайната дотогава работническо-селска тематика, за да
насочат зрителя към сакралното и
вечното, са били причина изложбата
ѝ през 1967 г. да бъде цензурирана и
закрита. С мотива „неотговарящи на
изискванията“ творби.

Всеки, който е виждал нейни картини, няма как да не ги разпознае. Бели,
с необичайни формати, със стилизирани наивистични фигури и форми,
очертани и подчертани с линии от
въженца, запълнени на места с камъчета, мъниста, мрежи, което им придава особена пластичност, дълбочина
и обем – макар картината да е плоска
и сякаш програмно еднопланова. Понякога се ядосвам, когато определят
стила на Лика Янко като съчетание
на „изящно“ и „приложно“ изкуство.
Да, може и така да се каже, но ми се
струва твърде грубо и опростено за
нейните произведения. Те са живопис
с дълбок и сложен смисъл, с деликатни и много нюансирани състояния на
фигурите, изведени особено „звънко“
в привидната си простота. И необичайните елементи, вградени в нея, за
мен не отговарят на определението
„приложно“, доколкото целта им не
е приложност в какъвто и да е смисъл. По-скоро са нещо като „ръко-делие“ – явяват се в картините като
непосредствен знак за лично участие и белег за топлота, предадена
именно чрез жеста на художничката.

Авторският жест, за който обичайно
забравяме, когато гледаме живопис.
Беше ми важно да видя как изглежда
този жест в рисунките на Лика Янко.
Беше ми важно да видя как тя стилизира и конструира образа още от
самото начало. И как „натурата“, от
която се оттласква, остава сякаш
само далечен повод за художествения образ – например в глава на риба,
рисувана в профил и в ракурс отгоре. Беше ми важно да видя как тръгва от иконния образ на Богородица с
младенеца, за да постигне идеята за
майчинството дори отвъд християнството. Да видя и как гради, почти
„проектира“ композицията още в рисунка, търсейки ритъма в линиите на
фигурите, в съчетанието им, в щрихите, които ще им придадат пластичност; как намира мястото им – например на Йосиф в „Бягство в Египет“... И
още, и още.
А после седнах на пейката, за да се
отдам на цялостното пространство
в тази изложба – мислено и изградено
като света на Лика Янко.

Лика Янко,„Лодка“

После Лика Янко „млъква“, напуска художествения живот за дълго време,
но съвсем не и изкуството. Напротив
даже. Нейната вътрешна емиграция
е и художническа, защото, докато
картините ѝ се ценят и купуват от
дипломати и в чужбина, тя експериментира свободно и развива собствения си стил. Този, с който ще се яви
отново в началото на 80-те, за да заеме своето наистина уникално място
в българското изкуство.
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Иглена Русева, „Носорог“, цикъл „Животински
човеци“, 2018 г.
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Усещане
за времето
Разговор с фотографката

Иглена Русева, която
преподава в НАТФИЗ
„Кръстьо Сарафов“.  
Изложбата є „Животински
човеци“ беше част от
Националните есенни изложби
в Пловдив през 2019 г.
Колко време є трябва на една идея,
за да узрее? Първите работи от
проекта „Животински човеци“ се
появяват още през студентските
ви години.
В първите „Животински човеци“
някога ме е забавлявала приликата
между животно и човек, докато сега
идеята на проекта е друга, разви се
и ме извика отново… Може би трябва
да споделя, че не ми е много приятно
да живея в днешното време. И всичко
онова, което ме кара да се чувствам
некомфортно, съм го вкарала в снимките. В съчетаването на фотографски образи на човек и животно в определена среда намерих средството
да споделя усещането си, преживяването си на света, социалния пейзаж
и времето, които обитавам с надеждата да се смиря с тях. Животинските човеци от 2018–19 г. са по-скоро
немногословни метафори, алегории
на различни аспекти от съвремието
ни – на властта, на материалността
и лакомията от всякакъв род, на боледуващата от глупостта ни Земя,
на раждането и смъртта, на вярата
и недоверието, на самотата в изобилието и бедността ...

Може би затова първото ми впечатление от „Животински човеци“ беше, че съм попаднала в приказка. Хора с кучешки глави и лица
на птици…
Да, това също е тълкувание. Във
всички случаи новите „Животински
човеци“ не трябва да се възприемат

прекалено сериозно. Трябва да е с намигване, със закачка, защото иначе
нещата стават твърде драматично-сериозни. Чувството за хумор
винаги е спасявало семейството ни.
Макар че баща ми, писателят Никола Русев, си отиде от този свят на
58 години въпреки брилянтното си
чувство за хумор. Аз и сестра ми го
надживяхме, без да губим чувство за
хумор. При това не сме били галеници
никога никому – нито родителите ми,
нито ние със сестра ми, нито децата
ни.

Умението да виждаш света по различен начин учи ли се?
Задължително е да имаш отворени
сетива, защото и най-нефотогеничната на пръв поглед гледка може да
се превърне в магия в зависимост от
това какво можеш да провидиш в нея.
За нашата работа, разбира се, изключително важна е и светлината. А иначе фотографията е щедра откъм изразни средства и възможности, стига
човек да не се плъзне по клишето, да
има куража да експериментира.

Как учите студентите на това?
Дългата ми преподавателска практика ме е научила – идват някои деца,
които в началото са сурови, неориентирани, неумели, но са будни, любопитни и интелигентни. И те в един
момент дръпват и надбягват значително онези, които са по-наясно със
занаята. Същевременно фотографията си е работа за перфекционисти. И
най-прекрасната идея или поглед, ако
са мърляво фотографирани, зрителят
не ги регистрира, те не могат да бъдат видени и осъзнати. Старая се да
поощрявам любопитството и широтата на мирогледа на студентите си,

но и да култивирам у тях здравословна самокритичност и стремеж към
съвършенство.

Вие кога разбрахте, че фотографията е вашето нещо?
Аз съм изкушена от думите най-малкото поради късмета да се родя в
дома на родителите си. Някои хора
твърдят, че умея да пиша, но това не
ми е любимо занимание. Изборът ми е
да се изразявам с образи. Все пак освен
другите неща, с които се занимавам
със студентите в НАТФИЗ, преподавам и теоретични дисциплини – „История на фотографията“ и „Фотографията в съвременната визуална
среда“, в които думите са важни.

Използвате различни техники,
ръчно оцветявате фотографии,
работите с колаж и с фотомонтаж. Всяка идея сама ли си идва с
техниката?
Концептуално развивам една тема в
определен брой снимки. Дълго време се
занимавах с колаж – черно-бял, който
после ръчно оцветявах. Тези изображения са уникати, защото аз не мога
да ги повторя по абсолютно същия
начин. Те са с особена фактура – имам
предвид колажите от сериите „Насън
и наяве“ и „Парченца огледало“… Този
похват съответстваше най-добре на
темите за времето и надникнатата
отвъдреалност, които ме вълнуваха
тогава. Иначе казано, инструментът
си идва с идеята. Например проектът „Плодове на Земята и любовта“
е осъществен изцяло със средствата
на класическата черно-бяла фотография. В него предизвиках сама себе
си. Едно е човек да си седи в лабораторията или пред компютъра и да си
крои картинки, пък ако не станат, да
започне отначало. А съвсем друго е с
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Иглена Русева е завършила фотография във Филмовия и тв факултет (FAMU) на Академията
за изящни изкуства в Прага. Доцент е в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Занимава се с арт фотография и театрална фотография.

чистите средства на фотографията
да се опита да постигне мащабно звучене на образа. Неслучайно там съм
използвала много меко осветление,
хората не са облечени, за да не може
нищо да накърни образа им. Защото,
когато човек облече дреха, той се
прикрива и се доизкусурява, а когато
е гол, е такъв, какъвто е.

От портретите личи, че много харесвате тези хора.
Истината е, че снимах само свои близки хора, студенти и приятели. Не
съм посягала към допълнителното
предизвикателство да извикам някого от улицата, защото съм срамежлив
човек. Щях да се чувствам неловко да
накарам някого да се открие във всеки
един смисъл на думата. Никой не ми е
длъжен за такова нещо. Интересно е
и развитието на този проект – той
тръгна от хората, а после се появиха и „Плодовете на Земята“. Идеята
дойде с един корен джинджифил, който ми заприлича на човек, на бременна
жена. А съвместяването на образите
от двете теми ми си стори много
интересно, дори в известен смисъл
предизвикателно. Ценя този проект
и по още една причина – защото вярвам, че с показването им в изложбата
в галерия „Райко Алексиев“ през 2017 г.
опровергах мнението, че се занимавам
само с колажи и не мога да снимам.

Как е свързана фотографията с
отказа от егото? Защо фотографът минава отзад, от другата
страна?
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Дълго време съм се занимавала с театрална фотография, а там да се
пъчиш като фотограф е направо неприлично. Защото твоята работа е
максимално добре да изобразиш идеята на хората, които създават едно
представление. Имах преподавател
по театрална фотография, един прекрасен фотограф с европейско име
– Ярослав Крейчи. И въпреки всичко,
което ни е учил – сред сто снимки на
различни фотографи от едно представление веднага се разпознаваха
неговите.

По какво се разпознаваха?
По енергията, по страстта, с която
са направени, по начина, по който е
прочел и осмислил онова, което е видял на сцената. Фотографът не може
да се скрие. Дори хора без достатъчно
опит могат да разпознаят снимките
на някой фотограф, който им е направил силно впечатление. Говорим,
разбира се, за фотография, която е
мислена и интензивно преживяна, а не
за случайни попадения на хора, които
снимат селфита как подпират кулата
в Пиза.

Как се чувства фотографът, заобиколен от толкова снимащи хора?
Не особено уютно, ако говорим за
днешните
средностатистически
снимащи, въоръжени с умни телефони и лакоми за гледки на манджи,
софри, ваканции и домашни любимци.
Ако обаче говорим за събрани на едно
място фотожурналисти, отговорът

ми е: „Не зная“, защото аз не мога да
снимам документалистика. Но изключително високо ценя хората, които я
умеят тази работа. Имаме прекрасни
фотографи документалисти, имена
от световна величина. Димитър Дилков например за мен е световно явление. Той не е многословен, обаче снима като звяр. Една възпитаничка на
нашата специалност „Фотография“
в НАТФИЗ – Боряна Кацарова – прекрасен фотограф! Преди две години
Димитър Дилков, Николай Дойчинов,
Боряна Кацарова и още двама души
направиха великолепна изложба в Националната галерия. Боряна показа
свой проект от бежански лагери в Африка, където прекара повече от година, и публикува снимките си в много
престижни световни издания. Но фотожурналистиката е и много тежък
труд. Няма да забравя, когато Митко
Дилков замина за Украйна, за да снима
войната – тръгна с прошарена брада, а се върна побелял. Аз не бих могла
така, да не знам в следващия момент
къде ще бъда…

Разглеждах фотографиите ви през
годините и се питах какво намирате в черно-бялата фотография?
Защо е толкова важна?
Аз обожавам черно-бялата фотография! Тя е някак по-условна и посланията ѝ са по-синтезирани. Конкретиката на цвета прави снимката
по-плоска и бъбрива като внушение.
Обичам графичността и лаконизма на
черно-белия образ и се стремя да го
постигам.

Младите хора днес снимат ли
черно-бяло?
В момента тече много интересен
процес, и то в световен мащаб – връщане на фотографите към старите
техники, към аналоговата фотография. В нашето училище студентите
са принудени да работят и аналогово.
Разбира се, по-лесно им е да снимат в
цифри, но има и хора, които се изкушават. Защото да влезеш в лаборатория
и да ти замиришат ръцете на проявител и фиксаж, си е магия.
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Връщането към старите техники,
въобще към старото, не е ли вид
съпротива към забързания свят,
в който живеем?
Определено е въпрос на съпротива –
не знам дали е на скоростта на живота, или на това, че всеки, който има
телефон в джоба си, създава образ,
без да се затруднява с въпроса какъв
е този образ, как е създаден, защо е
създаден. Подобно нещо се е случило
в края на XIX и началото на XX в. Тогава се появяват любителските фотоапарати и вече не е било необходимо човек да е химик и физик и оптик
и художник, за да прави снимки. Дори
не е било необходимо да има статив
– достатъчно е било да си купи филм
и да го заснеме, а след това да го изпрати в лабораториите на „Кодак“, за
да му го проявят. И тази профанизация на образа е принудила хора, които
са имали артистична амбиция, самочувствие или желание да създават
нещо по-различно от ширпотребата,
да започнат да се занимават с т.нар.
алтернативни благородни процеси –
сами са поливали емулсии във време,
в което има и фотографска хартия, и
филми. Понякога са полагали до шест
слоя емулсии една върху друга, само и
само да се дистанцират от огромния
поток дилетанти. И тогава започва
да се задава настойчиво въпросът
какво изкуство е фотографията, след
като всеки, който има пръст, може да
натисне спусъка на фотоапарата и да
направи снимка.

Кои са били вашите учители във
фотографията?
Моите първи учители са моите родители. Това дебело го подчертавам.
Мой учител е и Янка Кюркчиева, която ме въведе във фотографията. Аз
не можех да снимам и ако не беше тази
жена, която запали любопитството ми към рисуването със светлина,
никога нямаше да се занимавам с фотография. След това са кажи-речи
всички мои учители в специалност
„Фотография“ във ФАМУ, Прага. Имахме един преподавател и за него винаги разказвам на моите студенти

Иглена Русева, „Опосум“, цикъл „Животински човеци“, 2018 г.

– Клифърд Сайдлинг се казваше, беше
реставратор на фотографии в Музея
на приложното изкуство в Прага. Той
разпознаваше дали една черно-бяла
снимка е проявена в 20 градуса проявител, или в 19,5 градуса. И ако е проявена в 19,5 градуса, късаше снимката
без абсолютно никакви обяснения.
Влизаше при нас с кошче за боклук и
без да говори, с едно заучено движение снимките на целия клас отиваха в коша. Този човек ме научи да си
държа термометър във ваните, да
следя температурата на разтворите, защото при минимална разлика се
получава разлика в тоналността. Изключително съм му благодарна, че ме
научи да бъда много взискателна към
себе си.

Как работите днес? Излагате ли
често?
Какво да ви кажа? Четиринадесет изложби, ако не броим колективните, за
някого са малко, за други – много, за
трети – достатъчно. Имаше период
и той не беше кратък, в който нямах
никаква възможност да правя изложби, защото това си е финансово натоварване, а пък един от талантите,

от които аз съм абсолютно лишена, е
да намирам отнякъде финансиране.
Затова всичко, което правя, го правя, разчитайки на себе си. След това
нещата се поотпушиха и в последните четири години направих четири
самостоятелни изложби и издадох
четири книжки в кутия със заглавие
„Иглена Русева. Фотография“.

Споменахте, че днешното време не
е вашето. Не е ли интересно то за
фотографите?
За фотографите изобщо не смея да
съдя. За мен е доста плоско, предвидимо. И не мога да се помиря с лекотата,
с която хората съсипваме майката
Земя от едната гола лакомия и чувство за превъзходство. Надеждата
ми е в онези все още малко млади хора,
които обичат природата и активно
се грижат за опазването ѝ.

Какво ви се снима в момента?
От доста години съм захванала един
проект за кича. Снимам навсякъде,
където попадам при пътуванията ми,
защото ми е забавно и е предизвикателно цветно.
Разговаря Оля Стоянова
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Димитър Радев

Площад
„Сан Пиетро“
Димитър Радев е роден през 1976 г. във Варна. Завършил е
актьорско майсторство, специализирал е кино- и телевизионна режисура в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Сценарист и
режисьор на 4 късометражни филма. Автор на статии за
кино в Портал Култура и сп. „Култура“. През 2019 г. излезе дебютният му сборник с разкази „Косите на Авесалом“ и той
завърши първия си пълнометражен филм „Раят на Данте“.

Още от сутринта слънцето напече
силно над площад „Сан Пиетро“. Днес
температурата в Рим щеше да отбележи рекорд. Лятото беше най-горещото от 98 години насам.
В 8:00 бял камион марка „Фиат“ едва
не удари оградата, докато паркираше
близо до фонтана. От отворената
врата на фиата се чу радиостанция:
„Днес от зоологическата градина е
избягала камерунска коза, отговаряща
на името Мия…“. Вратата на камиона
се захлопна и групата работници минаха покрай статуята на Петър и се
изгубиха в уличките. Петър стоеше
загледан към прозрачната струя на
водоскока.
В 9:45 ч. шумна група от Ямайка разглеждаше цялата старинна прелест
от XVII в., дело на Бернини, а гълъбите
кълвяха от шепите им и ги караха да
се смеят като деца.
– Площадът е ограден от колонада,
полукръгла, в тоскански стил – рече
убедено екскурзоводът.
Висок натежал мъж от групата фокусира с камерата на телефона си и
натисна копчето за снимка. Цъък. Мъжът със златните ключове се показа
на дисплея.
– Кой е той? – попита едрият човек,
докато слагаше филтър vivid warm на
изображението.
Екскурзоводът извиси глас, за да не му
задават повече същия въпрос.
– Това е първият епископ на Рим, Петър. Затова той е отделен от другите. Площадът е кръстен на него.
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Човекът с телефона погледна снимката на екрана.
– Стана… Хубавец!
Сега, след като вече не позираше, Петър леко се прегърби и се почеса по
лявата китка. Жилестите му ръце
потрепериха от растящата жега.
Той вдигна поглед и видя масивните
статуи на светците, накачулени по
стрехите като ято отлитащи щъркели. Над колонадата се припичаха
сто и четиресет мъже. Там, на високото, погледите на хората ги задължаваха да стоят. Той все пак можеше
от време на време, в промеждутъка
между две групи, да отпусне гръб и охлаби рамене.
В 12:00 ч. го обградиха група млади
монахини от Латинска Америка. Орденът им го почиташе като патрон.
„Обичам го по-специално“, каза една
от монахините на ухото на друга.
Втората сподави въздишка: „Сега ми
изглежда по-мил, на снимката в стаята ми е толкова строг!“.
14:35 ч. Две момчета на 18–19 години се
насочват към него.
Момчетата се спират.
– Забеляза ли, че този се почеса по
китката? – каза Джакомо.
– Глупости, той е от камък! – отвърна
му Роберто и тръгна към Петър със
свит юмрук.
– Ей, ти! – ухили се Роберто.
Петър го изгледа възможно най-строго, стана студен като камък, очите

му станаха властни и тежки като павета. Момчетата побягнаха, бягаха
така, докато стигнаха Колизеума.
„Май прекалих? “ – заизвинява се Петър, но не смееше да се обърне и да ги
потърси с поглед в тълпата.
„Не съвсем…“ – подшушна му една фигура, клекнала до него. Петър не бе
усетил как се бе приближил до него
този превит на две човек – Юда.
„Те не те чуват, но аз те чувам, нали
знаеш? Как си днес, братко? Висиш си
тук като змия на припек! Пазиш света
от неправди, напомняш му, че камъните могат да оживеят, ако човешките
сърца станат твърди като гранит!
Tи, който избяга три пъти, когато започна да ти пари под краката!“
16:05 ч. Допи му се вода. Дали не беше
болен? Устните му бяха сухи и напукани. Повечето пъти по чудо Божие
валеше дъжд точно когато ожадняваше. Едно от чудесата на този площад.
Днес нямаше да вали, нямаше облаци.
А той чувстваше неутолима жажда.
Дали не беше отровен от думите на
Юда?
Главата му се размъти, погледът му се
рееше из полупразната улица. Трябваше да търпи. Някъде зад гърба си чу
звънче. Това беше Мия, козата от зоологическата градина. Беше пресякла
сама светофари и кръстовища, пешеходни пътеки и улици. Козата застана
пред Петър и го обля с млякото си.
„Това ще ми помогне! – помисли си Петър, преди спокойно да затвори очи
и да чуе камбаната да удари за петия
час.

