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Вазов
и ние
Прочитът и препрочитът на Вазов е
неделима част от българската култура и съдба. Затова решихме да посветим този брой на Патриарха на българската литература – не само заради
170-ата годишнина от рождението му,
а и защото, както настоява в интервюто си проф. Милена Цанева: „творчеството на Вазов е цяла една вселена
от историческа памет и от духовни
ценности, формирани в периода на изграждането ни като нация“.
Мислим ли е нашият език или исторически разказ без Вазов? Нали всяко
следосвобожденско поколение започва да срича от читанките тъкмо по
стиховете му. Лесно е да се каже, че
за българите Вазов е онова, което е
Юго за французите, Гьоте за немците, Мицкевич за поляците или Пушкин
за руснаците. Трудно е да го осъзнаем.
Можем ли да си представим нашата
словесност без романтичния патос на
творбите му, без наивизма му, без неправилностите на изразните му средства, дето все ехтят, тътнат, фъркат, огласят поля и гори, потапяйки
слисаните днешни читатели в дебрите на вековни стихии? Език, който Мирела Иванова определя като „самото
несвършване“.
Ами ако не харесваме националния си
разказ с множеството му крушения, как
тогава да харесваме Вазов? Нали той е
събирателят на тази „нова история“,
позната ни от училище? Нали „Под игото“ и „Епопея на забравените“ играят
ролята на онзи литературно-въображаем монолит, даващ разбирането за

онова, което сме или поне си мислим, че
сме били? Нали с Вазов възрожденският патос минава в традиция? По начин
старомоден, но искрен: така той вижда България. И така България започва
да гледа на самата себе си.
Не е ли тъкмо тук обяснението защо
всеки „препрочит“ на Вазов в хоризонта на XXI в. се възприема – по думите на актьора Руси Чанев (дръзнал да
„адаптира“ „Под игото“ за по-младите
българчета) – неизменно като скандал
или „ново покушение“?
Самият Вазов вероятно е бил наясно
с това: съзнавал е, че е „конструктор
на националния разказ“; че историята
е граничната бразда, на която ще се
реши в каква степен творчеството
му ще оцелее, надмогвайки шеметната вълна от думи, която ни е завещал
като „драски и шарки“ във времето.
Ето защо толкова трудно се говори
за Вазов. Не само днес. В надгробното си слово за него проф. Александър
Балабанов формулира дилемата така:
„Иван Вазов е българският народен
поет не защото е българин, не защото е български, а защото е поет“. Защото Вазов е голям поет, а не просто
наша музейна гордост. Затова според
Балабанов „българинът може да се
чувства най-много българин, когато
чете Вазов“. Смайващо е как при вестта за кончината му в. „Ню Йорк Хералд“ пише, че си е отишъл онзи, който „изхвърли мрачността и низостта
из българския живот и го направи
по-малко болезнен“. И че „Вазов, без да

е хумористичен писател, създаде българската усмивка, въведе българина в
нови мистерии на човечност и му доказа, че има чувство за веселост“.
Вазов – създателят на българската
усмивка? Не сме свикнали да го мислим
такъв. В съзнанието ни той е претоварен със сериозност, като „паметник на българската литература“. Щом
даже водачът на българския модернизъм Гео Милев признава, че „преди Иван
Вазов нямаше българска литература“.
И че „след Паисия, братя Миладинови,
стария Славейков Иван Вазов е последната звезда, която България губи от
небосклона си“.
А инак – кой ли не си е изливал яда върху
дядо Вазов, какъв ли не са го изкарвали през годините. Едни не могат да му
простят русофилството и преклонението пред „братушките“, от които
се дистанцира чак през Първата световна война. Други го винят заради
националистическите му блянове, макар лично той да се извинява от страниците на в. „Мир“, че е повел народа
си в невярна посока, и забранява да печатат неговите „Песни за Македония“.
Кой друг е постъпвал така? Което не
пречи на комунистически дейци още
приживе да го заклеймят като „поет
на българската буржоазия“, който „не
крие омразата си към пролетариата“.
Прочитът ни на Вазов е като прочит
на един свят, от който едновременно
сме и не сме част: вълната на времето
е минала над него, но езикът ни продължава да се корени там.
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тема на броя
Вазов. 170 години от рождението му
Дали творчеството на Иван Вазов е единственият голям и завършен български проект? Как днес четем творбите на поета, създал съвременния книжовен език? Понятни ли са много от словата му? Или звучат смайващо, даже
смешно за най-младите? Даваме ли си сметка как с използваните от него
50 000 думи той обогатява нашата литература? Как трябва да се чете и
адаптира Вазов в XXI век? И защо всеки пореден опит се превръща в „ново
покушение“? На 9 юли (27 юни по стар стил) се навършват 170 години от рождението на Патриарха на българската литература.
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Мирела Иванова

ВАЗОВ
в подробности

„Кое предопределя
пътя на Вазов, силата
на характера му,
изправената му духовна
осанка, несломимата
му творческа енергия,
чувството му за дълг,                                            
кое – взривно натрупаното
вековно мълчание, което
намира своя изразител
в него, Стара планина                   
с твърдостта на своите
скали, в чието подножие  
се ражда и расте, кръстът
и мисията му да бъде
национален писател?“
телефона не ми се обадиха поне десетина души, за да ме поздравят за тях,
да ги повторят, да ги разтълкуват,
доразгърнат и завършат посвоему.
Много се пазя от обобщения, но безкраят Иван Вазов ги позволява, задава
им простор, плътност, сила, постоянство, прелива им от своята творческа, езикова, любовна мощ.

Георги Черкезов, Портрет на Иван Вазов, 1920 г.

Бях поканена в едно телевизионно
дискусионно предаване, посветено
на Иван Вазов, и колкото и да е невероятно, едновременно скучаех и се
гневях. Логореята на някои от неподходящите събеседници, отместеният фокус ме „притискаха“ в особено
вътрешно съсредоточаване и накрая,
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Да, тъкмо необозримостта, която
Вазов съгражда с творчеството си
и уплътнява с живота си, сдвоявайки
ги в могъщо, уникално единно вместилище, предоставя възможности
за избор – и той принадлежи всекиму,
на високите си ценители и на яростните си отрицатели, на децата и на
възрастните, на обикновения човек и
на интелектуалеца, бих казала, че ни
легитимира като общност. Възможната българска общност.

в оставащата половин минута изрекох обобщение, което не бях мислила
по-рано, просто ми се „яви“: Вазов е
единственият голям, завършен български проект.

Предопределен –
от кого?

Не съм убедена, че бих запомнила думите си, ако още след включването на

Нека се опитаме да си представим
началото дори без да се опираме на
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Вазовите спомени. Роденият през
1850 г. Иван Вазов, завършил основното и класното училище в Сопот със
своеобразните му и патетично-приповдигнати, и жестоки методи на
възпитание – почти непрекъснато
се пее, но широко е застъпен и боят
с пръчки – заминава да учи и да работи едновременно като подидаскал в
Калофер. На 15 години е, стеснително дете с фес, първата му запазена
снимка. Та в калоферското училище,
в чиято напрегната самота пребивава цяла една година, завършена с
отличие, той открива училищната
библиотека. „Без нея аз нямаше да
бъда нищо.“ Погълнат е от книгите,
вестниците и списанията на руски и
френски, знае ли тези езици, доколко ги знае, но започва да чете стихотворенията на Пушкин, Лермонтов,
Беранже и да ги учи наизуст, напълно
повлечен от стихията на словото,
докрай осенен от поезията, от необяснимото ѝ всемогъщество. Много
години по-късно свенливо ще отрони
пред проф. Шишманов: „Още тогава
реших да стана поет по призвание“.
Нека се опитаме да съвместим 1865 г.
с това високо и безапелационно юношеско решение, нима не граничи с
безумството! Очевидно и здравомислещият търговец Минчо Вазов го
разбира тъкмо по този начин, затова и след успешната учебна година
прибира първородния си син и го затваря да работи в сопотския дюкян, а
след дълги колебания го изпраща да си
„доучи“ в Пловдивската гимназия, от
1867 до 1868 г., колкото да не е съвсем без хич. Преброеното пловдивско
време е следващата езикова и литературна обсесия: Вазов се посвещава
на усърдното и вдъхновено изучаване на френски език, чете със страст
приключенските романи на Евгений
Сю. Вече в оригинал, защото още в
класното училище е прочел „Скитникът евреин“, „преведен и печатан от
Ваклидова в едно списание“. Надали е
случайно, подсказва предчувствието,
че животът до 45-ата му година ще е
толкова преизпълнен с приключения,
по-невероятни от размаха на всяко
художествено въображение. В кратките си биографични бележки Вазов

споменава: Записах стихове – зачиракувах в поезията – от 18-ата си година. От 20-годишната ми възраст се
захвана периода на моите безконечни скитания из странство, имайки
два неотлъчни другаря: бедността и
вдъхновението. Нуждата и съдбата
ме развождаха цели 25 години из Румъния, Турция, Русия, Гърция, Швейцария,
Франция, Италия и прочие, винаги сиромах, винаги богат със звучни рими и
песни. От 1895 година, по-честит от
Скитника Евреин – аз видях края на
моите странствувания, познах вече
мирен живот в София.

всичката тази величествена духовна сила, с която се посвещава на литературата и се труди повече от
петдесет години; с какво упование се
доверява на езика, все още в насипно
състояние, и го разгръща в необят,
и основополага на него почти всички
жанрове в българската литература, и
създава шедьоври във всеки жанр? Кой
и кога посочва и избира Вазов да бъде
„певецът на България“ – поезията ли,
когато е на 15, любовта ли, когато е
на 18, или българският Бог, защото не
вярва в друг?

Но 45-ата му година е много далеч,
предстои му все още 1868 г. със завръщането в сопотския дюкян и появата
на любовта. „От тоя ден стана прелом в мене...“ (Кате)Рина е омъжената
30-годишна съседка, „със среден ръст,
мургаво лице, мечтателен поглед,
ориенталски тип“, която отключва
урагана на стиховете, Вазов пише непрекъснато и навсякъде, нощем тайно на свещи, денем по търговските
тефтери и книжа на баща си, но малко
от тези строфи, сътворени с несръчна еротика и главоломна страст, ще
оцелеят в големия пожар и ще намерят по-сетне място в „Майска китка“.

Кое предопределя пътя на Вазов, силата на характера му, изправената
му духовна осанка, несломимата му
творческа енергия, чувството му за
дълг, кое – взривно натрупаното вековно мълчание, което намира своя
изразител в него, Стара планина с
твърдостта на своите скали, в чието подножие се ражда и расте, кръстът и мисията му да бъде национален
писател?

Но по-важно си остава непредставимото: откъде у Вазов се вселява

През 1877 г. в Букурещ излиза „Тъгите
на България“, втората книга на Иван

„Език прекрасен, кой те
не руга...“
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Вазов, вече подписана със собственото му име – за първата е избрал псевдонима Пейчин. „Пишех при най-тежки
лични обстоятелства. Зимата беше
люта и аз я прекарах без огън. Живеех само със сух хляб (20 стотинки на
ден). Стихотворенията ставах повече нощно време да ги пиша, наметнат
с палто и с ръка полузамръзнала. Но
се радвах, че сбирката се посрещна с
голямо съчувствие. Каравелов ме ценеше. По това време беше и Богоров

от други преди него томове писменост. Създавайки творбите си, Вазов
създава и българския език и не просто
разширява границите и изразните му
възможности, а ги изпълва със смисъл, енергия и безграничност. Служи
си с почти 50 000 думи, с колкото малцина в световната литература са си
служили. И откъде ги взема ли – ами
отвсякъде, от народните песни, от
множеството български диалекти,
от Найден-Геровия речник и речника

Георги Черкезов,
Рисунка на родния
дом на народния поет
в Сопот, 1920 г.

в Букурещ. Той ме попита: какво е туй
Тъгите на България. Българинът познава тъга , но не и тъги. Той не знаеше, че в народните песни има: „Къде се
дянаха пустите наши две тъги?“.
Ето откога започва многоказващата
история на Вазов с езика и нашата
история с езика на Вазов, сложният, драматичен възел от съгласия и
съпротиви, от „обичам те, българска реч“ и „нищо не се разбира от тоя
овехтял език“.
Естествено е днес много от Вазовите, от някогашните думи да са изгубили значението си, да са излезли от
употреба, да ни звучат непознато,
грубо, дори смешно. Но достатъчно
е да си дадем сметка поне само за два
факта: че Вазов започва да пише и да
полага основите на почти всички жанрове в националната ни литература
във време, в което няма нито книжовен български език, нито официални
литературни норми, нито натрупани

юни 2020

на Дюверноа, въвежда ги в употреба през руски, турски и френски и им
дава статут, а със силата на свойто вдъхновение им вдъхва и живот,
и съдба, и дълговечност. И с любовта
до несвяст, с която обича България
– обича и българския език, възпява
го, брани го, отглежда го, защото е
негово създание, упование, начин на
съществуване.
Вазов е първостроителят на българския език – при него той все още е
стихия, но вече подчинена и овладяна,
природна сила с размаха, но и с нюансите ѝ, изворен изблик от планините
на петвековната тишина и онемялост, чист и живителен, от който
всички насетне ще пият. Вазовият
български език е самото несвършване.

Народната френезия
„Целият град е обхванат от една същинска подлуда. Защо, откъде тази

френезия – всичко това? Не от това
ли, че в нашите покрусени души се
мярна обликът на нашата гордост,
на нашето национално величие? Не
беше ли това едно: ето ни, това сме
ние... все пак нещо, щом имаме такива
великани. И всеки виждаше, чувствуваше, че дядо Вазов бди над всекиго
в душата и над всички като библейски великан, когото за да постигнеш,
трябва подлуден подем на духа.“ Това
е част от разказа на писателя Петко Росен за Вазовото посещение в
Бургас, замислено като „инкогнито“.
Вазов, придружен от сестра си Въла,
пристига тайно край морето, потребен му е отдих, и се записва в хотела
под името „Иван Минчов, вестникар
от Пловдив“. Но за преброени мигове
мълвата, че народният поет е дошъл,
се разнася и обзема трескаво всички,
създадена е мълниеносна организация,
предвидени са поредица от събития,
с които да бъде приветстван и почетен Вазов. Наподобява циклон на
обожествяването, религиозно шествие – разказани са поне няколко версии
на това чутовно явление, в което е
въвлечен боготвореният национален
писател. От балкона на Търговската
гимназия, под който се струпва многохилядно множество, след приветствия и декламации Вазов е понесен
на ръце, в буквалния смисъл, от въодушевени ученици към морето. Няма
да разказвам за официалната вечеря с
класическа музика и за решението на
поета на другата заран да прекрати
„отдиха си“ в Бургас и да поеме обратно към София заедно със сестра
си. Но още на първата гара влаковата
композиция, с която пътуват, е спряна, за да бъде приветстван народният поет.
Да, неведнъж българите спират влаковите композиции, в които е Вазов,
за да му изразят възторжената си почит, непредставимото днес уважение, искрената си и спонтанна любов,
вярата и упованието си в неговото
слово. Не само – спират го по софийските улици, за да му целунат ръка и да
му се поклонят, майки звънят на вратата на дома му, за да го зърнат децата им и той да ги благослови.
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Пиесите му се играят пред препълнени и въодушевени салони, актьорите и публиката го носят на ръце.
Ето какво си спомня Симеон Радев:
„Успехът на тази драма не е само
безподобен: той е изумителен. От
две години насам „Борислав“ владее
столицата, шествува победоносно
по провинцията и дава на един равнодушен към художествената красота народ шумно упоение. Бащите
с романтично въображение кръщават децата на името на Борислав...“.
След 1917 г. сред ученическите групи
от столицата и страната се разгръща странната „мода“ да маршируват по улица „Раковски“ с песен и да
се спрат на ъгъла с улица „Вълкович“
под прозорците на Вазовия дом, за да
скандират „Ура!“.
Прочетем ли и стотиците разтърсващи писма от времето на „голямата
война“, няма как да не проумеем насъщността на поета. Към него прииждат молби от бойното поле, телеграми и благодарности от южния
фронт, от серетския фронт, от биваците на полковете, от главната квартира, от полковници и поручици, идат
трагически и радостни известия от
старите нови български земи. „Далеч
западно от Лясковец, около бреговете
на река Пуста, червено петно е разляно – свещена кръв на български храбри синове. Там бе страшен бой: сръбското желязо срещаше българските
железни гърди, а българското ура
заглушаваше трясъка на двадесетте
сръбски батареи… Славни български
поете, оплачи и възпей героите, които със своите трупове пустите върхове около река Пуста покриха“, заръчва поручик Б. на Вазов. Г.Д. пък му
пише: „Обиколих редица книжарници,
за да търся Вашия лик, обаче не го намерих. За това ще Ви моля, уважаеми
учителю, изпратете ми Вашия портрет, който ще украсява за бъдеще моята скромна войнишка маса…“.
Вазов се отзовава всепредано на всички молби, откликва на непомерните и
непосилни народни желания, вероятно защото помни края на едно писмо
от 1916 година, изпратено му от Г.Х.:

„Вие не сте обикновен поет; Вие сте
вече плът от плътта на българския
народ“.
Тук няма да разказваме за траурното
шествие на действащите и запасни
офицери и войници, които се струпват на Лъвов мост, за да отбележат
една година от подписването на
Ньойския договор, и спонтанно решават да тръгнат към дома на поета,
за да чуят неговите думи, неговата
утеха.
Вазов е народен поет далеч преди
всички укази, които потвърждават
насъщността и незаменимостта му в
народната душа. Официалните юбилеи, организирани през 1895 и 1920 г.,
само легитимират признанието и
като държавно признание, отнемат
и добавят подробности към мита, в
който Вазов се е превърнал още приживе благодарение на творчеството
си.

„Немилостивите бодове
на честолюбието“
Може ли да бъде простена на Вазов
непредставимата популярност, всенародната любов, мястото му на словесна държава в държавата. Справедливо или не, той се превръща в „храна“
за злонамереността на мнозина неизвестни ругатели, предизвиква зависти и ненависти и у най-просветените, изтърпява всевъзможни човешки
и естетически ругателства, вестникарски пасквили, очернителства,
гаври.
Така е от самото начало на пътя, отпреди огромната известност. Още
Ботев го „подхваща“ с ирония и сарказъм. После идва ред на баща и син
Славейкови, единият в Пловдив, другият в София. Клеветите и доносите
за писателската му работа по време
на съдийстването в Берковица му донасят унизително понижение, изпратен е като помощник-прокурор във
Видин и слава Богу, Вазов е толкова
обиден, че напуска „системата“. След

Съединението, включен в „черните
списъци“, е принуден да се крие „от
разсвирепелите партизански страсти: ноще в избите, дене – по таваните“, и да емигрира от свободното си
„отечество любезно“. След появата
на „Нова земя“ „критиката, сякаш по
един заговор, нападна романа най-безпощадно. Едва ли друга българска книга е предизвиквала такъв поток от
хули, отричания и нападки“.
„Войните“ срещу Вазов в мирно време,
обясними или не, естетически или човешки, безмилостно го досягат и нараняват, но той изтърпява „немилостивите бодове на честолюбието“ и
никога не отвръща на ударите другояче, освен с литературна работа. Не
е за вярване това балканджийско достойнство, тази сила да отмъстиш на
всички, на които искаш да отмъстиш,
през художествените текстове, споменавам произволно „Кихавицата на
Салюста“, „Японски силуети“, „Моят
път“. Не всички са сполучливи, но последното стихотворение, писано през
1912 г. и предназначено да влезе в „полемика“ със социалистите, които
здравата недолюбват „класовия характер на неговата поезия, нейната
еснафска същност“, е истински шедьовър, една горчива изповед, записана с най-простите и величествени
думи, манифест на съдбовния, дълбок
и изстрадан Вазов идеализъм.

Материалните
мъчнотии
Минавало ми е наум колко трафаретни или прагматични избори би могъл
да направи през целия си живот първородният „чорбаджийски син“ Иван
Вазов. В началото: да стане търговец, но отстъпва тази участ на брат
си Никола. После: да отиде в Цариград
и да се изучи за лекар. Но се отказва и
предоставя възможността на брат си
Кирко.
Материалното сякаш не го досяга, приел е лишенията, „аз от млад
съм живял в лишения“ – или поне
държи настрана мисълта за тях. И
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Мирела
Иванова

Мирела Иванова е родена на 11
май 1962 г. в София. Първата
є стихосбирка „Каменни
криле“ излиза през 1985 г. във
варненското издателство
„Георги Бакалов“. Автор на
седем поетични книги, сред
които: „Самотна игра“, „Памет
за подробности“, „Разглобяване на играчките“, „Еклектики“,
„Любовите ни“. Издава два
сборника с разкази, „Бавно“ и
„Всички разкази са за теб“, както
и два тома с публицистични
текстове. Носител е на престижни национални и международни награди за поезия. Има
две издадени поетични книги
в Германия: „Самотна игра“ и
„Сдобряване със студа“ в превод
на Норберт Рандов и Габи Тиман.
Работи повече от петнайсет
години като главен уредник на
къщата музей „Иван Вазов“ в
София. От 2016 г. е драматург
в Народния театър „Иван Вазов“.

най-близките му, и по-далечните му
съвременници свидетелстват за
това. Проф. Константин Гълъбов си
спомня: „Иван Вазов живееше много
скромно като най-обикновен български гражданин и не се стремеше да забогатее“. А Борис Вазов разказва: „Не
съм чул от брата си да говори за пари,
че му трябват, че няма. Той не правеше достояние на другите какви са
неговите нужди, не разкриваше даже
на близки своите материални мъчнотии. Беше доволен и горд, че си изкарва хляба чрез своя писателски труд и
че е напълно независим“. Във Вазовия
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архив е съхранена една кратка и трогателна с достолепието си молба до
издателя Александър Паскалев, написана върху визитна картичка: „Бъдете добър тия дни да ме улесните с
1000 лева, че остах съвсем неуверен“.

„Жена, вълшебница,
богиня“
Измежду Вазовите „два неотлъчни
другаря: бедността и вдъхновението“, вторият несъмнено е по-многозначен и мистериозен, защото премълчава най-красивите поводи за
писане, жените, в които поетът се
влюбва... За личния си живот той говори рядко и полушепнешком, отронва по някоя тайна най-вече пред проф.
Шишманов, и то когато е невъзвратимо късно и отминало: „все тая тъга
по Зихра“ или „две години изпитвах
блаженството на взаимната любов
... и с разкъсано сърце трябваше да се
разделя с нея. Животът ми се помрачи. За да заглуша страданията си, аз
потърсих лек в поезията и написах „В
царството на самодивите“.
Времето, нравите или патриархалното възпитание са му налагали безмилостната дискретност? Или е пазел
достойнството си на самотник? Или
се е бранел от всеподавящата го завист? Все пак Вазов обича жените, как
само ги обича... Откъсва ги като забранени плодове по пътя си, обгръща
ги в тайнственост, скрива ги в думи,
запомня ги в стихове, за да ги забрави.
В прочутата анкета, която проф.
Иван Шишманов прави с него, на двадесет и шестия въпрос „Кое е според
Вас шедьовърът на природата?“, писателят отговаря: „Хубавата жена“.
Почти към края на живота си, след
дълги и мъчителни колебания, терзания и остри упреци от страна на близките си, поетът все пак решава да издаде една антология с лични, интимни
стихотворения, чието „работно“ заглавие е „Пролетта на една душа“, но
през 1919 г. излиза като „Люлека ми
замириса“. Посветена е негласно на

Евгения Марс, вдъхновена е от нея.
„Драга Евгения Марс, появи се у мене
неотразимо желание да дойда да пия
едно кафе у Вас тая сутрин по 9 и половина часа и да подишам поезията на
Вашия будоар и очарователно общество. Не ми отказвайте това велико
щастие, драга ученичке. Привет и
поклон.“
Вазовата лична любовна митология е
обраснала в лешоядни сенки и нездраво любопитство, в слухове и мълви.
Каква по-красива участ би могъл да
си пожелае един поет, освен да обича
в залеза на дните си? Но все пак знаем
кому принадлежи голямата му, предана, съдбоносна любов. Едва ли бих
могла да го изрека по-точно от проф.
Александър Балабанов: „Не бях виждал
нито толкова наивен, нито толкова
влюбен в България човек“.

Накрая
Много бих искала да изразя удивлението си от спокойната самоувереност,
с която Иван Вазов назовава всички
свои „учители“ в поезията – не се колебае да разкаже кога и кому е подражавал, коя чужда поема го е провокирала, „заразила“ с идеи и ритмика или
е отворила хоризонтите му за писане,
чие влияние е изпитвал – на Парни,
Некрасов, Юго.
И още: от достойнството, с което
опазва себе си, самотата си, целостта си. Мнозина го помнят и разказват
така: „По улиците срещахме Вазов
винаги сам. Със своята висока, стройна фигура вървеше бавно, с наметнато на ръка пардесю, с бомбе на глава.
Здрав и силен, строен, хубав, пленителен. Подире му тичаше малко ръждиво кученце, към което от време навреме се обръщаше, казваше му нещо
и подсвиркваше. Винаги идеше сам и в
гостилница „Средна гора“, сядаше на
някоя празна маса, нахранваше се бързо и си отиваше“.
Сам. Сам в кабинета си сред книгите,
превърнал го е в семейно гнездо, сам в
средоточието на словото, сам и поделен с народа си. Сам и единствен.
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Вселената Вазов
С проф.               
Милена Цанева
разговаря             
Катя Атанасова

Известна сте в академичните
среди като най-големия познавач
на Вазов. Наричат ви „вазовед“ и
това не е случайно. Защо избрахте
Вазов?
Този въпрос ми е задаван неведнъж. И
аз обикновено отговарям с една шега:
„Не аз избрах Вазов, той избра мене“.
Но в тази шега има и доза истина, доколкото към него ме насочваше самото време, в което започнах литературния си път.
Всъщност в началото моите планове
за осъществяването ми като литератор бяха други. Исках да се занимавам
със съвременна литературна критика
и когато трябваше да предложа тема
за аспирантската си дисертация, аз
предложих да пиша за Светослав Минков, моя любим, по това време все още
активен писател, твърде различен
от Вазов. Но катедрата с право беше
на мнение, че един все още пишещ автор не е удобен за завършения портрет, който трябва да му изгради едно
цялостно изследване, и не прие темата. Не се отказах от Светослав Минков, първата книга, която издадох, е
именно за него, но за дисертацията
си трябваше да се примиря с класиката. Баща ми – проф. Георги Цанев – ми
предложи темата за дейността на
Вазов в периода, когато той живее в
столицата на тъй наречената Източна Румелия. И аз съм му много благодарна, защото тази тема (чието
название съкратих до „Вазов в Пловдив“) е изключително интересна и за
Вазов, и въобще за нашата културна
история.
Така се насочих към Вазов в едно време, когато той до известна степен
се считаше за остаряла и изчерпана
тема. Нещо повече, след 9 септември
се бе разпространило и гледището, че
той е един „буржоазен“ писател, който не заслужава да се занимава с него

Иван Вазов, източник Държавна агенция „Архиви“

новото време. Но това бе отношение
на част от актуалната литературна
критика и на някои готвещи се да се
влеят в нея амбициозни студенти, не
и на обикновения български читател.
Твърде скоро сe убедих в това. През
1955 г. от в. „Народна младеж“, на който сътрудничех, ми поръчаха да напиша за 105-годишнината от рождението на Вазов. Неочаквано и за самата
мен написах тази статия буквално на
един дъх. Тя стана много емоционална, нещо, което не бе характерно за
времето. И се хареса. Получих за нея
поздравления, както и някои покани
да изнеса лекции за Вазов. И постепенно тези покани от училища и читалища така зачестиха, че не можеха
да не ми подскажат, че обществото

всъщност има нужда от Вазовото
слово, от Вазовия национален оптимизъм и национално самочувствие.
И ако имам някаква заслуга, тя е, че
започнах все повече да пиша за Вазов
в едно време, когато с Патриарха на
българската литература се занимаваха едва ли не само уредниците на
неговите музеи.
От 14-те книги, които съм издала,
само в три не се споменава Вазов и показателно е, че те са от началото на
литературния ми път. Останалите са
или изцяло, или с отделни свои части
посветени на неговото творчество
и свидетелстват как постепенно все
повече съм се задълбочавала в него. А
то е така всеобхватно и така силно
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Но тези диаметрални различия в отношението съвсем не са характерни и
за обикновените читатели на Вазов.
И в миналото, и днес. Това се вижда не
само от неизменното търсене на неговите многократно издавани книги,
но и от проведените масови анкети, в
които като най-добрия български писател се посочва Вазов, а като най-добрия български роман – „Под игото“.

в своето въздействие, че веднъж навлязъл в него, все по-трудно можеш да
се изтръгнеш от властната му прегръдка. Имам и други любими автори
и не се отказвам от това, което съм
написала за тях. Но обстоятелствата на моя професионален живот ме
направиха преди всичко вазовед и аз
се гордея с това определение.

През годините какво се промени в
гледната ви точка към творчеството на Вазов?
Към Вазов може да пристъпим от
гледна точка на идейните и емоционални послания на неговото творчество, но гледна точка може да ни
бъде и начинът, по който се изграждат тези послания; и времето, в което се излъчват; и начинът, по който
са възприемани в различни периоди; и
тяхното остаряване или обновяване
в съвременността; и тяхната емоционална багра и стил; и въобще всичко, което е свързано с живота на художественото слово. Занимавала съм се
по разному с различни части от творчеството на Вазов, а към някои негови
творби съм се връщала многократно
именно за да ги видя от различни гледни точки. Но тези различни подстъпи
не изменят основното ми виждане на
образа, мястото и значението на Вазов в живота ни като нация със свои
традиции и духовни ценности.

А имате ли наблюдения как образът на Патриарха на българската литература се променя във
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възприемането на читателите и
критиката?
В интереса и отношението към Вазов се набелязват приливи и отливи
още далеч преди той да бъде назован
„патриарх“. Отношението към него
никога не е било еднозначно. По разному са го възприемали различни части
от обществото.
По време на най-плодотворния период
от живота му, когато в столицата на
Източна Румелия той не само написва повечето от най-представителните си творби, но се изявява и като
общественик и публицист, неговите
политически противници яростно го
нападат и като общественик, и като
поет. А след Съединението включват името му в прословутия списък
на „черните души“. Нееднозначно е
отношението и към отбелязването
на 25-годишнината на неговата литературна дейност в края на XIX в.
Отрицанието му става част от програмата на кръга „Мисъл“. А водещият представител на този кръг, д-р
Кръстев, изминава пътя от пламенен почитател на Вазов до негов не
по-малко пламенен отрицател.
През 2000 г. бе тържествено отпразнувана 150-годишнината от рождението му. Но и в издадената по този
повод книжка с изказвания за Вазов на
видни съвременни литератори може
да се проследи това нееднозначно отношение, което се движи от преклонението до отрицанието.

Той е известен най-вече с романа
„Под игото“, с двете повести „Чичовци“ и „Немили-недраги“, цикъла
„Епопея на забравените“ и стихотворенията, които присъстват
в учебниците по литература. Кои
произведения от неговото творчество остават незаслужено извън
полезрението ни?
Няма нищо чудно, че Вазов е известен
преди всичко с изредените произведения. Те са шедьоври на художественото слово, които безспорно трябва
да познава всеки културен българин.
Но в широкообхватното творчество
на Патриарха има и още редица художествени моменти, които не трябва
да отпадат поне от погледа на изследователя. Един от тези моменти е
особено интересен, защото има отношение към мястото на Вазов в процеса на литературното ни развитие.
Както е известно, Вазов е преди всичко изразител на живота на националния колектив, на душевността
на българина като представител на
своя народ. Вазовата баба Илийца е
не просто една смела и милосърдна
жена, тя е „Една българка“, както неслучайно е назован разказът за нея.
Изразяването на независимата от
националната идентичност душевност на човека ще стане програма на
враждебния на Вазов кръг „Мисъл“.
Но всъщност в лириката и лирическите поеми на Вазов още през 80-те
години на XIX в. започва да се изявява
именно това пренасочване към човешката душевност, към настроенията
на автора като човек и творческа
личност. По това време той дори обявява намерението си да издаде стихосбирка с названието „Бури и мелодии“,
която щяла да има вече „съвсем друг
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характер“. Навярно поради напрегнатата историческа атмосфера в
навечерието на Съединението Вазов
не успява да издаде тази замислена
книга, но на няколко пъти печата в
периодиката стихове с бележката Из
„Бури и мелодии“ и отпечатания неин
„Епилог“ – „Общество и певец“ – ясно
манифестира настъпването на нов
период в поетичното му развитие.
Период, чийто „съвсем друг характер“
се подкрепя и от други писани по същото това време творби като лирическата поема „В царството на самодивите“ и стихосбирката „Италия“.
Така още през 80-те години на ХIX в.
стихът на Вазов става изразител на
идейно-тематични насоки, които ще
станат характерни за литературното ни развитие с появата на кръга
„Мисъл“. И всъщност в поезията си
той е негов съвсем пряк предходник.
Знам, че за обикновената читателска
публика е трудно един писател да се
възприеме като представител на две
коренно различни литературни програми, но неведнъж съм наблягала на
този важен момент от творчеството на Вазов, защото той не бива да
бъде отминаван при изследването
на литературното ни развитие и на
широтата на Вазовото присъствие
в него.

Доколко можем да кажем, че мисленето ни за самите нас, за българското, е формирано именно чрез
творчеството на Вазов?
Творчеството на Вазов е цяла една
вселена от историческа памет и от
духовни ценности, формирани в периода на изграждането ни като нация,
т.е. в „най-българското време“. Неговият художествен свят е неотменимо свързан с образа на българското.
В него можем да намерим и географската карта на българската земя, и
нейния половинвековен исторически
летопис, и социално-битовата панорама на пет десетилетия, и разгърнатата народопсихологическа характеристика на българина от този
период. Неговите най-представителни творби са обединени в един своеобразен национален епос – епос за живота и душевността на българина и за
историческите преломи в неговата

национална съдба. Творчеството на
Вазов е истинско „българознание“. То
има една върховна свръхзадача – да
покаже България на самата нея и на
света.
Вазов е изразител и същевременно
фактор на основните исторически
задачи на националното Възраждане.
Неоценими са неговите заслуги за самосъзнанието и самопознанието на
българина. Той утвърждава и формира основни образи, в които ние мислим
българското като земя и език, като
история, бит и душевност. Той обкръжи поетически българския език с ореола на сакралност. Той създаде образи
и метафори, чрез които осъзнаваме
Българското възраждане, националноосвободителните борби и техните
герои като звездни мигове в нашата
история. Със своята страстна апология на българското, българина, българката той се постара да превърне
националното ни самосъзнание и в
национално самочувствие. Много горчиви истини посочи на своята съвременност неговото неподкупно перо,
но във всяко време той съумяваше да
открие светлинките на човешкото
и на българското. И да намери опора
за своя несломим национален оптимизъм. Затова през всички превратности на историята и днес можем да
кажем, че мисленето ни за изконно
българското е формирано именно чрез
творчеството на Иван Вазов.

Днес, ако трябва да кажете думи
за Вазов на млади хора, какви биха
били те? Защо трябва да го четат?
Осъзнато или инстинктивно, човек
има нужда да опре чувството си за
национална идентичност върху един
познат и осмислен като нещо свое
образен свят, а както вече казахме,
творчеството на Вазов изгражда
именно такъв осмислен като дълбоко
български свят. При това този художествен свят е изграден така майсторски, че потъването в него е не
само познание, но и естетическа наслада. В такъв смисъл да се чете Вазов
не просто трябва, това е и едно удоволствие, от което има нужда душевността ни.

Милена
Цанева

Проф. Милена Цанева е един
от най-ценените и уважавани
български литературоведи.
Автор на множество литературни изследвания, сред
които: „Из поетичния свят на
Иван Вазов“, „Иван Вазов в Пловдив“, „По страниците на „Под
игото“, „В търсене на героя.
Иван Вазов на прелома между
две епохи“, „Иван Вазов. Поетически път“, „Патриархът.
Етюди върху творчеството
на Иван Вазов“... На 20 май проф.
Милена Цанева навърши 90 години. Екипът на списание „Култура“ я поздравява и є желае
здраве, добри и спокойни дни.

Вие лично защо обичате Вазов?
Обичам Вазов, затова че изгражда
своя всеобхватен и изконно български
образен свят като един голям, в редица свои творби и невероятно голям
художник. Той не само създава разгърнатата жанрова система на следосвобожденската ни литература, той
пръв показва и всичките ѝ жанрови и
тематични, стилови и стихотворни
възможности. Наистина Вазов пише
твърде много и словото му невинаги
е на едно и също художествено равнище. Но в най-представителните си
творби и като поет, и като белетрист той е извънредно силен. Особено
при изграждането на човешки образи.
Неговите герои са запомнящи се ярки
характери, които просто виждаш и
чуваш. Мисля, че действително има
нещо, което, ако не винаги, то поне
често се пропуска в писаното за Вазов. И то е детайлният анализ на неговото майсторство като изключителен художник.
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Митко Новков

ВАЗОВ ХХІ ВЕК
Ново покушение
30 дек. 1899 год. Тази дата – в самия
край на ХIХ век – е турил Иван Вазов
на разказа-визия „Последният ден на
ХХ век“. Финалното изречение гласи:

Той влезе в дворецът, цял блеснал от
светлини, дето щеше тая вечер да се
посреща радостно новия ХХI век.
В двореца, „цял блеснал от светлини“,
влиза цар Иван, който – преди да извърши това, освен че се разхожда по
сияйните софийски улици, прави също
сводка за положението в царството,
а още по-преди:

Царят затвори прозореца, облече си
официалната дреха и се спря при писалищний стол, дето лежаха куп книжа,
вестници и депеши, и взе да дочита
нещо.
Вазов не прави уточнение какво дочита владетелят, нито си задава
въпроса наясно ли е той с това, дето
чете. На любимия поет на нацията,
който вярва, че „мойте песни все ще
се четат“, и през ум не му минава,
че ще дойде ден, когато – неговите песни наистина пак ще се четат,
ала като се четат, колко ли ще се
разбират…
12 септ. 2014 год. Ако съдим по едни
думи на Иво Сиромахов, публикувани
във Фейсбук, май не много:

Преди няколко години eдин от синовете ми, тогава шестокласник, бе получил задача да прочете „Под игото“.
Почна я и след минута ме попита:
– Тате, какво е сомун душманларъ?
Обясних му. След малко ме попита какво е ахиевски читак. Аз пак му обясних. После ме попита какво е геран.
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За около десет минути младият читател се сблъска с около 40 думички,
които отдавна не се употребяват
в българския език, повечето от тях
– турцизми.
Налагаше се да чете книгата с преводач, който в случая бях аз. Вместо
да е удоволствие, четенето се превърна в тегоба. Видях, че няма смисъл, и посъветвах сина си да остави
„Под игото“ и да вземе „Островът на
съкровищата“.
Преди да ме заклеймят интернет патриотарите, бързам да заявя, че аз
харесвам „Под игото“. Много стегнато трилърче е, има екшън, базирано
е на исторически събития и изобщо
си е една много приятна романтична
история, написана в духа на епохата.
Но езикът е напълно неразбираем за
съвременния човек. Няма ли да е много по-добре и за учениците, и за учителите, и за паметта на самия дядо
Вазов, ако езикът на романа му бъде
осъвременен от грамотен редактор?
Ако хекиминът се превърне в доктор,
геранът – в кладенец, а пармаклъкът
в парапет?
Разбираме го Иво Сиромахов…
7 ноем. 2019 год. Единайсетокласници
от елитно училище си направиха труда да извадят непознатите им думи
от „Под игото“ и в резултат се получава списък от цели 17 страници (sic!).
Сред озадачаващите хлапетата слова
са:

бара, челяд, софра, машалла, аман,
пруст, вратня, врачка, фес, сетре,
опекунство, къшей, бей, миндер, караул, прокламация, сплетница, шаяк
(не са чували нашите наследници за

великата шаячна правда – това е
добре ), разтуха, изгора, кудкудяка,
заптие, харсъз, конте, башибозук,
шекер, одър, горест, джепане, будала,
калимявка, метох, фарисей, бъклица,
ярем, фъртуна, урва, друм, гюл, дюкян,
бакалница, пряпорец, орда, долап, ханъма, пардесю, сукно, дирник…
Спирам, щото мястото е ограничено,
но грубото преброяване сочи, че децата не схващат някъде към 600 думи
– хич не малък брой. Е, то вярно, речникът на Вазов е колосален, по-богат
от този на Шекспир, твърди проф.
Александър Шурбанов, познавач и на
двамата, но все пак…
28 ноем. 2019 год. Ала и Шекспир –
тъкмо заради тучния му „лексикон“,
трудно го разбират. Затова англоезичните – без да вдигат джумбуш
джангър, открай време го адаптират
за младите. Проф. Джон Х. Макхортер,
преподавател по лингвистика в Колумбийския университет, е страстен
радетел, сп. „8“ го цитира:

Искам наистина да се свържем с Шекспир, вместо да раболепничим, което
мисля, че повечето от нас правят.
Дава и пример, неоспорим:

В „Крал Лир“ Едмънд се описва като
„щедър“. Мислиш си – ОК, Шекспир говори за човек, който обича да раздава
неща. Не. „Щедър“ (generous) по онова време е означавало „знатен, аристократичен“ (noble). Наложително
е думата да се промени на „знатен,
аристократичен“.
2018–2020 год. При Вазов има същото
недоразумение, описва го артистът
и сценарист Руси Чанев. Той се е заел
с тежката и определено интересна
задача да направи адаптация за деца
на най-известното българско литературно произведение на понятен за
тях език, под заглавие:
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За българчетата по света артистът
Руси Чанев представя „Под игото“ от
Иван Вазов.
Мотивирал го и фактът, че за „българчетата по света“ не съществуват кой знае какви опции да научат
езика на родителите си – нямат пособия, нямат образци, нямат интересни
книжки, нищо нямат…
6 авг. 2017 год. Същото с болка споделя
Дарина Рангелова в сайта Mama Ninja:

Прекарала съм часове наред в интернет да търся подходящи буквари или
някакви книжки, по които да уча сина
ми да чете. Няма. Няма една книжка с
кратки изречения, само с печатни букви (без ръкописни като „а“), със смислен сюжет за начинаещи. Купила съм
една купчина помагала, одобрени от
МОН, които трябва да си адаптирам.

ли ново, нито пък се извършва върху
него нападение. И макар че това, което му се случва в тази глава, не е безпроблемно, не изглежда редно и ни се
струва пресилено да се нарече „покушение“. Речникът на Найден Геров от
края на ХIХ век дава отговор: „Покушение – кога ся някой покуши на нечто; да ся покуся – налитам, решавам
ся, опытвам ся, посягвам да направя,
да извърша нечто голямо, страшно“.
Така че Вазов – и това вече пасва на
случващото се! – е имал предвид труден опит. Ново покушение = нов (труден) опит.

Разбира се, говорим за актуализации
внимателно промислени, не за самодейни нескопосни опити, които комично дискредитират идеята.

31 окт. 2014 год. Проблем има не само с
романа на Вазов, проблем има и с „Бай
Ганьо“ на Алеко, а вероятно и с други
още канонични автори. Борис Ангелов, литературен критик и етнолог,
преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“, се насинява по „сиромаховски“ ò
„Бай Ганьо“:

Народния театър; обсипан е с национални награди и е показван на фестивали в чужбина; заснет е и като телевизионна версия от БНТ…

2004–2020 год. Руси Чанев има опита
на пишещ за театър и кино, издал е
две книги. В ролята на Странджата
той сътрудничи на постановчика
Александър Морфов в създаване на
най-съвременната сценична версия
на Вазовата повест „Немили-недраги“
– спектакъла „Хъшове“. Спектакълът
с шумен успех се играе за възрастни и
деца вече почти две десетилетия в

Права е майката! А „Под игото“ би
била прекрасна история за запознаване/учене/научаване?! Много стегнато трилърче! Е, не че няма съкратени
издания за ученици, благословени от
МОН, има. Има даже одобрение за идеята на Руси Чанев – не е лесно с тези
600 неразбираеми или променили значението си думи…
2018 г. Ето „шекспировия“ пример на
Руси Чанев:

По някое време, работейки над книгата, стигам до глава, наречена „Ново
покушение“. Чета и се чудя кой на какво се нахвърля или какво покушава, и
то наново, става ли някакъв атентат
или нападение, както ми обясняват
съвременните речници значението
на думата „покушение“?... Няма такава работа. Ето за какво всъщност
става дума: Огнянов – оказал се сред
тълпа от разюздани башибозуци, които го приемат за свой и от чието обкръжение, колкото и да пробва, все не
може да се измъкне – попада на родителите на свой ученик и се опитва да
изпрати по детето им тайно писъмце
до съратниците си. Но не успява. Но и
не извършва никакво покушение, камо

Книгата днес е абсолютно няма. Миналото лято синът ми ме питаше
през пет минути буквално какво означава тая или оная дума.

1893–2016 год. „Вазов не може да бъде
преведен“, твърдят някои, забравяйки, че „Под игото“ е един от най-превежданите български романи от
появата му на бял свят до днес. Неотдавна големият полски българист
Войчех Галонзка съобщи, че е сътворил нов превод и – без съмнение – при
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него „джепането“ ще гърми на полски,
не на български. А то на съвременен
български май и хич не гърми, както
черешовото топче не гръмва. Нужно
е следователно да подирим оная мяра,
която хем да запази родолюбието и
очарованието на романа, хем той да
докосне сърцата на днешните деца.
2020 год. Руси Чанев го е изразил точно
в послеслова на адаптацията си:

Езикът, на който се разбираме днешните българи, се отличава от езика,
на който са говорили и са се разбирали дедите и прадедите ни. От друга
страна ни се иска, най-малкото ни е
мило, да чуем техните разкази или
песни. Както и да ги чуят децата ни.
Затова можем да им ги поднесем за
тях на един детински език – не много усложнен, не много дълъг, не много
назидателен, за да не досадим и прехвърлим мярката, и да стане като оня
селяк, който искал да се качи със скок
на магарето си, но така се засилил,
че го прескочил и се натъртил яко от
другата страна.
Пролетта на 1919 год. Вазов не за
първи път си пати от пазванти, нека
само си спомним анекдота, разказан
от Иван Богданов, за двойката, която получил баш за „Под игото“. Завъртял му я даскал Велико Йорданов
(завъртял я на писмената работа на
племенника му Александър, син на ген.
Георги Вазов, но темата разработил
лично авторът). Даскалът кипял от
негодувание:

Да пишеш приумици! […] Да пишеш, че
в образа на Бойчо Огнянов са въплътени черти не от един, а от много герои… Кой ти каза това? Кой ти е казал
на теб, че Рада Госпожина… че Колчо
Слепият… че чорбаджи Марко… кой,
кой, кой…
1936 год. Големият български режисьор Хрисан Цанков, преди почти
век, също си е теглил от пуристите
препаратори:

Ето, тези разбирания ме накараха преди 3–4 години да преработя
Вазовите „Хъшове“. Очистена от
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отживелици в език и израз, нагодена
към днешната драматична техника,
от престарялата комедия се получи
едно прекрасно драматическо произведение – прекрасно именно по вазовската чиста романтика, по вазовските мили и близки образи, по вазовския
сърдечен патос и безизкуствен хумор.
Какво от това, че някои критици –
било от предвзетост към „светите
текстове на оригинала“, се възмутиха от моята режисьорска дързост да

Неговата поема „Горски пътник“, която навремето си, подобно Шилеровия
„Вилхелм Тел“, събуди за национален
възход цял народ, сега се знае само по
име. Така са мъртви днес произведенията и на Любен Каравелов, и на Илия
Блъсков, и на стария Славейков, ще започнат да измират и богопомазаници
като Иван Вазов.
1910 год. Самият Вазов до смъртта си
е работил върху „Под игото“, осъвременявайки го; има той и пиеса по
романа, където е премахнал редица
персонажи и линии – Хаджи Ровоама,
любовта между Лалка и д-р Соколов
и – забележете! – Мунчо, любимия ни
Мунчо , зачеркнат (sic!) от самия
Патриарх! Така Вазов и Руси Чанев е
вдъхновил…

„Под игото“               
е един от найпревежданите
български романи.
2020 год. Задължително е „Под игоГолемият полски
то“ да зазвучи на достъпен език.
Всъщност то вече звучи, Руси Чанев
българист          
(в сътрудничество с дъщеря си – фиВойчех Галонзка
лолог, и под вещото око на писателя
Енев) е свършил тази работа.
съобщи, че                      Деян
Изданието, което предстои (тъй
като едно издателство го отхвърля,
е сътворил
второ се колебае, трето мисли, какнавсякъде по света открай вренов превод и –               то
ме е с по-особените писателски рабез съмнение –                                  боти – причини финансови, причини
едни го хвалят, други
при него „джепането“             конюнктурни,
проклинат), ще бъде илюстрирано от
на читателите (9–14 гоще гърми на полски, връстници
дини), за които е предназначено – от
ученици от Националното училище за
не на български.“
изящни изкуства. Ще бъде придруже„коригирам“ Вазова! Не знам друга пиеса, друго наше представление да са
намирали у публиката по-възторжен
прием.
Проумявал е Цанков отлично, че:

Срамота е да се приказва толкова гръмогласно за национална култура, а да
оставяме да измират едно след друго
всички големи имена на българската
културна история. Защото не само
Пърличев е умрял без помен. Нима е
по-жив един Г. С. Раковски? Името му
се помни по легендите за хайдутските
му дела, но кой го помни като поет?

но и от аудиокнига – адаптацията на
Руси Чанев, прочетена от Руси Чанев.
ХХІ век. Една разпоредителка в Народния театър разправя:

Излезли двама тийнейджъри в антракта на „Хъшове“, говорят си и
единият казва на другия: „Ама това
има ли го в повестта?“. Другият: „Да,
бе, в трета глава бе, главо!“ – „Не я
четох дотам, толкова стари думи,
меен!...“.
Борил се, борил се, стигнал до втора
глава, свършили му силите и изпуснал
интересното…
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Вазов ще бъде!
Режисьорът                       
Борислав Чакринов                 
за срещите си с „Чичовци“
Днес повече от всякога сякаш „Въздухът трепери“. И сякаш на пръсти се броят режисьорите, които
се осмеляват да поставят Вазов на
театрална сцена. Вас лично с какво
ви предизвиква и вълнува Вазов?

решаването на обществени каузи, би
могъл да промени света.
Не зная дали днес наистина „Въздухът
трепери“. Това усещане по-скоро имах
по време на първата ми постановка в
Сливенския театър. И като първа, естествено, ми е любима. Беше 1988 г.
и беше перестройка. И моите чичовци
бяха построили кула и се вглеждаха в
хоризонта да дойде някой и да ни освободи. Никой не дойде и те заспаха.

След години поставих отново текста
в Бургас. Беше черно представление.
Героите ми живееха под земята, „на
дъното“, бяха в света, изграден от
бесилки. Безсмисленото противопоставяне в обществото беше станало нетърпимо и надеждата си беше
отишла.
След още години в Ямбол срещнах
трупа артисти, които бяха запазили въпреки годините „театрална
реформа“ почтеното си отношение

Творчеството на Иван Вазов винаги
е било едно от нещата, които са ми
давали възможност като българин да
се съизмервам със света. Ако вземем
за пример руската класическа литература, у Вазов намирам и Гогол, и Толстой, и Пушкин, и Есенин, и Тургенев,
и Салтиков-Шчедрин. Удивително е
как само за един, макар и не кратък
живот могат да се създадат толкова
много светове. Ето защо, колкото и
тривиално да е, справедливо казваме,
че творчеството на Вазов е една вселена и начало на началата за всичко,
създадено по-късно на полето на българската литература.
В режисьорската си работа съм имал
щастието много пъти да се докосвам до тази вселена, но въпреки че
съм правил доста Вазови текстове,
бих коментирал основно срещите си с
„Чичовци“. Винаги съм смятал „Чичовци“ за един от най-гениалните текстове, писани на български. Тази чудна
галерия от образи ми е давала винаги
възможност да изразя най-пълно отношението си към живота около мен,
хвърляйки ме от краен нихилизъм към
необоснован патриотизъм. Винаги
в основата на тези спектакли (правил съм „Чичовци“ пет пъти) е стоял
разговорът за инфантилизма на един
непораснал народ, който, ако иска да
употреби енергията, с която разрешава дребни битови конфликти, за

„Чичовци“, постановка Борислав Чакринов, Народен театър, 1996 г.

Представлението ми в Народния театър беше най-пасторално и добродушно. Играеха уникални артисти –
Велко Кънев и Стефан Данаилов, Чочо
Попйорданов и Кръстю Лафазанов,
Марин Янев, Стоян Алексиев, Вальо
Ганев, Тони Радичев, Сава Хашъмов,
Мариус Донкин, Марин Янев, Миша
Петров … Те играеха с удоволствие
и тяхната творческа мощ ни даваше фалшива увереност в светлото
бъдеще.

към професията и живота. И това е
най-снизходителното ми представление към Вазовите герои. Аз не само се
поставях на тяхно място. Аз бях един
от тях. И ги обичах.
Не крия, че се готвех отново да посегна към текста. Животът ме изпревари и се промени. Още не мога да проумея как и колко. И докога. Ще видим.

Защо точно Вазов е част от режисьорските ви търсения? И какъв
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Борислав
Чакринов

Борислав Чакринов завършва театрална режисура във
ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“
през 1985 г. След дипломирането си започва работа като
режисьор в Сливенския драматичен театър „Стефан Киров“.
А от 1987 до 1988 г. е негов
директор. След това работи
в Театър „София“ (1988–1990).
От 1990 до 1993 г. е директор
на МГТ „Зад канала“. От 1998 г.
до днес работи в Драматичен
театър „Адриана Будевска“,
Бургас – отначало като режисьор, а впоследствие поема и неговото ръководство.
На сцената на Бургаския театър създава едни от най-запомнящите се спектакли – „Кралят
умира“ от Йонеско, „Смъртта
на търговския пътник“ от
Артър Милър с участието на
Йосиф Сърчаджиев, „Бащата“
от Стриндберг, „Двамата
веронци“ и „Както ви харесва“
на Шекспир, „Чичовци“ по Иван
Вазов, „Големанов“ от Ст. Л.
Костов, „Когато гръм удари“
от П. К. Яворов и др. Поставил
е над 120 спектакъла на почти всички театрални сцени
в България. Често е канен за
постановки в Русия – в Москва,
Санкт Петербург, Саратов.

отпечатък оставя във вас пътуването в една такава вселена?
Аз съм от режисьорите, които убедено вярват, че развитието на българския театър е невъзможно без поставянето на българска драматургия. И
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тъй като трудно намирам себе си в
съвременни текстове, непрекъснато
през годините се връщам към класиците – Вазов, Алеко Константинов,
Ст. Л. Костов, Яворов, Радичков. И
ще продължавам да го правя. Защо ли?
Защото работата върху тези текстове ми позволява да се почувствам
най-органично в професията режисьор. Дава ми възможност, повече от
друг път, да си въобразявам, че водя
смислен и пълнокръвен диалог със
своята публика. Защото винаги съм
смятал, че смисълът на професията
е в споделянето, а не в себеизразяването. Никога не ми е достигал егоцентризъм, за да смятам собствените си
преживявания за достатъчно сериозен повод за изграждането на театрален спектакъл.

Георги Господинов пише: „Има писатели, които измислят личните
спомени на един народ. Толкова неговите думи са станали част от
нас, че понякога можем да разкажем като лично преживяване онова, което, оказва се, сме прочели в
книгите му“.
Дали историите, които разказвам на
сцената, са лични? Да, естествено.
Детството ми премина в Плевенския театър. Буквално живеех там.
И естествено моите чичовци бяха
актьорите и хората в този театър.
След години, вече завършил ВИТИЗ,
имах предложение да стана директор.
Отидох да видя току-що направения
ремонт и всички ме посрещнаха с добронамереното „Колко си пораснал!“.
Избягах. Но не забравих, че чичовците
са млади хора, и запазих гледната си
точка към тях на дете.
След години в програмата на Народния театър разказах историята на
виден български интелектуалец, който завързва на лапите на котето си
орехови черупки, за да срази политическия противник на долния етаж.
И до днес имам повод за много неща
от нашия живот да кажа: „Скарали се
Варлаам Копринарката и Иван Селямсъза за капчук“.

Вазовият език обаче дали е понятен за младото поколение? Или да
чете себе си (към което текстовете на Вазов неминуемо водят)
е едно от най-трудните неща за
днешния човек? А специалистите
твърдят, че благодарение на Вазов
имаме езика, на който се смеем и
плачем, скърбим и ликуваме. Ползваме ли го достатъчно отговорно?
Аз обожавам езика на Вазовите герои,
смятам го за огромно национално богатство. И съм особено ревнив към
опитите за осъвременяването му.
Убеден съм, че със силата на театъра
мога да въведа зрителя в този уникален свят, вместо да изхвърля Вазов на
улицата.
Доказателство за правотата ми е,
че години наред в общуването ми с
актьорите са влезли фрази от Вазов. Ние и досега се поздравяваме със
„Здравей, любезни“. Чуйте това: „Ако
един, някой си, не го знам кой е, мине
случайно и хвърли от пътя в двора ти
една проста папурвина, или пък магия
да речем, та откъде да го знаеш какво
му има на стомаха“. Това трябва да се
пази като зеницата на окото.

Ако се поровим в нашата народопсихология (цитирам ваше интервю за постановката „Чичовци“
в Ямболския театър), какво ще открием и дали ще ни хареса?
Какво ни носи ровенето в народопсихологията? Ами най-малкото си изясняваме отношенията към изобретението на човечеството – огледалото.
Ако не ни харесва особено това, което
виждаме там, трябва да се опитаме
да живеем по-добре. Както беше казал Гогол: „На кого се смеете? На себе
си се смеете!“. А Вазов казва: „Смей се,
рекли! Ама защо? Плачи, рекли! Ама
защо? И аз бих предпочел да се смея,
та да не плача, ама козата сама си
знае остър ли е ножът!“.
Така че Вазов е велик! И ще бъде!
Въпросите зададе Мария Панайотова

17

Великата рилска пустиня
Венци Златарев започва търсенията
си, следвайки информатика, актьорско
майсторство, психология, но завършва
философия и преподава. Увлечението
му по Изтока го води в Азия, но единственото място, където винаги се
завръща, е хижа „Иван Вазов“, на която
до момента е посветил 28 години.
Хижа „Иван Вазов“, фотография „Уикипедия“

Една от най-високо разположените хижи в България носи името на
Иван Вазов. Защо?
България на север граничи с Румъния,
на запад с Югославия и Македония
(вече Северна), на юг с Гърция и Турция,
на изток с Черно море. Нагоре граничи
с Небето и царството на Духа. Хижа
„Иван Вазов“ е един такъв граничен
пункт. Построена e първоначално
като заслон през 1939 г. с идеята да
прислонява горски странници. Самият
Вазов възпява величието на планината, в която често е бивакувал. Пазар
дере, местността, където е построен заслонът, есенно време наистина
навява усещане за Великата рилска
пустиня. През зимите, които карах
горе, виждах как, когато духнеше южнякът, носещ сахарски пясъци, планината придобива цвета на пустинята
и метафората оживява, а през хилядолетията този пясъчен прах е станал и
част от планинската пръст.

Планината е главен герой в много
от творбите на Вазов. Какво се
крие отвъд възторга към природата в произведенията му, посветени
на Рила?
Зная със сърцето си какво е чувствал
Вазов и то е усет за сакралност, интелектуалната артикулация на който най-добре правят Рудолф Ото,
Елиаде и Юнг. Планината, освен че е
величествена, е и доста сурова, плашеща, провокира и възторг, и ужас.
От творчеството на Вазов блика
тази първична и жизнеутвърждаваща
стихия. Който е чел произведенията
му, няма как да не е усетил природния

ритъм и пулсации и следващите ги
народни обичаи и празници, отразени
понякога абсолютно спонтанно, директно и първично. Без абстракции,
спекулации и символизации. Такава е
природата на здравия балканджия. Тя
не е градска претенция, нито интелектуална приумица и амбиция.

Какво от историческия контекст
сме склонни да пропускаме, когато
мислим за Вазов?
Вазов е имал щастието да се роди в
онова митично възрожденско време.
Върховете на тази интелектуална
и духовна експлозия не биват никога
вече достигнати. Но тук започват и
ерозията на родовото живеене, модерният градски живот с присъщото му отчуждение от природата и
традицията… Вазов е възпят като
патриот и родолюбец. Колективната памет може и се преподрежда,
преформатира и дори измисля. Вазов просто застава на това било, на
този синор, зад него виждаме родовете, пред него – Родината без родове.
Личната негова „Борба“ (по името на
първото му публикувано стихотворение) не е с османците, а с невежеството и скотската безнравственост на
тълпата. Но националната идея идва
също така и с модерното просвещение. Една година след Вазовата „Борба“ излиза тази на Ботев. Там врагът
пак не е османската власт, а попщината и клирът… Модерността и градското живеене постепенно ерозират
усета за природен и църковен ритъм.
Но комунизмът направо го убива. А
наследниците на възрожденците са

избити като врагове на народа. Племенниците на Вазов са подложени на
гонение и терор. Доста е противоречиво времето, когато се ражда нацията ни. И дядо Вазов неотменимо е
там.

Питат ли ви чуждестранните гости на хижата за Вазов?
Да, питат ме кой е той и защо се казва
така хижата. С леко чувство на срам
казвам, че това е нашият национален поет, но после изплувам с усмивка
и умиление и уточнявам, че е възпял
тази красота навън. Че е обичал природата и когато не е имало туристи и
хижи, е идвал да ѝ се любува.

Има ли цитат от Вазов, свързан
с Рила, който ви прави силно впечатление?
Наскоро отново ми попадна едно негово стихче, заради което му простих
всичката наивност и на места доста
грубата натуралистичност. Дадох
го на един приятел да го резбова и ще
го закача насред хижата. Цитатът е
от стихотворението „При Рилския
манастир“:

Сега съм у дома, в сърцето съм на
Рила.
Световните злини, тревоги са далеч –
за тях е тя стена до небеса турила –
усещам се добър, почти невинен веч.
Духът ми се цери след жизнената
битва,
вкушавам сладък мир във песни и
молитва.
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Нашият поетичен език
„Езикът е жив организъм.
Аз мисля, че днешният
книжовен език ще остане
по хубост същият, само –   
по-префинен и по-богат.
Той ще носи печата,
който му даде длетото                       
на талантливи майстори –        
от Ботева до Яворова
и Кирила Христова.“
Малко познат текст на
Вазов, публикуван в една
от последните му книги –
„Из бележника на поета“,
София, 1920 г.
Въпреки тежките дни, които преживяваме, времето навън е прелестно.
Равнодушната природа не дели нашите скърби и неволи – пролетта
празнува своя светъл празник. Вишните и зарзалите в двора ми са цели
облечени в бял цвят, а старата изпочупена праскова е цяла розова като
усмивката на здрава вакарелска мома.
Отнякъде прилитат първите звънки
кръшигласия на някой славей. А слънцето?... Но аз се отплеснах, а щях да
говоря за нашия поетичен език.
***
Аз винаги следя с удоволствие напредъка му.
Той се изглажда, префинява, обогатява.
Думите: „заник“, „изгрев“, „здрач“,
„багра“, „зара“, „ухание“, „двери“ и
толкова други народни и старобългарски думи красят прозата и стиховете. Такива думи са хубави. Хубави са
и съкратените съществителни: „заблуда“, „пробуда“, „забрава“, „проява“,
„развой“, особено в стиховете, които
правят по-стегнати и годни да побират повече думи, значи повече мисли.
Но думите: „упрек“ (вместо укор, натякване), „намек“ (вместо загатване),

юни 2020

Бежливи бележки
„пърха“ (вместо фърка, пофърква –
пърха конят), „притома“ (умора, отпадане), „тормоз“ (вместо спъвало) и
други подобни са лоши чуждици и нямат работа в книжовния ни език.
Влезли обаче са в езика ни чисто руски
думи, почти добили право на гражданство. Такива са „погром“, „тревога“ и
още други, повече изразяващи нравствени състояния. Пуристите може
да се въсят, но аз мисля, че можем да
ги запазим, едно, че мъчно можем да
намерим съвсем съответни тям в
езика си, а друго – и то е важно, когато се касае за нашата поетична реч –
те са кратки и звучни.
Можем ли да заемаме думи от славянския – старобългарския език? Не само
че можем, но и сме длъжни. Русите с
кривачи гребат от това езиково съкровище. То си е наше, можем свободно
да се ползваме от богатството му.
Разумява се, и там трябва мярка и
вкус. Михайловски твърде сполучливо
си служи със славянски форми и речи.
Но най-голямото съкровище, което
отваря вратата си, е нашият народен език и народните умотворения.
Добре е писателите по-често да шетат из тях.
Българският език е много богат, но му
липсват думи за нюанси на мисълта,
за отсенки. По неволя ще се ползваме
от чуждици, додето нашите филолози, поети и писатели изнамерят или
сътворят български, в духа на езика
ни. Трябва да забележа, че това вече
и става. Някои наши млади поети, истина, неуверено пускат такива нови
думи. Нека бъдат по-смели: несполучливите им новизни ще пропаднат, а
добрите ще оцелеят. Днес се гради
нашият поетичен език. Трябва само
зидарите да обладават верен вкус и

тънък филологически усет при избора
на материала за градивото.
Хубав ли е нашият език? Хубав. Звучен
ли е? Да. Но поради отпадането на
падежите и на неопределеното наклонение речта ни се лишава от стегнатост и в това отношение другите
славянски езици имат предимство
пред нас. Тоя органически недостатък е слабостта на езика ни. Но аз
повтарям: той е хубав и звучен. Той
е гъвкав, преливен, ярък в звуковете
си, разнообразен в интонациите си,
енергичен, бих казал – мъжествен. А
поради падането на ударенията не на
същи слогове на думите, той, както
и руският, обладава богата ритмичност, годен е за всички стихотворни
форми, ползва се с безкрайно богатство от рими мъжки и женски, и е способен за най-музикален стих. Останалите славянски езици не разполагат с
тия средства, стихът им по неволя е
еднообразен.
Натякват на езика ни чужденци, па и
наши, присъствието на членовете.
Вярно е, че членовете придават на
фразата разточителност. Но каква
яснота и определеност дават на мислите! Те са почти едно богатство.
Истина е, че излишната им употреба
не е добро. В народната песен те до
крайност са намалени. Избягват го и
нашите поети там, дето допуска духът на езика. Ботев в своите стихотворения е най-добрият майстор на
умно боравене с членовете.
Тук ме сърби езикът да кажа и за правописанието, защото то е яко свързано с речта. Но правописанието е един
болен въпрос: през цели десетилетия
то е извиквало прения, полемики. И
сегашното правописание, наложено
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от Министерството на народната
просвета, не може да се счита съвършено, без кусур. Но то е вече прието,
нека го задържим такова – няма защо
да хабим нерви и енергия в правописни
препирни.
Искам да кажа само едно нещо: това
правописание, нагласено главно за
педагогична сгода, притеснява малко
свободата на поета. То изхвърля неусеченото окончание ий на прилагателните и оставя вместо него само
и. Така поетът е длъжен да пише: учени мъж. Други брат, прави път. Това
е изнасилване на езика и затъмняване
на мисълта. И как грози сред хубави
стихове! Мисля, че поетите могат
смело да погазят повеленията на правописанието, ако щете и на граматиката, и да пишат, когато имат нужда
от прилагателни с кратко окончание,
„учений мъж“, „другий брат“, „правий
път“. Няма да стане световен катаклизъм от това невинно погазване на
правописа. Той стои по-долу от поезията... Та не правят ли същото, когато имат нужда от краткост при написването: „мойто“ вместо „моето“,
„наш’те“ вместо „нашите“, „ний знаем“ вместо „ние знаем“, „кат“ вместо
„като“? Пречи ли това някому?

Покойний Яворов ме канеше да пишем
предлозите „въ“ и „съ“, „во“ и „со“, когато предхождат думи, що начеват
с букви в и с, за да се „избегне мъчното произнасяне“. Аз намерих това
предпочитително, но не се реших да
пиша така, привичката ми пречеше.
Някои поети подир Яворова възприехa тия во и со. Малко гложди това
на непривикналото ухо, но е в полза
на благозвучието. Не приехме ли от

***

македонското наречие прелестната
форма „чакайки“, „мислейки“? Как е
жално, че в някой кът на България не
се е запазило неопределеното наклонение на пълната му форма?

ефирни крила я откъсват от действителността и я носят в мира на бъдещето и в тържеството на вечната
правда...

Но и тъй, както е днес, езикът ни, както казах, е пак великолепен по звучност, по изразителност и по енергия. И ние си го обичаме като едно от
най-скъпите наследства, завещани
нам от дедите ни.

Но да излезем на полето и да послушаме на воля поетическия език на
природата.

Но навън е хубаво. Славейчето сé
пее. Сякаш и прясната шума по дърветата, и въздухът с радостта си,
и слънцето с лъчите си пеят. И в тая
песен звучат страстните въздишки
на възродения живот, на младостта,
на любовта. И душата се слива с тоя
концерт на мирозданието, тръпне в
дълбочините си от тихите трепети
на надеждите и обновата, и невидими

Ние съзираме тия волности и в чуждите поезии. Френските поети пишат
encore и encor (още). Руските: „красотою“ и „красотой“ и тем подобни.
Езикът е жив организъм. Той расте,
развива се, видоизменя се. Навярно в
бъдещите времена, под усилията на
големи таланти той ще се усъвършенства повече, ще се облагороди.
Някои казват, че днешният книжовен
език ще изглежда тогава, както руският от времето на Ломоносова пред
Пушкиновия. Това едва ли ще е вярно.
Аз мисля, че днешният книжовен език
ще остане по хубост същият, само –
по-префинен и по-богат. Той ще носи
печата, който му даде длетото на
талантливи майстори – от Ботева
до Яворова и Кирила Христова. Ще се
напишат на него само по-велики творения, сигурно и с това главно ще се
различава от днешния.

О, пролет, как си чудна!

17 април 1920 г.
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Александър Иванов, „Петлета“

Мариус Донкин
Даниела
Димова
Красимира
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Виолета
Цветкова
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Сезон на българската драматургия
Как Народният театър се справи
в извънредното положение?
Успяхме да продължим доста неща,
които бяхме планирали за отбелязването на 170-годишнината на Иван Вазов. Случихме и допълнителен проект
– „Рецитираме Вазов“. В него и деца,
и възрастни имаха възможността
да заснемат видеа, в които рецитират „Аз съм българче“ и „Молитва“.
Страшно много хора реагираха на нашата покана и всеки ден публикувахме в нашите онлайн канали десетки
видео съдържания.
Отдавна обмисляме онлайн излъчвания на наши постановки, но не бяхме
напълно готови и затова започнахме
със стрийминг на откъси от представления от актуалния ни репертоар.
Използвахме времето да преосмислим
как да продължим напред и как да сме
атрактивни за публиката. Преразгледахме ценовата политика и репертоара ни. Екипът единодушно прие посланието за единение и взехме решение
да посветим новия сезон на българската драматургия – съвременна и класическа. Ще имаме такива продукции и
на голяма, и на камерна сцена.
Извънредната епидемична ситуация
от 14 май до 14 юни отново разклати
нашите планове. За съжаление проектът за честване на Вазов на голямата сцена, в който участват 24-ма
души, не може да се обезпечи и да се
създадат условия за репетиции на закрито с дистанция от метър и половина и носене на маски.
В момента се готвим за представления и на открито. Обособяваме 3 площадки, които са на територията на
Народния театър. Според новите условия до 1 октомври нямаме право на
субсидия и да бъдем продуценти.

Mинистерството на културата
увери, че заплатите на щатните
артисти са гарантирани за месеци
напред. Пред какви други проблеми
сте изправени?
Министерството гарантира заплатите 6 месеца напред – от 13 март до
13 октомври 2020 г. Всички работещи в театъра си взеха полагаемите

Мариус Донкин,
директор                         
на Народния театър
„Иван Вазов“

платени годишни отпуски. Винаги
сме се стремели да се оправяме сами и
да не сме в тежест на държавата. Но
бихме искали и се надяваме най-скоро
да получим парите, които сме заработили до този момент. Това са парите,
които са преходен остатък от миналата година, тъй като условията до
31 декември 2019 г. бяха по другата
методика. До 12 март 2020 г. включително ние сме изработили доста пари
и се надяваме те да бъдат субсидирани. Ако получим тези средства, ще
можем да свършим работата по проектите, които бяхме принудени да
отложим. А те не са малко. Идването
на Хърватския национален театър
на 25 и 26 март е едно от тях. Щяхме
да играем там на 24 и 25 май. Това го
считахме за изключително събитие,
тъй като щяхме да представим наша
продукция в Деня на българската
писменост и култура и по време на европредседателството на Хърватия.
От средата до края на юни трябваше
да дойде Боб Уилсън за своя проект –
етап А. За откриването на „Театър
пред театъра“ бяхме поканили Aлександринския театър от Санкт Петербург. А през септември щяхме да
им върнем визитата. От края на септември до първите дни на ноември
Боб Уилсън щеше да довърши работата си по „Бурята“ на Шекспир.
Всички тези проекти са отложени с една година. Средствата са ни

необходими както за пътуване, така
и за продуциране на спектаклите, за
да обезпечим предстоящите продукции, особено тази на Боб Уилсън. Не
искаме помощ от държавата, а да ни
дадат това, което сме си изработили.

Как театърът ще „съжителства“
с вируса през новия сезон?
Ще изпълняваме стриктно всички
изисквания и предписания за безопасност и дистанция. Всички актьори ще
попълнят декларации, че ще спазват
хигиенните правила, и за съгласието
си да играят на сцената. Публиката
може да е с маски, но актьорите няма
как.
От две години искаме да създадем наш
продуцентски център и платформа,
фокусирани върху онлайн излъчвания.
COVID-19 ускори нашия проект. Имаме
13 качествено заснети продукции от
настоящия репертоар и над 70 архивни, които ще минат през техническа
обработка. Решили сме да включим
и доста иновативни неща, свързани с живота в театъра. Надявам се
най-късно до септември да започнем
тези онлайн излъчвания. Винаги ще
има хора, които нямат възможност да
дойдат на театър в София. А националните културни институти имат
мисията да разпространяват българската култура, произведения и език.
Въпросите зададе Мария Панайотова
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Предизвикателството остава
Как се справяше институцията ви по време на извънредното
положение?
Тези два месеца бяха изключително
предизвикателство, но предизвикателството остава, докато няма
ваксина или лекарство, което да гарантира здравето на публиката и

вкъщи“. Поради набирането на толкова много видеа от чужбина започнахме
още на 8 май, а излъчванията продължиха и на 10 май. Подготвихме много
мощна кампания и за 24 май.
На 9 май осъществихме първото живо
изпълнение от два месеца и първия
жив контакт с публиката. Мисля, че

Даниела Димова –                              
директор                          
на Театралномузикален                         
и продуцентски
център, Варна

артистите. Още в първата седмица
от извънредното положение направихме мощна кампания на онлайн
представления, като в четвъртък от
19 часа излъчваме оперни спектакли,
симфонични спектакли или балет. В събота от 19 часа излъчваме театрални
спектакли. Три дни от седмицата сме в
контакт с нашата публика.

Имате ли представа каква е аудиторията, която ви следи онлайн?
На 19 март с галаконцерт от „Опера в летния театър“ достигнахме
34 000 гледания, а на 21 март черната комедия „Телефонът на мъртвеца“
имаше 23 000 гледания. Това са около
60 000 само през първата седмица.
Освен това набра скорост и инициативата „Театърът чете от вкъщи“.
Тя започна от януари на сцена „Ротонда“ и естествено с извънредното положение от сцената в театъра
се преместихме по домовете. Имаме
200 000 последователи. Кулминацията беше на 9 май, като инициативата се превърна в „Европа чете от
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бяхме първи не само в България. Ние
излязохме не от балкона на дома си,
както правят на много места, а от
балконите на театъра.

Какви са изводите от онлайн режима и излъчването на архивни
записи?
Освен отварянето на архивите, чиито най-големи пазители са БНТ и
БНР, в сегашната ситуация пускаме и
наши съвременни представления от
последните години, които се играят
много рядко или вече не са в репертоара ни. Това дава възможност на
зрители, които никога не са влизали в
нашите зали, да разпознаят лица, да
чуят гласове, които ще ги провокират
да си купят билет.

директори и с водещата организационна работа на Найден Тодоров той
стана факт. Така всички успяват да
видят какво богатство от музикален
живот има в България и колко е ценен
всеки за своя град или регион. Колкото до бъдещето, за нас приоритет е
живата среща с публиката, защото
тя носи емоцията. И това се усети на
9 май, когато видях сълзите на радост и сияещите лица на хората, разпръснати на площада пред Операта,
дошли да слушат нашите солисти.
Затова приоритет е да възстановим
бавно, постепенно, с по-камерни състави, а дай боже, и в пълния му блясък
нашия цикъл на работа. Но за да не загубим и групата, която сме спечелили
онлайн, вероятно ще продължим всеки
месец да излъчваме по едно представление – оперно и театрално, което
вече е свалено от афиша.

Как планирате новия сезон в условията на съжителство с вируса?
За лятото все пак имате и сцени
на открито.
Имаме няколко сцени. Ще открием театралния и музикалния летен сезон с
„Любовни писма“ с Яна Маринова и
Свежен Николов в театъра и „Корона
оперна гала“ за операта. Пиесата ще
се играе на една нова сцена, която ще
изградим в пространството между
оперната и театралната сграда, а
концертът ще бъде в Летния театър. Тази сцена ще можем да ползваме и за камерни концерти. Колкото до
„Опера в летния театър“, предвиждаме сезон само с български изпълнители, диригенти и режисьори.

Министърът на културата увери, че заплатите на щатните артисти са гарантирани за месеци
напред. Пред какви проблеми сте
изправени?

Контактуваме с доста колеги от чужбина и мисля, че това, което държавата и Министерството на културата
правят за държавните културни инСмятате ли, че е добре да има    ститути, е изключително. За шест
постоянна платформа, както на- месеца трудовите възнаграждения
правихте общия афиш „Заедно в на колективите са гарантирани в пъкризата“?
лен размер. Това ни дава спокойствие
да продължим в неспокойното време,
Да, този афиш е една голяма победа, в което живеем.
защото с няколко конферентни разговора, със съдействието на всички Въпросите зададе Светлана Попова

23

Засилихме онлайн присъствието си
Как функционираше Националната
библиотека по време на извънредното положение? Кои от дейностите
замряха или бяха силно ограничени?
Дейността на библиотеката не
е спирала в периода на извънредно положение. Много бързо и оперативно екипът ни се пренастрои
към предизвикателството, наречено COVID-19. Продължихме да извършваме традиционните си задължения,
преструктурирайки дейността си
на място и дистанционно, в домашна
среда. Новото и различното беше –
на този етап то остава да действа
– онлайн обслужването на потребителите. На сайта на библиотеката
действа платформа за регистрация
на читатели, за заявяване на различни услуги, при това безплатно. Само
за седмица след стартирането на онлайн обслужването новорегистрираните читатели бяха 470, а заявените
електронни услуги с предоставяне
на дигитализирани документи – над
4500. По повод на 11 май – нашия професионален празник, организирахме
национален форум с наименование
„COVID-19 – отговорът на библиотеките“. Включиха се колеги от цялата
страна, те споделиха своите тревоги
и опит в условията на тази безпрецедентна ситуация, разказаха за инициативи, с които се гордеят. Изводът е,
че библиотечната общност реагира
адекватно на предизвикателството.
Много от споделените идеи и опит
могат да се усвоят от останалите
библиотеки в страната.

по тази причина обособихме пространства за работа на читателите,
като спазваме всички противоепидемични разпоредби. Работят четвърта и пета читалня. Всички книги в
библиотеката, които са на свободен
достъп, са обезпрашени и дезинфекцирани. Същото направихме и с традиционните каталози. Обособени са
пространства за карантиниране на
книгите и документите, които са
ползвани, като периодът на карантината е 72 часа.

По време на изолацията поддържахте някои онлайн рубрики. Ще
разширите ли онлайн дейността
на библиотеката?
Поддържаме много виртуални рубрики като „Духът на словото“, която
включва поредица от интервюта с
творци. Също така рубриката „Перли в короната“, в която представяме
анотации на емблематични документи, съхранявани в Националната

За да засилим онлайн присъствието
си, водим активна комуникация с библиотечни институции в Европа с оглед възможностите за споделяне на
електронни ресурси. В момента тече
обработка на дигитализиран архив
от над 1000 екслибриса, в ход е и дигитализацията на музикални издания.
Библиотеката е партньор и в подготовката на проекта „Европейските
градове – културни мостове над времето и пространството“, предвиждащ фотографска изложба от пет
национални библиотеки – в България,
Румъния, Сърбия, Албания и Черна

Красимира
Александрова,            
директор                         
на Националната
библиотека                      
„Св. св. Кирил                              
и Методий“

Как ще продължи работата ви през
следващите месеци, какви извънредни мерки предвиждате след възстановяване на пряката работа с
читателите?
От 19 май библиотеката отвори врати за своите потребители. Разбира
се, при съблюдаване на строги мерки
за контрол на достъпа и пребиваването в читалните. Както е известно, в
Националната библиотека работят
само читални. За разлика от всички
останали обществени библиотеки
при нас не се раздават книги за дома,

илюстрациите в изданието на романа
от 1894 г. на художниците Иван Мърквичка, Антони Пиотровски, Йозеф
Обербауер и Антон Митов. В навечерието на 24 май показахме, отново
виртуално, изложбата „Вазов в Националната библиотека“, която представя документални свидетелства за
живота и дейността на писателя от
фондовете на библиотеката.

фотография Иван Добромиров

библиотека, както и „Вазови строфи“,
в която всяка седмица публикуваме
тематично негово стихотворение
и фотография. Работим и по тристепенна експозиционна програма за
отбелязване на 170-годишнината от
рождението на Иван Вазов. Тя включва виртуалната изложба „Зад кулисите на „Под игото“, която представя

гора. Друг проект, който готвим, е
свързан с разработване на подсайт
за обединяване на архивни документи
на Български исторически архив. Първоначално в него ще бъдат качени архивни материали на Георги Раковски,
Васил Левски и Христо Ботев.
Въпросите зададе Димитрина Чернева
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Вместо

интервю
Виолета Цветкова

Ако не беше COVID-19
и всичко, произтекло
от разпространението
на вируса по света,
едва ли в този брой                              
на сп. „Култура“ щеше      
да се появи подобен текст
Едва ли щяхме да изпратим 22 въпроса на министъра на културата Боил
Банов с единствената цел да чуем
от първо лице отговорите, които
българските творци (независими и
работещи на щат в държавни институции) вероятно биха прочели с интерес. Ситуацията обаче е различна
и няма как да не ни вълнува какво се
случва с авторите, произведенията и
събитията, поставени пред принудителното „стоп“.
Тук трябваше да прочетете интервю
с министър Банов. Интервю, обещано
от министерския пиар отдел. Няма да
разказвам цялата одисея, изпъстрена с неизброими телефонни обаждания, имейли, съобщения във Вайбър и
есемеси – тя е достойна за абсурден
сюжет за малък разказ. Споменавам
само няколко ключови моменти: след
изпратените надлежно въпроси до
министъра на 8 април и обещанието
от страна на пиар отдела му да получим писмени отговори в рамките
на десетина дни, се наложи да се съобразим с динамиката на събитията
и да отложим интервюто с месец.
Бяхме спокойни, защото очаквахме да
се изпълни обещанието не просто за
писмени отговори, а за пространно
интервю на живо или от разстояние.
Дори си позволихме да го анонсираме в
майския брой на сп. „Култура“.
Днес, утре, другата седмица – чакам
търпеливо, проявявам разбиране. До
14 май, четвъртък, когато чувам заветното: утре в 11:30 часа интервю
по телефона (разбира се, с изпратени предварително актуализирани и
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обогатени въпроси). Десет минути
преди уречения час пиарът на Министерството на културата (МК) професионално проверява дали съм на
линия, наред ли е връзката, техниката. В 11:26 часа същият глас, но вече
притеснен, ми съобщава: „Министър
Банов току-що излезе от кабинета,
извикаха го спешно в Министерския
съвет“.
Чакала съм месец и половина, ще почакам още някой и друг час. Никой повече
не се обажда. От предишните разговори съм наясно, че за всекидневната програма на министъра се грижи
началникът на политическия кабинет на МК. Много е заета, не звъня
по телефона, изпращам есемес с молба за информация. Няма отговор. Ден
по-късно изпращам гневно вайбър
съобщение до пиара, получавам разбиране и… препоръка да изпратя същото и на началника на политическия
кабинет. Тук чашата преля. Защо един
журналист трябва да получава благословия за интервю от един началник
на политически кабинет? Щом този
„началник“ не отговаря на запитването ми, защо трябва да му изпращам
ново? Отказвам. И добавям, че първо, настоявам за конкретен отговор
„кога?“; второ, не смятам да се унижавам повече; трето, не обещавам да си
мълча.
Понеже съм търпелива и ми е важно
какво ще ни отговори министър Банов, четири дни по-късно се обаждам
на „началничката“. Чувам в слушалката: той е много зает, непрекъснато
има срещи, сега записваме и клипове за
24 май, до края на седмицата не може
и… какви са тия толкова много въпроси, „не мога да го случа“ това интервю
в близките дни...
Щом от началото на април до 20 май
началникът на политическия отдел
на министъра не намери прозорец от
30–40 минути в програмата му, за да
отговори той на въпросите на сп.

„Култура“, преминавам към план Б и се
опитвам да събера пъзела от т.нар.
мерки на държавата с помощта на
собствените ми наблюдения и с данни,
предоставени от пиара на МК.

***
През април МК обяви две мерки, за да
подкрепи най-засегнатите, свободните творци: по една минимална заплата плюс осигуровки (общо 720 лв.
месечно) в продължение на три месеца за регистриралите месечен доход
до 1000 лв. през 2019 г., а за другите
– безлихвени заеми за общо 4500 лв.
за три месеца. Условията (заверена
данъчна декларация, БУЛСТАT, осигурителни вноски и т.н.) направиха мерките не особено популярни сред голяма част от творците. Мнозина не се
вместваха в изискванията за безвъзмездна помощ, затова се наложи тя да
бъде квалифицирана като творческа
стипендия, отпускана по „Програма
за подпомагане на млади и изтъкнати творци и на други млади специалисти в областта на културата“ към
Национален фонд „Култура“ (НФК)
с обща стойност 2,5 млн. лв. Оказа
се, че по-малко от 30 % от подалите
документи през април – 323 от общо
1028 души – отговарят на условията
и могат да получат подкрепа, други
близо 30 % са отхвърлени и приблизително толкова са върнати за „доокомплектоване на документите“. Затова
на 21 май бе обявен нов срок за кандидатстване – време, в което да бъдат
отстранени технически пропуски или
да се подаде уточнителна информация. Явно се търси възможност въпросните 2,5 млн. лв. да стигнат до
максимален брой творци.
До тази стъпка се стигна след поредица срещи на министър Банов с
работната група на артистите от
независимия сектор. Колкото до безлихвените заеми в общ размер от
4500 лв., за мнозина те не са добра
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идея – макар и в дълъг срок, парите
трябва да се върнат. Вероятно на
по-късен етап ще разберем и колко
популярна в културния сектор се е
оказала мярката 60:40, която се обслужва от социалното ведомство.

е предвиден и за съвсем нова програма
в областта на визуалните изкуства.
А за програма за разпространение
на вече готов музикален, танцов или
театрален продукт са предвидени
800 000 лв.

Най-важният ден за заетите в сферата на българската култура се оказа
11 май, Денят на светите братя Кирил
и Методий. Именно тогава министър
Банов обяви на брифинг, че секторът

„НФК към МК ще бъде отделно захранен с допълнителни средства в отговор на очакванията за структурна
подкрепа от страна на независимите творци и организации с 1,5 млн.

мислене и предлагат начини на изява
на културен продукт чрез интернет.
(…) Това е междинен етап. Работим и
по други мерки, които ще бъдат приети и обявени според динамиката на
ситуацията в Европа и у нас.“ А твърдото му обещание е, че средствата
ще бъдат предоставяни според сериозни критерии, гарантиращи качество и естетика на завършения
културен продукт. Допълнителни
бонуси са премахнатото изискване за

фотография © Нощ на театрите, архив

ще бъде подкрепен с допълнителни 5
млн. лв., предоставени на МК от правителството. Средствата ще бъдат
насочени към творците и организациите така: 2,8 млн. лева чрез програми
на МК и 2,2 млн. лева чрез НФК. Разбра
се, че по програмите за създаване на
нови сценични театрални, музикални
и танцови проекти ще бъдат разпределени по 500 000 лева (стартът на
сесиите бе на 19 май, а документи се
приемат до 18 юни). Същият бюджет

лв. – обяви министър Банов. – Целта
на програмата е да бъдат подпомогнати независимите професионални
организации в областта на изкуството и културата и частни творчески
пространства, развиващи дългосрочна дейност. Такива са малките
авторски кина, циркът, пространства за изкуства, галерии и др. Още
700 000 лв. чрез НФК са предвидени за
малки грантове към отделни артисти, които провокират с иновативно

самоучастие от 10 % и увеличеният
процент за административни разходи до 35 %.
Отговорът на творците не закъсня.
„Обявените допълнителни 5 млн. лв.
в подкрепа на независимия сектор са
исторически успех за съвременната
културна сцена в България и голяма
крачка за развитие на културните
политики в страната – написа в свое
обръщение Инициативната група на
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независимия културен сектор. – Споменаването на пренебрегнати до момента изкуства като цирка, както
и фокусът върху съвременната култура са пробив в мисленето за изкуствата и културата, за който се работи от години. (...) Без дългосрочен
ангажимент, по-цялостни реформи и
продължаване на започнатото настоящата подкрепа би била само временна инжекция в културния живот на
България.“
Отново има възможности и за финансиране по проекти на програмата
„Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, по които
за 2020 г. се предоставят повече от
7 млн. лева за съвременно изкуство
(т.нар. „Норвежка програма“). Ще бъдат подкрепени проекти за ново културно съдържание чрез организирането на фестивали, представления,
пътуващи постановки, изложби, културни маршрути и др.
Продължават и сесиите за археологически разкопки и филмопроизводство.
Работата на терен в тези сфери е
изключително затруднена поради
тяхната специфика. И археолозите,
и заетите в киноиндустрията имат
много подробни предписания от МК за
предпазване от коронавируса, което
може да принуди някои организатори
да променят плановете си. Засега се
извършват спасителните разкопки
(финансирани от бизнеса) по места,
където предстои да преминат магистрали или газопроводни тръби. Едва
след средата на юни ще стане известно кой е получил открит лист за провеждане на редовни археологически
проучвания, финансирани от МК.
Текат и сесиите за нови филми, но
колко екипа от вече получилите субсидии ще са готови да отговорят на
изискванията – тепърва ще разберем.
И още въпроси от гилдията: Какво ще
се случи с българското кино, където
проблемите с финансирането са сериозни и съществуват далеч преди кризата? Ще се изпълни ли бюджетът за
нови продукции и не е ли именно сега
моментът да се направи важната
крачка за учредяване на Фонд „Българско кино“?
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Дотук пъзелът е горе-долу подреден.
Тепърва обаче ще разберем какви са
реалните щети в кризата за държавните културни институции и щатните артисти. Най-важният въпрос –
какво предвижда МК след изтичането
на шестте месеца, за които министър Банов официално гарантира държавна издръжка за тях? Има ли план за
сезона, който започва през септември? Пред провал ли е действащата
система на финансиране при очертаващото се драстично намаляване на
приходите от билети? И предвижда
ли МК стимули за трупите, чиито ръководства проявят мениджърска находчивост с адекватни действия за
излизане от кризата? Вече имаме интересни примери в тази посока, очертава се наситено артистично лято с
представления на открито, които са
вид провокация за творците и проверка доколко публиката е зажадняла
за изкуство. Софийската опера например откри дарителска сметка с
апел към своите почитатели, който
завършва така: „Религиозните храмове на нашите предци са построени
със средствата на вярващите, а културните храмове – читалищата, със
средствата на жадните за просвета
и култура“.
Впрочем какво се случва с читалищата, библиотеките и книгоиздаването? Повече от месец преди добрата
новина попитахме министър Банов
дали ще доживеем деня, в който за високия ДДС върху книгите у нас ще се
говори в минало време? Отговорът
дойде в навечерието на 24 май, когато
депутатите обсъдиха на първо четене законопроекта за намаляване на
ставката за книгите от 20 % на 9 %.
За всички е ясно, че книгите „се облагодетелстваха“ покрай ресторантите… В становището си Асоциация
„Българска книга“ допълва: „На дневен
ред имаме две големи борби – намалението да стане постоянна мярка и да
не се обвързва с други форми на подпомагане на книгоиздаването от държавата“. И напомня, че „България е от
последните страни в Европа, в която
не действа намалена ставка на ДДС
като важен елемент от политиките
за подкрепа на книгите и четенето“.

Освен от намаления ДДС заетите в
тази сфера имат възможност да се
възползват и от две програми, насочени изцяло към български автори,
книгоиздатели и книгоразпространители: „Българските библиотеки
– съвременни центрове за четене и
информираност“ с предвидени 2 млн.
лв. подкрепа за обновяване на библиотечните фондове, както и „Помощ
за книгата“, насочена към творчески
проекти в областта на книгоиздаването. Общата сума за подкрепа на
книгоиздаването през 2020 г. е 2,1 млн.
лв.
Въпросите, които останаха без отговор, са още много:
- Кога да очакваме регистъра на независимите творци, липсата на който
се оказа препъникамъкът в извънредната ситуация?
- След като правителството отпусна
допълнителна сума за култура, можем
ли да се надяваме, че това е стъпка
към принципно увеличаване на годишния бюджет за сектора?
- Доколко българската култура се възползва от одобрената от Европейския
парламент Инвестиционна инициатива срещу COVID-19 и доколко мерките в други държави бяха приложими
и в България?
- На фона на масираната протекция за
българския туризъм понятието „културен туризъм“ не остана ли на заден
план?
- Има ли дейности, които МК забави
или спря заради извънредното положение? Има ли паметници на културата в риск, които се нуждаят от спешна помощ?
- Кои ще оцелеят в новата обстановка – по-гъвкавите или по-разсъдливите творци? Повече култура или повече забавления ни очакват в бъдеще?
- Кога културата на България, независимо как се казва нейният министър,
ще заеме полагащата ѝ се позиция на
обществен фактор, с който всички да
се съобразяват?
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Александър Иванов, „Метаморфоза“

Орхан Памук
Реми Браг
Петер
Слотердайк
Жан-Люк
Нанси
Пламен Антов
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Орхан Памук

Когато чумата раздели света
Вторият начин, по който хората
спонтанно реагират на пандемията,
е разпространението на слухове и
безпочвени твърдения. При по-ранни
пандемии слуховете са подклаждани
както от фалшиви новини, така и от
невъзможността да се получи представа за ситуацията като цяло.

Арнолд Бьоклин,
„Чумата“, 1898 г.,
Кунстмузеум Базел,
фотография „Уикипедия“

От четири години работя върху роман, чието действие се разиграва
през 1901 г., в условия, познати като
третата пандемия от чума, когато в
Азия умират милиони, а в Европа – не
толкова много. През последните два
месеца приятели и роднини, издатели
и журналисти, запознати с темата
на този роман със заглавие „Чумави
нощи“, постоянно ме питат какви
прилики откривам между настоящата пандемия и историческите епидемии от чума и холера. Паралелите са
много.
Първата реакция при пандемия винаги е отричането ѝ. Националните и
местните власти винаги са реагирали със закъснение. Те са изопачавали
фактите и снижавали числата, за да
прикрият епидемията. Още на първите страници от „Дневник на чумавата година“ Даниел Дефо разказва,
че през 1664 г. в някои квартали на
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Лондон властите обявяват по-малък брой умрели от чума, регистрирайки други болести като причина за
смъртта.

Малко по малко спирам
да се срамувам от моя
страх
В италианския роман „Годениците“ от
1827 г. Алесандро Мандзони описва как
през 1630 г. населението на Милано се
възпротивява на официалния отпор
срещу чумата. Отричайки фактите,
губернаторът на Милано пренебрегва
заплахата. Дори не са отменени тържествата по случай раждането на
принц Карло, първородния син на крал
Филип IV. Мандзони описва колко бързо се разпространява чумата, понеже
декретите за нейното потушаване са
недостатъчни, прилагат се нехайно и
населението не ги спазва.

В свят, в който няма новинарски агенции, радио и телевизия, няма интернет, мнозинството от населението
разчита на въображението си, за да
установи откъде идва заплахата, колко е сериозна и какви последици влече
след себе си. Най-честите слухове при
избухването на пандемия се отнасят
до въпроса кой е довлякъл болестта
и откъде е дошла тя. В средата на
март, когато страхът и паниката
започнаха да се разпространяват в
Турция, един ръководител на банков
филиал в Джихангир, квартала на Истанбул, където живея, ми обясни с
физиономията на осведомен, че при
„това нещо“ става дума за отговора
на Китай на Съединените щати и останалия свят.
Както и злото изобщо, чумата често
е описвана като дошла отвън. Тя вече
е връхлетяла други хора и не е направено достатъчно, за да се спре по-нататъшното ѝ разпространение. Античният историк Тукидид съобщава
за чумата в Атина, пишейки, че тя е
започнала първо в Етиопия и Египет.
Най-упоритите и ширещи се слухове
винаги засягат въпроса кой е бил първият преносител на болестта. В романа „Годениците“ Мандзони описва
едно зло, демонично същество, което
броди в тъмнината и маже дръжките
на вратите със заразна течност или
я излива в кладенците. Или един уморен старец, набеден от случайна минувачка, че с мантията си е забърсал
наоколо, разпространявайки болестта. Веднага се намират готови да го
разтерзаят.
Тези изблици на насилие, на клевети,
на паника и безредици са общ елемент
във всички разкази за епидемии. Марк
Аврелий обвинява християните, че
са докарали на света Антониновата
чума, нали не почитат римските богове. По време на последвалите чумни епидемии в Османската империя,
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както и в християнска Европа, подозрението пада върху евреите, които
тровели водата в кладенците.
Както и при старите чумни епидемии,
при коронавируса слухове и обвинения,
основаващи се на национални, религиозни, етнически убеждения, оказват
влияние при справянето с епидемията. Тук роля играят както социалните
медии, така и склонността на десните популистки медии да разпространяват груби лъжи. Ала днес повече от
всякога имаме достъп до достоверни
новини.
Докато наблюдаваме как се множат
червените точки върху епидемиологичните карти на съответната
страна или на света, ние осъзнаваме, че няма място, където бихме могли да избягаме. Знанието за това, че
цялото човечество – от Тайланд до
Ню Йорк, споделя нашите грижи как
и къде да се носи маска, как най-безопасно да обработим хранителните
продукти от супермаркета и дали да
си останем вкъщи, всичко това непрекъснато ни напомня, че не сме сами.
Ражда се съзнание за солидарност.
Ние се смиряваме. Става ни по-лесно
да разбираме другите.
Малко по малко спирам да се срамувам
от моя страх и започвам да го разглеждам като уместна реакция. Припомням си поговорката, че който се
страхува, живее по-дълго. По някое
време забелязвам, че страхът отключва в мен две различни реакции.
Може би при всеки човек е така. Понякога ме кара да отстъпвам в усамотение и тишина. После отново ме учи да
се взема в ръце и да съм солидарен.
За първи път писах за епидемия преди трийсет години, още тогава ме
интересуваше най-вече страхът от
смъртта. През 1561 г. хуманистът
Ожие Гислен дьо Бюсбек бяга от чумата в Константинопол, установявайки се на остров Бююкада в Мраморно
море. Той забелязва, че карантинните
мерки се спазват незадоволително,
обяснявайки си го с това, че по религиозни причини турците са „фаталисти“.
Около век и половина по-късно и Дефо
пише в „Дневник на чумавата година“, че турците и мюсюлманите

разчитали на вярата си в предопределението на съдбата, според която
краят на всекиго е начертан. Моят
роман за епидемията трябваше да
ми помогне да мисля за мюсюлманския
„фатализъм“ в контекста на секуларизацията и модерността.
Фаталисти или не: погледнато в
исторически план, винаги е било
по-трудно да се убедят мюсюлманите, отколкото християните да
спазват правилата на карантината,
особено в Османската империя. Икономическите причини, поради които
търговци и селяни от всички конфесии се съпротивлявали на карантината, в ислямската среда се сливали
с представите за женското целомъдрие и личната сфера на дома.
Във втората половина на XIX в., когато параходът се налага като превоз
и пътуването става евтино, поклонниците, които отиват в Мека и
Медина или се връщат оттам, стават най-ефективните разпространители на заразни болести в света. По
тази причина в навечерието на ХХ в.
британците създават в Александрия
една от най-големите карантинни
служби в света. Подобни тенденции
са причина да се наложи не само стереотипът за ислямския „фатализъм“,
но и представата, че мюсюлманите и
азиатските народи са носители и разпространители на заразни болести.

За да възникне след
пандемията един
по-добър свят
Когато на Расколников, героя от
„Престъпление и наказание“ на Достоевски, му се присънва епидемията,
то пак е в тази традиция: „Присънваше
му се… че целият свят е осъден да бъде
принесен в жертва на някаква странна, нечувана и невиждана смъртоносна
епидемия, идваща от вътрешността
на Азия към Европа“. На географските
карти от XVII и XVIII в. политическата граница на Османската империя,
линията, от която започва светът
отвъд Запада, се определя от река
Дунав. Ала културната и антропологическа граница между двата свята
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е прокарана от чумата – на изток от
Дунав вероятността да се заразиш
значително нараства.
Някои исторически документи ни
сочат, че в джамиите на Константинопол се извършвали погребални
церемонии, докато навън върлувала
чумата. Опечалените посещавали домовете, за да изразят съчувствие и
да се прегърнат, плачейки. И е било
по-важно да се подготвиш за следващото погребение, отколкото да се запиташ откъде идва епидемията и как
се разпространява.
По време на най-новата пандемия
турското правителство предприе
секуларен подход: погребалните церемонии за жертвите на болестта
бяха забранени. В петъците джамиите останаха неотклонно заключени. Турците не се противопоставиха
на тези мерки. Дори и голям, нашият
страх може да е мъдър и далновиден.
За да се роди след тази пандемия един
по-добър свят, всички трябва да се
подкрепяме смирено и солидарно,
както ни го налага историческият
момент.

Текстът е публикуван в „Зюддойче
Цайтунг“ на 30 април.
Превод от немски Людмила Димова
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Реми Браг

Пандемията
изпит на съвестта
„Един бог, който хихика
в брадата си: „Нека
им дойде акълът!“,
този бог не е Богът                               
на християните, приел
да умре на кръста заради
спасението на човеците.“
Размисъл на френския
философ пред в. „Ла Кроа“

пита Данте, който иска да се изкара
безгрешен („Рай“, песен XXIV): „На монетата състава е проверен, тъй както тежестта, но имаш ли в кесията
такава?“, колкото и „кръгла и блестяща да е тя и повод за съмнения да
не дава“ (превод Иван Иванов и Любен
Любенов).
***
фотография Le Figaro

И аз като всички съм изолиран вкъщи
от седмици. Имам шанса да обитавам тих парижки апартамент. Както
и шанса да съм в компанията на две
от жените на моя живот – съпругата ми и майка ми, чиито деца и внуци
са разпилени между Мадрид, Макон
и Франкфурт. Прекарваме немалко
време на телефона или по Скайп, общувайки с роднини и приятели. Получаваме чрез WatsApp видеа и игри от
нашите внуци. Разбира се, има домакински грижи, а и покупки, които разсейват скуката.
Изолацията ми попречи да замина за
Мадрид, а после и за Източния бряг на
Съединените щати, където трябваше да прекарам десет дни, изнасяйки
поредица от лекции. Чувствам се фрустриран от това, че не можах да спазя
ангажиментите си, но и донякъде облекчен поради факта, че аз и съпругата ми Франсоаз можахме спокойно да
отбележим петдесетгодишнината
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от брака ни. „В крайна сметка всичко
е дело на Провидението“, казвам си аз,
изпъчвайки гърди. Много добре. Ала
знам ли как бих реагирал, ако бях засегнат телесно, аз или някои от близките ми? Нали това е въпросът, който
сатаната поставя на Бог по повод на
Йов, който не се пречупва. Що се отнася до мен, не съм убеден, че бих бил
толкова непоколебим.
Докато всичко е наред на борда, лесно
е да си между ръцете на Отца. Затворен между стените на библиотеката
си, сред най-близките си същества,
аз се чувствам великолепно. Мисля си
обаче за един мой бивш студент, който мизерства в малката си мансарда,
или за моята кръстница, поверена на
социалните грижи: оставят ѝ храна
на прага, след което служителката
бързо си отива. Сравнена с тяхната,
моята изолация е повече от комфортна и нищо не ми пречи да проповядвам
за Божията воля. Ала както св. Петър

Покрай това как прекарвам свободните часове? Като интелектуалец и
малко сноб можах да прочета всички
големи писатели на епидемията – Тукидид, Лукреций, Бокачо, Дефо, Мандзони, Камю, Жионо. Предпочетох да
се възползвам от свободното време,
за да редактирам някои от книгите
си и да отговарям на въпроси.
И ето че от зори, в домашен халат, сядам пред компютъра и започвам да отговарям какво мисля за
пандемията.
За мен, като християнин, за когото
Бог съществува, какво може да е мястото на Бог в тази история? Дали
епидемията е наказание? Някои американски фундаменталисти твърдяха подобно нещо още по времето на
СПИН-а. Днес те отново се възползват от случая, следвани по петите
от брадати ислямисти.
***
Твърде нелепо би било за мен да
бия камбаната и да викам: „Това е
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наказание!“. Един бог, който хихика в
брадата си: „Нека им дойде акълът!“,
този бог не е Богът на християните,
приел да умре на кръста заради спасението на човеците.
Нека се върнем към логиката, присъща на нашите практики. Едни се
стремят към увеличаване на живота.
Други безмълвно вървят към смъртта, в по-близък или в по-дългосрочен
план. Провидението бди над живите
не защото действа на тяхно място, а
като им съдейства да постигнат със
собствени сили благото, към което се
стремят. Животните получават инстинкта да се хранят и възпроизвеждат, да избягват опасностите. Докато при живото същество, каквото е
човекът, Провидението извършва
съвършено различен обрат. Инстинктът отстъпва пред интелекта, пред
рационалната употреба на свободата. Провидението, съгласно латинската игра на думи, произтича според
римляните от благоразумието. Не
само благоразумието да се огледаш,
преди да пресечеш улицата, но и цялата тази практическа мъдрост, подбираща най-правилните средства за
постигане на добрата цел – phronesis
на Аристотел, на която моят учител
Пиер Обенк, който ни напусна в края
на февруари, посвети една от найдобрите си книги.
Споменах по-горе за големите романи
и литературни творби, чийто сюжет
или повествователна рамка е епидемията. И все пак разказът за епидемията, който, струва ми се, казва
най-много за настоящата ситуация,
не е клинично описание на болестта,
нито хроника на епидемията, а една
метафора. Това е сънят на Расколников от епилога на „Престъпление и
наказание“ на Достоевски (1867). Студентът, станал убиец поради горделивостта си, лежи в тъмница, поел е
към изкуплението. След силна треска
той вижда в съня си невиждана чума.
Оригиналността на непознатата болест, която в същото време я прави
тъй опасна, е в природата на микробите, някакви нови трихини, които
се вселяват в хората: те са толкова
интелигентни, че по-скоро заразяват

душите, отколкото да инфектират
телата. Всички поразени от заразата, сиреч почти цялото човечество,
съчетават пълната си налудничавост
с непоколебимата си убеденост, че те
единствени са носители на истината,
че само те я изразяват. Откъдето
произтича и неспособността им да се
обединят за общо дело. Оттук и множеството кървави конфликти. Единствено пощадени са шепа избраници,
предназначени да сложат начало на
новия човешки род и на новия живот,
да обновят и очистят земята – но
тези хора, както отбелязва иронично героят или писателят, никой не е
виждал и чувал.
Вижте колко всичко това напомня
днешната ситуация: безумен индивидуализъм, отказ да повярваме, че
може да има общо благо, че би могло
да има игра, в която и двамата играчи да спечелят. Вместо това властва
убеждението, че на всяка цена трябва
да победиш или да унищожиш онзи, чиито интереси не съвпадат с твоите,
онзи, който просто не е на твоето
мнение. Вижте начина, по който днес
се отправят обвиненията: вината
е на китайците, казва президентът
Тръмп. А г-н Си лансира своята официална истина: европейците ни заразиха. Вижте и начина, по който в
Европа отговорността се прехвърля
към другите, тоест към всички: към
настоящото правителство, към предишните правителства, към глобализацията, към несвършената работа
от този или непредвидливостта на
онзи... Да не говорим за конспирациите, които винаги лесно се отгатват.
Намирам всичко това за отвратително. Така пак стигаме до онзи елит
от незнайни спасени или спасители,
който пряко кореспондира с нашата
ситуация. Да вярваш, че си призван
да рестартираш човечеството от
нулата, след като заразата прочисти
земята от лошите, е наистина „добра
програма“! Защото лошите са винаги
другите.
За мен пандемията е повод за „изпитване на съвестта“ – индивидуално,
като гражданин и университетски
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преподавател, но и колективно – като
член на корпорацията на философите,
от която не съм изключен въпреки
пенсионирането си. А също и като бенефициент на тази цивилизация, която, бидейки част от Европа, е преминала в немалка част от света. Питам
се: дали тази епидемия е най-страшното, което ни се случва? Не се ли
стоварват едновременно с това
върху нас интелектуални, морални и
духовни епидемии, разбира се, далеч
по-дискретни, но същевременно и
по-дълготрайни? Всички те не идват
от Изтока. Епицентърът на повечето от тях е Западът. И сторил ли съм
аз, от своя страна, всичко необходимо, за да намаля техните поражения?
Превод от френски Тони Николов
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В епохата на
Петер Слотердайк

ко-имунизма
Философът                             
за ролята на медиите           
в кризата, европейската
солидарност и фигурата
на безсимптомния
вирусоносител

Господин Слотердайк, в днешно
време разговорите започват необичайно: как сте със здравето?
Моята лекарка тъкмо започна основен преглед. Като цяло е поносимо, но
аз от години съм редовен клиент на
аптеките.

В интервюто, което дадохте за
френското списание „Льо Поан“,
полемизирате срещу биополитическите мерки на френската държава. Френският философ Ален
Финкелкро беше ужасѓн. Предвид
многобройните жертви в Париж,
очевидно ядосахте много хора.
Напротив, зная, че мнозина въздъхнаха облекчено, защото най-после някой
заговори с друг тон. Във времена на
криза трябва да можем да дискутираме и върху алтернативите. Смайващо
е управлението със заповеди в целия
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свят и фантастичната бързина, с
която големи и малки нации си позволиха да изпаднат в шок. Оказа се,
че държавата е нещо съвсем различно от това, което сме си мислили. За
всички ни беше ясно, че не бива да сме
като населението на милитаристичните държави от XIX в. Мислехме, че
системата се е превърнала в голяма
машина за подпомагане. Но трябваха доказателства за това, че е възникнала толкова могъща държава на
разпоредбите, един доброжелателен
Левиатан. Всичко, което беше решено
вчера, забраните за излизане в мирно
време, завчера се смяташе за напълно
невъзможно.

Всеобщото послушание ви смайва?
Макрон заговори за война. Това беше
реторична фигура, тя обаче веднага
се вписа в политическото управление. Франция въведе крайни мерки

за домашен арест. За всяко отделно
излизане от дома е необходим легитимен документ. Военната реторика обърква, защото не създава бойна
готовност срещу вируса, а демобилизира. „Понеже е война, да останем
у дома!“ Американците от доста
време са в същата реторична клопка, но днес е от значение отказът
от мобилност, следователно най-неамериканското, което можем да си
помислим… Ние не сме във война, а в
бедствие от медицински характер.
Доброволците се раздават докрай и
без заповеди и издигане на знамето.

Този, който твърди, че мерките на
държавата са твърде радикални,
трябва да допусне и въпроса за алтернативите. От Париж болните
се отвеждат с високоскоростни
влакове до провинциалните болници, защото столицата не може да
помогне на всички.

33
Има държави, които подхождат не
толкова военизирано. Германската
процедура ми изглежда приемлива,
строга, но не фанатична. Впрочем аз
не вярвам, че политиците трябва да
се крият зад експертите. Точно във
Франция недоверието към политиката беше традиционно високо, днес
това се промени. Не е чудно – от четвърт век всички ние на Запад сме свидетели, че темата за свободата е изместена от темата за сигурността.
Кризата с коронавируса засили тази
тенденция.

Има държави, които подхождат
още по-тоталитарно от Запада в
тази криза. Например Китай, еднопартийна държава, която следи населението си с приложения в
смартфоните. Тук, на Запад, дигиталният ленинизъм досега ни беше
спестен, или…?
Не съм сигурен дали той не става за
експорт. Вероятно и ние скоро ще въведем такива продукти. Социалната
кибернетика е модна стока.

Трудно ни е да си представим, че
карантинните мерки могат да бъдат отменени.
Нормалността в момента изглежда
почти утопична и пролетното слънце въздейства странно иронично. Ала
наблюдаваме и силна солидарност,
например спонтанна съседска помощ,
това е впечатляващо. Съседи, които
години наред са се пренебрегвали едни
други, се сближават.

Мислите ли, че готовността за помощ е национално обусловена?
Не, аз приемам европейската дезинтеграция за оптична илюзия. Способността за действие на изпълнителната власт в Европа e зададена първо
в рамките на национално форматираните правни пространства. Ние
с нашите закони не можем да спасим
французите и те не могат да ни спасят с техните. Европа е „пачуърк“ от
отделни територии на правоприлагане. Ала това се променя пред очите
ни. Помислете за научните общности,
които си сътрудничат трансгранично, или за болните, на които се оказва

помощ през границите. Немските вирусолози всекидневно телефонират
на колегите си в Париж, в Китай, в
САЩ. Съществува не само отделната
държава на тоталното наблюдение,
но и една европейска, една световна мрежа, която ни вдъхва надежда…
Завръщането към либералността е
поставено като общоевропейски, а не
само като национален въпрос. Когато
дойде време, правителствата трябва
да се откажат от извънредните мандати. Дали някой като Орбан е готов
за това, можем да се съмняваме. Ала
не мога да си представя, че в бъдеще
европейските държави ще толерират
подобни солови акции.

Досега вашите обществено-политически анализи ви показваха
по-скоро като ведър циник. Откъде идва новият ви оптимизъм?
Подозрението, че даден човек е добър,
винаги накърнява репутацията. Тук се
придържам напълно към колегата Платон. Той казва, нека перифразирам, че
никой не греши доброволно и рядко
откриваме наистина зла воля. Затова
истински злите понякога имат такъв
успех, защото благонамерените не се
съпротивляват и позволяват да ги
прегазят.

Интелектуалци публикуваха апел
в предишното издание на „Цайт“
да се създаде фонд, който да подпомага нуждаещите се страни в
битката им с коронавируса. Бихте
ли се включили?
Аз мисля, че сантименталните хора
не бива да се занимават с финансово-политически дела. Финансовата
политика е ужасна практика, която се
родее със спешната медицина. Благонамереният човек разпределя щедро
средства, които не притежава. Дали
един фонд за борба с коронавируса е
смислен – не искам да давам оценка,
ала ми се струва, че твърде много дилетанти се упражняват на полето на
финансовата политика.

За последно през 1989 г. преживяхме
ситуация, в която една-единствена тема беше актуална седмици
наред, сякаш всички други теми
изчезнаха. Доскоро си мислехме,

че 20-те години на ХХI в. ще бъдат хаотични, защото десните
популисти вземат властта. Дори
този дебат изглежда изтласкан в
периферията.
Сякаш участваме в един голям курс
по теория на медиите. Наблюдаваме
как в извънредно положение възниква монотематизъм. Благодарение на
медиите ние живеем в пространства
на възбуда, които се направляват от
сменящи се теми. Темите са предложения за възбуда, които се приемат
или не се приемат от обществеността. Към това журналистите винаги
добавят доза преувеличение. Помислете за „Алтернатива за Германия“
– това е луксозна тема за безработни
фантазьори. Помислете за вълната
Me Too, тя имаше едно твърдо ядро,
около което веднага се насложиха преувеличения. Помислете преди всичко
за тероризма. Един човек е убит, 82
милиона трябва да се почувстват
застрашени, мирната демокрация е
разклатена.

Твърдите, че медиите не изпълняват своята задача да информират
адекватно?
От гледната точка на медиите това,
което се случва, никога не е достатъчно зле. Нали не се знае кое колко е зле. Това впрочем отговаря на
класическото реторическо учение.
Квинтилиан казва: при обекти, чиито значение и размери не могат да се
определят със сигурност, е по-добре
да се отиде твърде далеч, отколкото
недостатъчно далеч.

И днес отново преувеличаваме,
този път за коронавируса?
За първи път сме свидетели, че случващото се догонва първоначалните
преувеличения. Това е нещо съвсем
ново. Първо си мислехме, че медиите
придават важност на нещата, защото такава им е работата, да преувеличават. Но не, днес едно сдържано
описание на условията в италианските, френските, испанските болници е
достатъчно страшно, за да има новинарска стойност. Ние броим трупове,
за преувеличение вече няма място.
Медиите по-скоро биха омаловажили
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Петер
Слотердайк

Петер Слотердайк е роден
през 1947 г., той е сред най-известните и готови да участват в дебати съвременни
интелектуалци. Професор по
естетика и философия във
Висшето училище по дизайн в
Карлсруе. Публикувал е около
40 книги през последните 35
години. Сред най-известните
му трудове са: „Критика на
циничния разум“, „Правила за
човешкия парк“, „Гневът и времето“, трилогията „Сфери“, „Ти
трябва да промениш живота
си“, дневникът „Редове и дни“.
Последната му засега книга е
„Полилози. Един молитвеник“.

проблемите, отколкото да ги драматизират. Числата растат, образите
са сдържани. Много необичайно.

Вероятно медиите не са в състояние да реагират по обичайния начин
на природни катастрофи.
Човек не свиква с мисълта, че половината правителства са заразени и
се оттеглят в болница. Когато британският премиер има температура и
държи речи в карантина, това е нещо
нереално, почти карнавално. Последните сравнителни величини, на които можем да се позовем, са вълните
от чума, върлували между XIV и XVII в.
Пред тях коронавирусът изглежда
безобиден. Впрочем към иронията в
нашата култура спада и това, че изследователите в природонаучната
сфера обезсмъртяват имената си,
като ги дават на някоя смъртоносна
болест. Чумният бацил Yersinia pestis
е наречен на изследователя Александър Емил Жан Йерсин, който е изолирал микроба през 1894 г. Както
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гилотината е наречена на лекаря
Жозеф-Игнас Гилотен. Той пледирал
за нея по хуманни причини. Впоследствие един германски създател на пиана я направил – ранен пример на немско-френско сътрудничество.

Има ли нужда днес да четем романа
„Чумата“ на Камю?
„Чумата“ на Камю е метафора. Романът му разказва за малодушие и
подъл конформизъм в диктаторски
времена – това не отговаря на ситуацията. Дори когато се боим, ние
осъзнаваме нашите демократични
права. Ала в сила е старият закон, че
от всяка криза има последици. Днес
ние развиваме придирчиво, леко зловещо съзнание. Ближният ни изглежда
като обърнат образ на вампир, той не
смуче, а ни впръсква нещо. Ближният
може несъзнателно да е преносител
на вируса. Безсимптомният разпространител на коронавируса се наложи
като фигура. Впрочем в Америка тази
тенденция се забелязва от по-отдавна, откакто определени хора биват
окачествявани като toxic persons. По
този начин пуританизмът пробива
като хигиенизъм. Още една крачка нататък и вече сме при токсичната мъжественост и съответното лечение
с детоксикация.

Борбата на Америка срещу коронавируса е съпроводена от мечта
за чистота?
Преди war on terror в САЩ беше обявена war on cancer. Езиците на войната и
на медицината вече са взаимно свързани. Тръмп омаловажи кризисната
ситуация, трябва да е помислил, че
вирусът се разпространява само в
мръсните страни.

Ще научим ли нещо от кризата?
Без съмнение. Ние преживяваме началото на една епоха, чиято етична очевидност определям като ко-имунизъм
в моята книга „Ти трябва да промениш
живота си“. За разлика от комунизма
не става дума за общности, произвеждащи и разпределящи благата, а за
убеждаване на индивидите в нуждата
от взаимна защита. Едно имунологично рисково общество, което настоява
за солидарност в световен мащаб, е
мислимо, напук на всички ужаси. Модерната история на човечеството
започва през 1492 г. с откриването на
Америка. Днес тя приключва, защото
ние всички сме в едно и също пространство на трансакции, макар и с
различни степени на риск.

Вече няма „отвън“, само вътрешно
световно пространство.
Да, но вече имаме не само вътрешното световно пространство на капитала, което създава мрежи, а пространството на човечеството като
биомасивен ансамбъл, формиран чрез
ко-имунитети. От известно време
ние битуваме като едно огромно Блюдо на Петри1 за експерименти с микроби. Глобализацията винаги е облекчавала придвижването на микробите
– това се знае още от пристигането
на сифилиса в Неапол със завърналите
се кораби на Колумб през 1493 г. Колкото по-подвижни, толкова по-рискови.

Живеем във време, когато е трудно
да се влюбиш. Може да се заразиш.
Обектът на любовта може да се окаже безсимптомен вирусоносител. Освен всички досегашни възможности да
те направи нещастен обектът получава още една.

Има опасност и в САЩ да приложат разпределянето, правено във
военните лазарети – кой първо Интервюто е публикувано в седмичда бъде лекуван, кой по-късно, кой       ника „Цайт“ на 8 април 2020 г.
изобщо да не бъде лекуван.
Разпределянето, което идва от военната медицина, днес се извършва не
само в болниците, въпреки че за работещите там е най-сърцераздирателно. Още чувам един лекар от Бергамо
да казва с треперещ глас: „Вътрешно
плача“.

Превод от немски Людмила Димова

1
Блюдо на Петри (или „стъкло на Петри“) е
плоско, кръгло и прозрачно блюдо с капак, което
се използва в биологията, медицината и химията за култивиране на микроорганизми. Б.пр.
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,
Злото

Жан-Люк Нанси

„Има три форми на злото:                  
болестта, нещастието                     
и злосторството. Болестта                                
е част от живота.
Нещастието е онова, което
причинява страдание.
Злосторството е необуздано
извършване на агресия или пък
води до разболяване.“ Втора
част на манифеста „Един
твърде човешки вирус“ от
предишния брой, налична като
видео в Ютюб
Пандемията е нещо лошо. По това
почти няма спор. Разбира се, чуват
се гласове, че тя не е чак такова зло.
Виждаме обаче, че съществуващата болест е война, чието действие
продължава, а смъртността не намалява. И обратът е невъзможен без
значителна мобилизация, която ще
ни струва твърде скъпо. Други твърдят, че истинското зло е в доброволното подчинение на едно общество, стремящо се единствено към
благоденствието си, което пък отприщва опасна държавна и медицинска
свръхзащита.
Все едно че се озоваваме пред абстрактен героизъм, лишен от основания и трагично измерение.
Никой не отрича, че вирусът повдига
сериозни въпроси пред обществото
и нашата цивилизация. Напротив,
непрекъснато се говори за това. И
най-често думата „капитализъм“ излиза на преден план. Не бихме могли да
отречем отговорността на системата за производство и печалба, която
благоприятства постоянната експанзия на зависимостта, сиреч на икономическата, техническата, културната и екзистенциална зависимост.
Проблемът е, че е достатъчно да произнесем думата „капитализъм“, за да
екзорцизираме дявола. След което се
обръщаме към „добрия Господ“, който, примерно, се нарича „екология“,
но може да носи и други имена – като
„демокрация“. Така забравяме, че въпросният дявол е много стар и че е
бил движеща сила за развитието на

фотография „Уикипедия“

този свят поне през последните седем века, преобразявайки го напълно.
Неограниченото производство на
пазарната стока я превърна в самодостатъчна стойност за нашето общество. Последиците са грандиозни и
един нов свят се роди. В момента той
може да е в разпад, но не разполагаме с
нищо, за да го заместим. И тъй, просто сме свидетели на процесите около
нас: на рекета на една нация над друга
заради сдобиването с маски, на появата на култ, предназначен да провъзгласи „божествената имунизация“
срещу вируса, или пък чисто и просто
на истериката около неговото възможно лечение. Под въпрос е не само

един или друг дефект от функционирането на системата. Има нещо, което върви зле, и то е вътрешно присъщо на процесите на развитие, на
посоката, която светът, а и всички
ние следваме от доста дълго време.
И онова, което върви зле, е тъкмо от
порядъка на злото. Вирусът, разбира
се, не е злото само по себе си. Ала заразността на кризата, нейните преки
и предвидими последици за влошаването на живота на най-бедните позволяват да заявим, че тази криза носи
злото в себе си.
Има ги трите форми на злото: болестта, нещастието и злосторството.
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Жан-Люк
Нанси

Жан-Люк Нанси (род. 1940 г. в
Бордо) е френски философ, който работи в областта на деконструкцията и на теорията за
„битието-в-съобщност“. През
1973 г. защитава докторат
върху Кант под ръководството
на Пол Рикьор. Между 1989 г. и
1997 г. ръководи Факултета по
философия, лингвистика, информатика и педагогически науки
в Университета в Страсбург.
Носител на Международната
награда на италианското Общество Ницше (1990). Автор
на изследвания върху Лакан, Хегел, Кант, Декарт, Хайдегер. На
български език е издадена книгата му „Корпус/Corpus“, превод Боян Манчев, ЛиК, 2003 г.

Болестта е част от живота. Нещастието е онова, което причинява
страдание на съществуването ни,
сиреч в живота, който сам себе си
смачква – чрез болестта или някаква
социална, техническа, политическа
или морална агресия. Злосторството,
което също така бихме могли да назовем злодеяние, е необуздано извършване на агресия или пък е онова, което
води до разболяване. То иска да накърни човешкото същество или личността, иска да ѝ причини и причинява страдание.
В каква степен се изостря сегашната ситуация? В степента, в която
нейната сила е обвързана или кореспондира с комплекса от изброените
фактори или действащи сили. Едни
повтарят, че това е отдавна документирано при развитието на вирусните щамове и разпространението
на заразата, изследвани от учените
през последните двадесет години
чрез всички технически, политически
и икономически взаимодействия. На
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аналогични проблеми се натъкваме и
при замърсяването на околната среда, при използването на пестицидите
или изсичането на горите, които водят до глад, до насилствена миграция,
до рязко влошаване на условията за
живот, до зрелищно обедняване и безработица, до всички форми на социален и морален разпад. Тъкмо техническият и икономическият растеж са
дали началото, от една страна, на индустриалните и търговски империи,
а от друга – на тоталитарните начинания, гибелни и коварни, включително и чрез експлоатацията си, докато
се стигне до пълното изчерпване на
онова, което наричаме „политическо“.
Днешната санитарна криза не е случайна, тя е резултат от събития, случили се през последното столетие, за
да се стигне до разразяването на катастрофата. Тя е характерен израз,
фигура на обрата в нашата история.
Прогресът е надарен с капацитет на
злосторство – за което сме подозирали отдавна, и ето че той се прояви.
Предупрежденията на Фройд, Хайдегер, Гюнтер Андерс, Жак Елюл и редица други не са просто „мъртви писма“,
те са от полза за деконструкцията на
самодостатъчността на субекта, на
човешката воля и на хуманизма. Ала
днес сме принудени да признаем, че
човекът прави зло на „човешкото“. И
не трябва да се учудваме, ако философ
като Амартия Сен написа, че „злото е
било сторено първо“.
Злото винаги е било мислено в нашата традиция като нещо простимо
от Бога или поправимо чрез разума.
То винаги е било мислено като чиста
отрицателност, която може да бъде
премахната или надмогната. А ето че
сега доброто, мислено през нашето
завоюване на света, се оказва разрушително. И дори в тази перспектива
– като саморазрушително. Изобилието унищожава изобилието, скоростта убива скоростта, здравето загробва здравето, а богатството е
на път самó да се погуби, без нещо от
него да попадне при бедните.
Въпросът е как се стигна дотук? Без
съмнение в даден момент онова, което минаваше за завоюване на света –
на неговите територии, ресурси и

сили – се трансформира в създаването на нов свят. Не само в смисъла,
който този израз е имал някога – като
откриването на Америка – а в смисъл, че светът буквално се превърна
в творение ex nihilo (от нищо) на нашата технонаука, която започва да
играе ролята на бог. Това се нарича
„всемогъщество“. Още от Авероес
философията познава „парадокса на
всемогъществото“, а от психоанализата – халюцинативната и параноична „безизходица“. Става дума
за невъзможността да се поместим
в разумни граници, което е израз на
безсилие.
Какво всъщност означава границата?
Може би – ето ползата от настоящата криза – това е неминуемостта на
смъртта, за която вирусът ни напомня. Никоя причина, война или сила не
може да оправдае една смърт. Нещо,
което за пореден път идва да подчертае неминуемостта на „времето на
смъртта“ – на войнственото, концентрационно и доктринерско варварство. Знанието, че сме смъртни
– не поради случайност, а поради замисъла на съществуването ни и живота на духа – е може би онова, което
ни предстои да открием. Ако всяко
съществуване е уникално, то е, защото сме родени смъртни. И защото
всичко се разиграва в интервал, който
е уникален. Писателят Давид Гросман
отбеляза наскоро по повод на пандемията, че „както любовта ни подтиква да разпознаем някой индивид зад
маските на съществуването, така и
съзнанието за смъртта провокира у
нас същото чувство“.
И ако злото е обвързано с последиците от зашеметяващото неравенство
в човешката участ, то едва ли има
по-ясно основание за равенството от
смъртността. Ние сме равни не толкова поради принципа на абстрактното право, колкото поради конкретния
факт на съществуването си.
Нашето знание е крайно, безкрайно и
абсолютно „крайно“, то изобщо не е
„всемогъщо“. И е единственото средство, което би могло да придаде смисъл на съществуването ни.
Превод от френски Тони Николов
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Oколо музиката и поезията
„Именно отношението
към смъртта                             
е това, което прави
християнството
единствената човешка
религия. Всички останали
са природни, тоест
третират човека               
и човешкото като
природа, като част             
от природата.“

1.
Бездомността е моят дом. Но бездомността не означава липсата на дом, а
самия дом.
Ако в една идея или мисъл липсва парадоксът (изплъзването от себе си,
излизането от собственото ограничение, което я определя), тя е незавършена и дори невярна.
Много по-въздействаща е смътната
аура, отколкото ясната определеност на нещата. – Да преминеш през
тях като в сън, почти опипом, сфумато. Както поезията преминава през
света, без да го обхваща.
Ако разполагах не с един, а с няколко
живота, единия от тях бих отделил
само за да бъда слушател на музика.
– Това е едно от нещата, за които в
този никога не ми достига времето.
Слушането на музика е нещо, на което трябва да се отдадеш изцяло, за да
постигнеш съвършенство. То е много
по-различно от това да си читател на
книги например.
Суровият живот на предишните епохи ли? – Нищо по-невярно от това.
Оптична илюзия на отстоянието: все
едно да смяташ, че планината, която
се синее на хоризонта, действително
е по-малка от близкото дърво.

Фрагменти
Не патетичен пророк на бъдещето, а
меланхоличен остатък от миналото е
творецът. (Мисля, че и Ницше пишеше нещо за меланхолията на старите
гърци – дори те, най-първите сред
първите, са стояли пред кладенеца на
миналото, изпълнени с меланхолия.) –
Но да спра, преди да съм се изкушил да
направя следващата крачка – че бъдещето е само (огледална) проекция
на миналото, а творецът – преносител на отражението. Оптимизмът –
оптична илюзия на наследниците – е
само (нечия) сублимирана тъга.
Докато чете, човек непрестанно се
препъва в собствените си мисли. – С
музиката не е така; там липсва вторият план на рефлексията. Просто
си в нея, затворен като в сфера, без
излаз навън, макар и в състояние на
крайна напрегнатост, до пълно изтощение, до колапс на сетивата и съзнанието. До избухване.
Меланхолията, това е неизменната
тъга на всяка култура по природата.
Във всяко нещо ще видиш това, което
търсиш в него. – Човекът не възприема света, светът струи неудържимо от сетивата му, както звуците
на Брукнеровата Осма симфония от
рояла.
Не тъгата – свободата на музиканта,
който свири, напрегнал до пръсване
жили, а никой не танцува на неговата музика. (Когато някога попаднах
на този мимолетен образ у Ницше, в
съзнанието ми изплуваха цигуларите
на Шагал. – Шагал: ето го абсолютното, независещо от нищо начало,
природата на изкуството в чистото си състояние. Великият клоун на

свободата, гигантското дете, пред
което Пикасо е само суетлив шут – у
Пикасо няма природа.)
Книгата, която четеш, винаги е само
патерица, на която се подпираш, докато мъчително си проправяш път
през себе си. Не така е с музиката; с
музиката се сливаш напълно, както
таралежът с бодлите си, както рибата балон с балонната си форма.
Обратната посока на телеологизма:
мнозина са говорили за слепотата, но
само у Яворов я забелязваме, мнозина
са говорили за лудостта, но само у Ницше я забелязваме – у Ницше самата тя
говори.
Всяко нещо се определя само откъм,
чрез собственото си противоположно. Всяко нещо преди всичко е липсата
на собственото си отсъствие, независимо дали ще наречем това виждане
негативна диалектика или не (всяко
понятие унизява предмета си, всяко
определение отрицава онова, което
определя).
Съществуват толкова болести, и те
съвсем не са една и две (бих ги нарекъл
метаболести), които нямат собствена „природа“ – тяхната „природа“ е
празно място, отсъствие; те сами по
себе си не са нищо, а само отслабват
имунната защита на организма и по
този начин му позволяват да загине
от всяка друга, дори най-невинната
болест. – Тъкмо тези метаболести са
най-смъртоносните. Лишеният от
собствено лице има хиляди лица.

2.
Ако трябва наистина да избера само
една книга, която да взема със себе
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си на самотен остров, бих взел или
най-дебелата, или най-тънката. И в
двата случая ще съм сигурен, че няма
да скучая, че съм си осигурил надежден
събеседник.
Дали ще похвалим, или ще порицаем
някого (или някоя книга) – това зависи
от мярката, с която подхождаме към
тях. Понякога ги обсипваме с похвали
само защото са твърде посредствени, за да си струва да се отнесем сериозно; и похвалите ни са напълно
искрени.
Ние никога не изгубваме страстта
си към приключенските книги. Това,
което се променя с годините, е представата ни за приключение. Същото
важи и за човечеството от Омир до
Пруст.
Поезията, или поне класическата поезия, е единственото изкуство, при
което съдържанието и формата са
толкова разделени, че на практика
представляват две напълно отделни, паралелни изкуства, съчетани
органично в едно; поетът по необходимост е двоен талант. Нито при
музиката, нито при живописта или
скулптурата е така, както и при прозата – при тях съдържанието и формата са идеално съвпаднали; езикът е
същността.

Теория на жанра. – Добрият фрагмент
е по-дълъг от афоризъм и по-кратък от кратка статия, или по-скоро
обратното.
Чудя се дали едно стихотворение ми
казва смисъла си, когато успея да премина през формата му, да я преодолея.
Или напротив – тъкмо когато бъда
погълнат от нея, оплетен в нейната
лепкава, полупрозирна паяжина? Когато се оставя да бъда понесен от клокочещия водовъртеж, без да търся
твърдата почва на отсрещния бряг?
– Когато самата форма се превръща в
смисъл. – Навярно и двете; кой знае...
Трябва ли националният шедьовър
непременно да е наивен, глупав и патетичен, като „Клетниците“? С
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„Под игото“ Вазов далеч е надскочил
учителя си, при това не само защото
„Под игото“ е най-чистата и най-завършена философия на националната
история, на колективното българско
битие в Историята. Едва след прочита на „Клетниците“ може да се оцени
истинското величие на „Под игото“.

3.
Смъртта – ето една тема, чиято
извънмерност придава дълбочина и
трагизъм на всичко казано за нея, на
всяка баналност. – Перфектният „философски“ проблем – единственият,
изключващ „по условие“ всеки емпиричен опит. – Дължим я, разбира се („я“,
т.е. смъртта), на християнството –
най-голямото му достояние.
А именно въздигната в тайнство,
смъртта предполага скромност –
само по такъв начин тя отвръща очи
от метафизичното, за да ги сведе
към „малкия“ всекидневен живот. –
Но не е ли тъкмо това най-голямото
лицемерие?
Не е ли умирането това, което превръща животното във философски
проблем? – Основополагащата граница, която определя, конституира
човешкото.
Именно отношението към смъртта
е това, което прави християнството единствената човешка религия.
Всички останали са природни, тоест
третират човека и човешкото като
природа, като част от природата.
Мисленето за смъртта е само философско. – Само мисленето за смъртта
е философско. – Те взаимно-огледално се просветват и определят като
същностни модуси на човешкото, макар и без да се изчерпват напълно.
Никога рискът от баналност не е
толкова реален, колкото когато се
размишлява за смъртта. Вината за
това е в самата нея – никъде другаде
границата между голямото и малкото
не е тъй размита; всички граници.

Тук дори иронията е неуместна; да не
говорим за някаква елегантност. – Да
се мисли за смъртта елегантно и с
ирония би било проява на лош вкус.
На християнството човекът дължи
своето отделяне от природата, необратимата загуба на детската невинност. Дали трябва да му е благодарен за това, или напротив?
Възрастният западен човек, в сравнение с когото цялото останало човечество тъне в блажéн инфантилизъм.
И всяко дете, разбира се, винаги иска
да порасне по-бързо, помамено от машините на възрастния, които то възприема като лъскави играчки.

Феноменология на християнството.
– Моя позната, силно вярваща християнка, след посещение в голям европейски музей за класическо, предимно ренесансово изкуство: „И все пак
толкова Мадони, младенци и брадати
старци около тях ти идват в повече“.
– Ето го детския поглед, прозрял отвъд. – Детският поглед, това е чистата феноменология (чистата, т.е. в
собствената си природност).
Теория на жанра. – Но нищо по-погрешно от това фрагментът да се
чете вместо някакво цяло или като
част от него. Цялото е само някакво
ауратично присъствие около него, подобно на начина, по който сакатият,
казват, усеща отрязаната си ръка,
но в обратно съ/отношение. – Фрагментът нито е извлечен от някаква
строшена цялост, нито води към нея.

4.
Някои автори са по-интересни, когато ги четеш през чужди очи. Когато
четеш за тях, а не самите тях. – Но
доколко един автор е отговорен за
своите читатели и тълмачи? Положителният отговор тук би бил крайно рискован – по отношение на Ницше
например или на целия немски романтизъм, това най-фино достояние на
европейския дух.
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Но не е ли една творба или една мисъл
тъкмо следата, която оставя след
себе си, в чийто искрящ прах собственото ѝ тяло се е разтворило, подобно
на кометата в нощното небе, чието
съществуване знаем само по светещата диря, която оставя и която
всъщност е.
Има два вида автори – които вдъхновяват и които отегчават. Те са
единствените, които заслужават
внимание. Много често те разменят
местата си, без да изпадат в огромната трета категория помежду им;
но това е личен проблем на читателя.
Успоредяването на преводача с предател е класическо (traduttore traditore).
Но отнася ли се то за читателя: читател-предател? Това би било противоречие в самото понятие, доколкото тъкмо предателството е
основният статус на читателя.

5.
Яснотата на обекта, която ни възхищава, често е резултат от плиткото
ни разбиране.

За човешката двуприродност. – Едно
от постоянните ми затруднения: всеки път, когато пишех за същностно
човешкото, си давах сметка, че изпадам в коренно двусмислие. Че този
израз може да означава както базисната природност на човека като биологичен вид, така и противоположното – културната „втора природа“ на
единственото същество, надмогнало
природата в себе си. – Мисля, че само
у гърците – или все още у гърците –
тази двуприродност е в спокойно, непротиворечиво равновесие.
Нашите пристрастия, както положителните, така и отрицателните,
превръщат света в огледало, което
разкрива същността ни в нейната
постоянна изменчивост.
Една и съща книга понякога е огледало,
друг път алиби.

6.
Лятото на 1876: българският човек се
освобождава от роба в себе си, Ницше – от Вагнер. (Едновременност на
разновременното.)
Защо модерната диалектика се свързва едва с Хегел – първият радикален
диалектически жест на Модерността
е „Критика на чистия разум“: критика
на Бог само за да се отвори място за
вярата.
Единствената, ясно определена и непоколебимо следвана идея ограничава, но тя също така те прави силен:
ограничеността е сила. Силата е качеството, което в най-голяма степен
зависи от „другите“, а до тях всички
сложни нюанси и полутонове така или
иначе не достигат.
Ницшевата критика на християнството е една от най-големите услуги, правени му някога – със своята
елементарност, оставайки изцяло
отвън, тя компрометира всяка (бъдеща) критика по същество, отвътре.
Това е критика на хамалско равнище.
Страстната, вдъхновена апология на
Достоевски дава повече аргументи на
критиката, защото я извисява, изисква от нея възвишеност и дълбочина.
Изобщо, няма по-елементарни идеи,
които да са оказали толкова голямо
влияние – това е моето отношение
към Ницше. Винаги ме е удивявала
тази гигантска асиметрия.
Всяка критика на християнството
трябва най-малкото да бъде на висотата на своя обект, на неговото монументално величие.
Само атеистът може да почувства
цялото величие на християнството,
само скептикът – величието на вярата, така както само будният осъзнава опасността за лунатика, вървящ
по ръба на покрива.
Християнството е тъй съвършено
балансиран, затворен в себе си свят,
че не позволява никаква критика

Пламен
Антов

Пламен Антов (род. 1964 г.) е
автор на 16 книги с поезия,
разкази, пиеси, литературна
критика и теория. Последните
от тях са „Граници на забавяне“
(2013, белетристика), „Поетът
е хтонично същество“ (2015, поезия, фрагменти, фотографии),
„Българският постмодернизъм
XXI–XIX в. Към философията
на българската литература“
(2016), „Анималистиката на Емилиян Станев. Биополитически и
философски проблеми. Станев и
Хайдегер“ (2019). Доц. дфн в Института за литература – БАН.

по същество, както и апология, освен простата тавтология, както
показват последните страници на
„Възкресение“.
Като трансцендира същността на
истината, християнството превръща самия свят в една гигантска
инверсия и в разрива на тази двойственост остава неподвластно на всякаква контрааргументация. Уязвимо
е единствено за метакритика, т.е. за
критика на самия метод, подобно на
Попъровата критика срещу диалектическия метод на Хегел. Всяка критика по същество е невъзможна по
условие – тя потъва в обекта си, абсорбира се от него и в крайна сметка
рикошира към самата себе си, както в
джудото – будистите са най-изтънчените майстори на диалектиката –
силата на противника се пренасочва
към самия него.
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Въпросите
на сърцето
„Изкуството не променя
маси от хора, но променя
отделния човек. Аз се
интересувам от него,
моята територия е
отделният човек.“

Адекватно или цинично е да се говори за поезия днес?
Сещам се за едно стихотворение на
Мариан Мур, което тя редактира
доста и накрая го свежда до няколко реда. Казва се „Поезия“ и започва
така: I, too, dislike it („И на мен не ми
харесва“). И продължава: „Oбаче ако я
четеш с нужното презрение, ще намериш вътре и място за истинското“.
За непреходното. Така че не е нужно
да говорим за поезия винаги толкова
патетично, като: „Ето вижте, това
е противоотровата, само това ще ни
спаси!“. В случая мисля, че въпросът не
е дали ние да говорим за поезия сега, а
по-скоро какво тя ни говори в ситуации като сегашната. И ако историята
може да бъде някакъв пътеводител,
ще видим, че поезията има какво да
каже по въпроса. Циничното е ние да
не я чуваме, да нямаме ухо за нея и да
използваме пандемията като алиби за
сетивата си.
Много е лесно да кажеш – сега не е
време за изкуство, върлува смъртоносен вирус, на кого му пука за тия
неща, това няма да спаси животи…
Но в същото време науката още няма
отговори на това, което се случва.
В момента тя ги търси, политиката
също, икономиката е в патова ситуация и всички тези прагматични
области от човешкия живот са занемели. Те нямат отговор. Така че не можем да обвиняваме изкуството и поезията в частност, че няма отговори
и няма да ни спаси живота. Тя може да
го осмисли. Ако поезията се занимава
с вечните неща, защо да не поговорим
за тях?

Къде откривате поезията тези
дни?

С поета Иван Ланджев разговаря Данислава Делчева

Откакто започна извънредното положение, пиша доста, но повече публицистика. Волю-неволю съм изпаднал
повече в злободневното. Хората четат коментарите и есетата ми и аз
по някакъв начин се чувствам полезен,
споделяйки мислите си по въпросите

на деня. Стиховете ще си дойдат, но
по-късно. Разбира се, не губя връзка
с поезията. Превеждам любими поети. На въпроса конкретно: както
казват, поезия има навсякъде освен в
слабото стихотворение. Нали знаете лафа, че в стаята винаги е стайна
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температура. Е, в света винаги има
поезия.

А коя поезия е слаба поезия?
Намирам по-голямата част от това,
което наричат insta-poetry, за слаба
поезия, включително и флагманите ѝ.
Например поезията на Рупи Каур според мен, като читател, е откровено
слаба. Както и тази на епигоните ѝ.
Евтиното стихоплетство, което парадира с формата, но нищо дълбоко и
важно не казва, също е лоша поезия.
Просто редене на думи… Но не виждам нещо кой знае колко страшно в
присъствието на лошата поезия. Тя
трябва да преобладава по необходимост, как иначе? Освен това повечето
големи световни поети също са написали своя дял лоша поезия. И на драго
сърце биха изключили от литературното си наследство голям брой текстове. Не всеки е Далчев, че слабите
си стихове да не ги пише. Не, пише се
всичко – хубаво, лошо, накрая времето отсява и ако си късметлия, от теб
ще останат в една антология 15–20
неща, които са за вековете.

Като доктор по руска литература
и с изследвания за Толстой, какво
според вас можем да вземем от него
в момента? Каква поетика на себенадмогването можем да приложим
в настоящата ситуация?
Както е известно, Толстой не е толстоист. Той не е успявал безпогрешно
да следва собствените си принципи,
които издига с такава страст. Но
нека за секунда оставим шедьоврите
настрана – и другите класици са написали шедьоври. Най-великото при
Толстой са мечтите, намеренията,
желанията му. Никой от руските класици не е искал толкова велики неща
за света, не е преследвал толкова
голям идеал. Много изследователи
казват, че Пушкин и Гогол на езиково
равнище са по-съвършени. Талантът
им в чисто езиковия смисъл, начинът,
по който те боравят с езика и владеят стила, е може би по-изтънчен и
рафиниран, но те не преследват толкова висок идеал, колкото Толстой.
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А идеалът е точно за тая вселенска
любов, която побеждава всичко друго, за това обезоръжаване на злото
през любов… Всъщност тази доктрина на Толстой, която прилагат и
Ганди, и д-р Мартин Лутър Кинг, е с
две думи това – да направиш злото
смешно и абсурдно през любовта, с
която му отвръщаш. Може би това
е, което Толстой би ни казал. Също, с
присъщата висота на духа и силата
на характера си, той не би ни позволил да загубим надежда в тази ситуация, защото кои сме ние, че да губим
надежда? Особено късният Толстой,
като вече по-радикален, като скептик
спрямо прогреса в някакъв смисъл, той
би ни посъветвал да се обърнем към
духовното.
Един друг интересен руски мислител
казва, че религията винаги ще бие философията, защото болката от живота е по-силна от интереса към него.
Става дума не за институционалната
религия, а за самото религиозно преживяване, за нуждата от него. Ние
можем през целия си живот да се ръководим от интереса и любопитството
си към света, но когато ни заболи, ни
боли повече.

Има ли роля изкуството за качествената промяна на човека, било то
в положителна или отрицателна
насока?
Има, разбира се. Изкуството не променя маси от хора, но променя отделния човек. А аз се интересувам от
него, моята територия е отделният
човек. Моята задача не е задачата на
социолога, учения, политика, който
може да си позволи да гледа големи
човешки маси от птичи поглед. Изкуството дава на личността смисъл,
свобода, прояснява всичко. Затова
тираните се страхуват от него и се
опитват да го контролират. Те не искат отделни хора с лица, а тълпа. Искат те да казват на човека защо и как
да живее. А изкуството не позволява
това. Нали Франкъл обичаше да цитира Ницше: „Ако имаш своето защо, ще
понесеш всяко как“. Изкуството ти
дава твоето защо и те прави силен,
критичен, мислещ.

Защото само с техника не става.
Джиджавките улесняват, но не осмислят живота. Това, което изглежда
чупливо и нетрайно – стихотворението, песента, платното, движението
на актьора по сцената – всъщност е
по-устойчиво от машината. Защото
машините ще се счупят. Желязото
ще ръждяса. Асфалтът ще се напука.
А ти пак ще изпитваш и болка, и неудобство, и радост, и страх, и щастие
от абсурдния факт, че те има. И тогава ще прочетеш стихотворение,
ще си пуснеш музика, ще отидеш на
театър.

За поезията се говори все повече в
минало време, а за поетите – като
отживелица. Къде стои поезията
през 2020 г.?
Като мине половин век и дойде време
да се пишат учебници за 2020 г. и да
се кръщават улици, тогава ще се помни кои са хората на културата в тая
страна, а не кой е бил министърът на
финансите – нали той ни беше нарекъл маргинали?
Томас Елиът е бил поет звезда. Много
е трудно в момента да има поет звезда, тъй като приоритетите на света
по отношение на това кой е в медийното пространство и защо, са се променили. Самата природа на славата
се е променила и е много трудно да
посочиш кой е големият, разпознаваем световен поет в момента. Примерно, можело е да кажеш – такъв е Томас
Стърнз Елиът, но той умира през
1965 г. Уистън Хю Одън умира през
1973 г. Последните големи световни
поети бяха Шеймъс Хийни, Тумас Транстрьомер и Дерек Уолкът. И тримата
си отидоха през последното десетилетие (Уолкът преди три години). Истински големият световен поет преди това беше Бродски, но той почина
през 1996 г. Трудно е да има такъв авторитет днес, поетът като фигура
и присъствие вече няма такава глобална слава. Това може и да се промени, не зная. Наскоро гледах един любим
сатирик, който зададе провокативно
въпроса кой е последният човек, стъпил на Луната. Астронавтът се казва Харисън Шмит. Никой не знае кой е

43
този човек. A той е стъпил на Луната,
разбирате ли, отишъл е до Луната и
се е върнал! Би трябвало такъв човек
да е много, много известен. Но не – известни са хората от риалити форматите. Няма нужда да ходиш до Луната. Можеш да отидеш до тоалетната
по телевизията и ставаш звезда.

Коя е последната илюзия, с която
сте се разделили?
Имам едно стихотворение, в което
казвам: „И нека опитът те запази глупав“. Старая се да оставам по-дълго с
илюзиите си, не да се разделям с тях.
Писах за това наскоро в предговора на
второто издание на „Ти, непрестанна
новина“ – въпросите на сърцето ме
вълнуват и винаги са ме вълнували повече от всичко останало. Ако е илюзия
да се вярва, че има любов на тоя свят,
голяма, която бие всичко друго, тази,
която иска Толстой… то и аз не искам
да се разделям с нея.
Вярвам, че езикът също е един от въпросите на сърцето. Вярвам, че нещата, които пишем, са от любов към
езика. Вярвам в илюзията, че любовта е онтологичен принцип на света,
някакъв ритник за битието. Който
не вярва в това, мога да му припомня
факта, че все пак се е родил.

Какъв е пътят от „По вина на
Боби Фишер“, през „Ние според
мансардата“ до „Ти, непрестанна
новина“?
Постепенно човек започва да прилича
все повече на себе си. Откривам в първата си книга няколко стихотворения,
които не бих изхвърлил и още смятам,
че стават. Ако след години направя
„Събрано“, мога да ги сложа там, без да
се срамувам много. Изминава се един
път, който е задължителен за всеки
автор. В началото, като публикуваш
първата си книга, ти още не си ти.
Ти си това, което си прочел последно.
Ако последно си прочел битниците,
стиховете ти ще звучат като битниците. Ако последно си прочел езерните поети, ще се мъчиш (неуспешно)
да звучиш като тях. Колкото и еклектично и смешно да е всичко това. Ти

още не си ти и имитираш – не защото
си крадец, а защото си безпомощен и
не знаеш какво да направиш. В това
невежество тук-там се прокрадваш
и ти в някакви моменти. Има неща,
които започват да звучат като тебе,
и си даваш сметка, че те не са дошли
отникъде другаде. По-нататъшното
ти писане е опит да запазиш това и да
го развиваш.
„Ти, непрестанна новина“ според мен
(и според читателите, доколкото
съм чувал) е доста по-емоционална
от предишната ми стихосбирка „Ние
според мансардата“. В нея повече се
криех, опитвах се да бъда по-дистанциран. Докато в тази има много
стихотворения, в които се вижда,
че гардът е свален. Уж с годините би
трябвало да е обратното, а не е така.
В предишната сякаш повече съм се
страхувал да не бъда сантиментален, докато тук съм намерил начини за
себе си да се справя с този адски тегав
въпрос за всеки артист, независимо с
какво изкуство се занимава – че това,
което искаш да пресъздадеш и което
те яде отвътре, може да е сантиментално. Как да го направиш така,
че да не излиза сантиментално в реализацията? Има различни стратегии,
постмодернистите се справят с това
през ирония. В „Ти, непрестанна новина“ реших да зарежа иронията (не че
съвсем я няма, има я, но много по-малко), на едно място даже го пише, и наистина да изляза със свален гард. Да
понасям. Ако нещо е вярно и е честно
предадено, то няма да бъде сантиментално в смисъла на блудкаво. И чувството е много освобождаващо. Това
е хубавото – че ставаш по-свободен с
годините.

Кои теми и мотиви продължават
да стоят с вас във времето?
Големите въпроси, които ме вълнуват, са тъкмо въпросът за времето и
какво прави то с нас. Колкото и лека
и все „по-несериозна“ да става тази
дума в съвременния контекст, въпросът за душата също ме вълнува. Това
е още една илюзия, с която не искам
да се прощавам – дали душата съществува, в което съм убеден, и дали
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и есеист. Доктор по руска литература (СУ „Св. Климент
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е безсмъртна, в което също съм убеден. Душата е безсмъртна по условие
и въпросът за нея не спира да ме интригува, за нещата, през които преминава и в битка, и в съюз с тялото.
Плътските и чувствените въпроси ме
вълнуват, не мога да избягам от тях.
Те пак са свързани с времето – паметта на нашето тяло и начина, по който
то помни, защото тялото и сетивата ни помнят по различен начин от
разума. Въпросът за смъртта, който
е неизбежен, въпросът за Бог, който е
неотложен… Целият този опит да се
заличи въпросът за Бога ми се струва несъстоятелен. Не говоря дори за
съществуването на Бога. Важно ми е
питането за Него. Вътре в индивида
това питане не може да бъде заличено. Дори да се мъчиш да Го махнеш
от съзнанието си, въпросите за Него
и към Него остават. Няма къде да ходят, защото не можеш да ги адресираш другаде.
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Алберт Бенбасат

Валери Петров
в детския свят
100 години
от рождението
на писателя
„За Валери Петров
детският свят е тема,
с която той – може                                                        
да се каже – си пробива път                                                                                                                         
в литературата. Път
обаче в литературата         
за възрастни. Приказките
на Валери Петров                 
са феерия от смях, поезия,
музика, игра, фантазия,
живопис.“
Искам още в самото начало да подчертая, че според мен Валери Петров е
измежду единиците, за които са тесни
мерките ни, употребявани обичайно
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спрямо българските писатели. Настоявам, че за него трябва да бъдат изработени други, които го разглеждат и
оценяват в световен контекст. Той е
колкото български, толкова и световен писател. Благодарен съм на Радой
Ралин, че в един отдавнашен разговор
ми подсказа тази идея, която се надявам някой ден да бъде развита.
Преди време, като добросъвестен
анализатор, се опитах да откроя онова, което Валери Петров привнася
трайно в българската литература,
онова, с което я обогатява и което
го прави уникално явление. Изпробвах необичайния жанр „критически
конспект“. Получиха се шест пункта
и за да бъда верен на изчерпателността, тук ще ги повторя съкратено: (1) реабилитация на поемата; (2)
сюжетност в лириката; (3) близост

фотография Иво Хаджимишев

и доживотна обвързаност с детския
свят; (4) историзъм; (5) делничност; (6)
валери-петровски стих и валери-петровска рима. Подредбата, разбира се,
може да бъде разместена, което няма
да наруши целостта на тази система – именно система, защото в цялото си творчество Валери Петров,
съзнателно или не, следва нейното
единство.
Ако се опитаме да отнесем афоризма
на Козма Прутков „Не можеш да обхванеш необхватното“ към творчеството на Валери Петров, ще се убедим за
сетен път, че и най-големите истини могат да се кажат „несериозно“.
Тук обаче не става дума само за обеми (въпреки че и като обем преводаческата му работа върху Шекспир
е колосална), не количеството прераства в качество, а качествената
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характеристика предопределя „теглото“ и мащабите на неговото писателско дело. До каквото и да се докосне перото на Валери Петров (лирика,
сатира, драма, приказка, киносценарий, превод…), то го омагьосва. Сама
по себе си стойността на едно негово
произведение е парадоксално необозрима, толкова е то дълбинно и многопластово. Но от своя страна и малкото, и голямото моментално заемат
мястото си в „системата“ на цялостното му творчество, естествено я
допълват и окръглят. Винаги непредвидими се оказват и погледът му върху нещата, и идеите, скрити зад обикновени случки, и уж традиционният
вече „валери-петровски“ език.
Ако следваме точка трета от нашия
„конспект“, няма как да не изнесем
„пред скоби“, че произведенията на
Валери Петров за възрастни са достъпни и четивни за деца, а произведенията му за деца са търсени и желани
от възрастните. Така е и в лириката, и
в приказките, и в пиесите, и във филмите по негов сценарий. Докъде свършва
детското и къде почва „възрастното“
световъзприемане у Валери Петров,
едва ли можем да разграничим точно.
Това ме подтикна навремето да озаглавя един от текстовете си за него „Палечко не е пораснал“1, опитвайки се да
разгадая магията на тая негова обвързаност с детския душевен мир. Доколко
съм успял, други да съдят, но по-важното е, че забелязах явлението, феномена. Можем ли тогава да назовем Валери
Петров писател на всички възрасти?
Струва ми се, че можем. Детето е сред
основните герои и „събеседници“ на
поета и в ранните, и в зрелите му стихове и поеми. Той влиза във въображаем диалог с него („На тихата уличка“),
включва спомени от своето детство
(„Елин Пелин 8“) или проектира възрастния си „аз“ в детското същество („Към малката Ева“, „Пролет е“). Последното е сред любимите ми творби
в късните му стихове. „Действието“
се развива на площадчето пред кварталната черква, където децата играят футбол. Изведнъж обаче изританата топка попада... в Божия храм:

И оттук почва чудото: посред
литургията,

със кръжило по расо и в сандали обут,
пред вратата на храма си се показва
светията
и връща им футбола с роналдиньовски
шут...2
За Валери Петров детският свят е
тема, с която той – може да се каже
– си пробива път в литературата.
Път обаче в литературата за възрастни. По една случайност, готвейки се навремето да пиша за неговата
книга „Пет приказки“ (1986), прочетох
в „Литературен фронт“ стихотворението му „На нашата улица“. Трудно
се разказва лирическа творба, но не и
когато авторът ѝ е Валери Петров.
Защото именно разказвайки, той прокарва най-важните си внушения. Това
е негова „запазена марка“.
Та във въпросното стихотворение се
разказваше за едно новородено седмаче, държано „под купол“. „Горкото
човеченце“ било на съседите и както бива в подобни случаи, тревогата
станала обща. Дотук – нищо особено. Ала как така изведнъж тази „катадневна“ тревога се смесва с общочовешкото безпокойство за съдбата
на застрашената ни планета? И какъв е този невероятен паралел между
бедното и безпомощно бебенце и необятното цивилизовано и силно човечество? Отказвам се да гадая чудото
на Валери-Петровата поетическа образност, но ще кажа, че паралелът излиза уместен. За да се убедим, ни стига
прочитането на следващите няколко
строфи, в които се размишлява над
несъвършенствата на тая недоносена рожба, наречена свят. Нерадостна става картината, но (типичното
валери-петровско „но“) в самия край
нещата се обръщат. Хубаво е да припомним този финал в условията на
пандемия. Малкото човече:

вече – явно – добре е, и ако човечеството и то оцелее…
Стихотворение ли е това, или е поредната приказка на Валери Петров?
С герой дете, а с адресат възрастните. Но защо само възрастните? Въпросът важи за повечето творби на
поета. Между тях са поемите „Палечко“ и „Нощи в Балкана“, същите, които
пропуснах да спомена, когато говорих

за неговото утвърждаване в литературата за големи. Пак такива са „Детинство“, „Край синьото море“, редица стихотворения. Да не изброяваме
филмовите му сценарии, пиесите...
Във всички тях има, както се казва,
значими проблеми, има важни социални и нравствено-философски идеи,
ала гледната точка остава неизменно
една – детската.
Тук вече се налага да обобщим: за Валери Петров проникването в детското
съзнание, „вживяването“ в невръстната психика е нещо като начин на
съществуване. Антоан дьо Сент-Екзюпери, авторът на най-хубавата
приказка за възрастни и деца „Малкият принц“, твърди, че малцина са тия,
които – след като са пораснали – си
спомнят, че най-напред са били деца.
Оттук според него идва неспособността им да разбират малките, а и
въобще непригодността за общуване
с околните и със себе си.3 Това нравствено израждане, за жалост, сполетява и мнозина от нас. Тъкмо върху него
ме накараха да поразсъждавам петте
приказки на Валери Петров, включени в едноименната му книга. Мъчих
се в тях да открия поне един герой
възрастен, който да не е малко нещо
дете, т.е. да е скъсал с наивно-чистите стремления на Малкия принц към
добро и красота, към безкористно
приятелство и рицарски постъпки.
Признавам си – не успях. Нито метеорологът от „Бяла приказка“, нито дядото от „Копче за сън“, нито Набръчкания човек от „Пук“ бяха забравили,
че някога (а то значи и сега, и винаги)
са носили къси панталонки, че са лудували и хитрували, че са общували с
вълшебни същества и предмети, че
са имали „приятел пръв“, за когото са
били готови първи да влязат в огъня.
Както е в една от песничките:

Казва се „приятел пръв“,
но защо е той такъв?
Затова, че пръв полита
в огъня да те спаси;
пръв и без да се запита,
прав ли си или не си,
пръв леда пролазва,
пръв за теб пролива кръв –
ето затова се казва,
че приятелят е „пръв“!4
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Ето затова – ще кажем и ние – в диалога си с децата героите възрастни
(всъщност авторът, който стои зад
тях) не могат да бъдат нравоучителни; не им се удава грубостта, силовитостта, лицемерността, толкова изкусителни, когато пред себе си имаме
безпомощно и вярващо ни изцяло създание. Огняна Георгиева-Тенева пише:
„самата природа на „Пет приказки“ –
диалогична в дълбинната си същност
– изключва морализаторския прочит“,
„той би бил принципно погрешен, защото „Пет приказки“, както и цялото
творчество на В. Петров, са чужди на
морализаторския критерий“5.

Приказките на Валери Петров са феерия от смях, поезия, музика, игра,
фантазия, живопис (да не забравяме,
че за живописността на словото немалко е допринесъл и един художник
– Иван Димов8). Тук се поставя и друг
важен въпрос – бидейки „живописни“, тези творби изискват специален
подход от страна на издателите си,
немислимо е те да не са илюстрирани, при това цветно, което от своя
страна предполага и по-голям формат,
хартия, твърда корица.
Тези приказки са едновременно ефирни и прости, но с оная простота, на

Среща на Валери Петров
с ученици от 35-о ЕСПУ,
23 април 1986 г.

Може би ще възникне въпросът: защо
не съм включил фантазията и хумора
(смеха) в моя „критически конспект“
за Валери Петров. Отговарям веднага – без фантазия детската приказка
е просто немислима, а хуморът, смехът са отделна естетическа категория, която не е приоритет само и
единствено на приказното, както
и на неговия творчески натюрел. В
своята „Граматика на фантазията“
Джани Родари казва: „въображението
не представлява някаква способност,
отделена от интелекта: то е самият
интелект, взет в цялата си и пълна
всеобемност, която си служи с неговите похвати, но е приложена по-скоро
към точно определена дейност, а не
към друга“6. А Исак Паси пише: „Смешното е така многостранно, както и
самият живот. То озарява лицето на
детето, което само ни привлича със
своята наивна прелест, избликва в
гръмкото и радостно веселие, живее в
мекия хумор, гримасничи в пародията,
плющи в хладната ирония“7.
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която са способни само големите мъдреци. Ние, читателите, участваме
в тях, оставяме се да ни повлече играта и ставаме нейни съавтори. Искрената изповед ни предразполага
към откровение, към преосмисляне на
„втвърдилите се“ у нас понятия, към
връщане в изконната чистота на невръстните представи за света като
хармония. Авторът ни най-малко не
скъсва с действителността, само я
преформулира художествено; в неговите приказни истории винаги има
едно дете, един възрастен, а останалото са „вчовечени“ животни, птици,
предмети, играчки, природни обекти.
Фантастиката – с други думи – е неговото магическо огледало на Алиса,
чрез което „чудесата“ отразяват
първообраза на живота в цялата му
многоизмеримост.
Приказките на Валери Петров са сценични. Това донякъде се обяснява с
драматургичната им първооснова,
но ми се струва, че по-същественото
тук си остава авторовото убеждение,

че „игровото начало“, „карнавалността“ са природно присъщи на детското
виждане и мислене. И едното, и другото, съчетани с фантазийното, са основа в структурата и съдържанието
на приказния свят, изобразен от Валери Петров.
Ще цитирам пак Джани Родари: „Преобличането като игра – освен своето
символично значение – е винаги забавно поради гротесковото въздействие,
което поражда. То си е театър: преобличането в чужди дрехи, играенето
на роля, вживяването в друг нечий живот, откриването на нови жестове“9.
Бил съм свидетел на множество скучни „дидактични игри“, преподавани
по учебници или минаващи за художествена литература. В стремежа
си непременно да възпитават и да
извличат „поука“, те не приобщават, а по-скоро отблъскват. „Една от
най-трудно изкоренимите представи
е тази – казва Джани Родари, – че педагогическият процес, кой знае защо,
трябва да бъде нещо сериозно-мрачно.“10 Макар да са писани във времена
на силово налаганата и идеологически
подплатена дидактика, в „Пет приказки“ се случва обратното. О. Георгиева-Тенева подчертава: „Антидидактизмът у В. Петров е последователно
отстоявана позиция“ 11. Не вярвам да
има дете, което, прочело веднъж „В
лунната стая“, да не заобича музиката. Така става и с малката героиня от
същата приказка. Едно е, когато ти
налагат до втръсване да удряш клавишите на пианото, а съвсем друго се
получава, щом мелодията оживее, щом
получиш възможност да я почувстваш,
пипнеш, вкусиш, да разговаряш разбираемо с нея. Разбира се, посредством
фантазията, играта и смеха. Ще се
съгласим с О. Георгиева-Тенева, че
„омекотяването на нравственото
послание“ се извършва „чрез свързването му в съзнанието на детето със
забавното и приятното“12.
Хуморът и сатирата са основен конструктивен елемент и от творчеството за възрастни на Валери
Петров. Винаги ще се помни пиесата
му „Импровизация“ (в съавторство с
Радой Ралин), която цензурата първо
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кастри жестоко, а в един момент спира. Емблематични ще останат и неговите „смешни“ поеми, които излизат
първо през 1970 г. и в допълнено издание през 1988 г.13 Тези произведения,
мисля, са не само актуални и днес, те
са разбираеми и за детската публика.
Смешното според Исак Паси, неговият
игрови характер, могат да се изразят
със следните средства – (а) преувеличение и преумаление, (б) краткост, (в)
изненада.14 При Валери Петров тази
схема работи винаги комплексно. У
него дребни външни белези на персонажите придобиват хиперболизиран
характер – например кълвачът (професор Кълви) страда от постоянно
главоболие, защото работата му изисква да си бие главата в дърветата;
бавната тромава костенурка (Коки № 1) се самоопределя като състезател по бързо шофиране; сляпата
къртица (Къртис) носи тъмни очила,
с които се представя за „гангстер велик“. Знаков пример за смешна хиперболизация имаме в приказката „Копче
за сън“. Там малкият Оги иска дядо му
да му разкаже приказка за котка, но
дълга. „Добре – започва дядо му. – Имало едно време една котка и тя била
дълга от нас до трамвайната спирка.“

значение – „съсразлично“. Още по-комичен ефект има антивъзпитателната сентенция „Това, че си лоша, е
хубаво“. Друга пък – „За мен е голямо
щастие да бъда нещастна“, би предизвикала недоумение у малкия читател, но отнесена към поведенческия
контекст на персонажа, извиква смях.

В традицията на фолклорните вълшебни приказки и тук главният персонаж е подложен на изпитания, но
те са игрови, повече смешни и весели,
отколкото страшни. В приказките се
случват неочаквани обрати, сменя се
интериорът и екстериорът, героите
се „преобличат“, превъплъщават и играят различни роли. Хуморът е не само
във внезапното, изненадващо преобръщане на сюжета, както и в преобръщането на смисловостта му, но и в
словесното „преобличане“. Известно
е, че децата правят неволни грешки при произнасянето на някои думи,
които веселят всички – и „авторите“,
и „слушателите“ им. Игрословицата
е един от ключовите художествени похвати на Валери Петров, съчетаващ краткостта с изненадата.
„Кълва се!“, вместо „Кълна се!“ – казва
кълвачът. Чрез „проста“ инверсия сериозната фраза „Най-сетне да седне“
се превръща в нонсенса „Най-седне да
сетне“. Думата „безразлично“ изненадващо може да придобие позитивно

Оттук и многозначността в приказките, символиката им, възприемането
им на различни нива от техните малки
и големи читатели. Децата се научават да различават красивото и доброто не по външност и по словесни декларации, а по дела; чрез фантазията,
забавата, играта, смеха те получават
(дано!) началния си урок по честност и
справедливост, по отговорност пред
себе си и пред другите. Но хуморът,
изведен до степен на ирония и самоирония, може да не бъде смешен. И в
произведенията за възрастни (лирически и сатирични), и в тези за деца
на Валери Петров смехът често губи
своята забавна функция. За малките е
непонятна самотата на големите, не
чувстват носталгията им по отминалите босоноги дни, чужда им е (само)
пречистващата сила на тъгата, иронията и самоиронията. И толкова подобре. Нека тия вълнения си останат
наша привилегия. Щом сме способни
ди ги изпитваме, щом разтуптяват

кадър от анимационния филм „Пук“, режисьор Анри Кулев, сценарий Валери Петров, 2016 г.

все още сърцето ни, значи не сме съвсем изгубени, значи сме мъничко помъдрели – шансовете ни в живота се
запазват…
1
Вж. Алберт Бенбасат, „Два етюда за Валери
Петров“. – В: Бенбасат А. Критически срещи в
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2
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4
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5
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№ 1 (134), https://liternet.bg/publish4/ogteneva/
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6
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превод от италиански, Борислав Г. Иванчев, Лиляна Г. Найденова, изд. „Сиела“, 2015 г., с.23.
7
Паси, Исак, Смешното, изд. „Наука и изкуство“,
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8
Вж. Петров, Валери, Пет приказки, худ. Иван
Димов, изд. „Отечество“, 1988 г. Приказките на
В. Петров са издавани също от изд. „З. Стоянов“, изд. „ПАН“, изд. „Хермес“, илюстрирани са
от Данаил Райков, Мирослава Николова, Борис Н.
Стоилов, Милена Вълнарова.
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Джани Родари, цит. съч., с. 29.
10
Пак там, с. 27.
11
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Пак там.
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Вж. Петров, Валери, На смях, изд. „Български
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поеми, изд. „Български писател“, 1988 г.
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За времето и паметта
„Времеубежище“,        
Георги Господинов,
издателство „Жанет 45“,
2020 г.

фотография Цочо Бояджиев

ще бъде носен от един богат, разгърнат в чудесните си възможности
език.

Заглавието, не на романа, моето, можеше да бъде друго. Можеше да съдържа думата „минало“, можеше да бъде
и „за надеждността на понятията“
или съвсем друго. Но тъй като това
са важните теми, които писателят
осмисля, за които се пита, за които
намира или не намира отговори – и заглавието е това.

което се разклонява, пристрастие
към фрагмента, към малкото, което може да носи голям смисъл, честа
смяна на ритъма, на стиловото звучене. Още – образи, които познаваме,
обични реалии, книги, неща, времена,
най-вече минали, които са му важни, в
които обича да пребивава. И разбира
се, Гаустин.

Когато ще се пише за книга на толкова известен и обичан писател, някак почти неизбежно ни се струва, че
трябва да започнем от познатото, да
стъпим на нещо сигурно. Да, във „Времеубежище“ ще си припомним много (а
може би не чак толкова много – защото и паметта за прочетеното може
да бъде ненадеждна и да се замени с
„чужда“, не лична памет) от писането
на Господинов в „Естествен роман“ и
„Физика на тъгата“ – повествование,

Мисля, че „Времеубежище“ е по-мащабен, по-цялостен, по-сюжетиран в
хубавия смисъл на думата, разгръща и
осмисля по-сериозно и дълбоко, но все
така с причастност и емпатия големи
теми.

юни 2020

Читателят обаче, който може да „забрави“ предишните романи, а и „други
истории“ на Георги Господинов, ще има
„чиста“ среща с важна за днешния човек книга, с книга, в която смисълът

Романът е структуриран в пет части – „Клиника за минало“, „Решението“, „Една отделно взета страна“,
„Референдум за минало“ и „Дискретни
чудовища“. Всяка от тях е придвижване напред в развитието на сюжета и
същевременно е наситена с по-малки
или по-големи „локални“, лични истории, със завръщания назад, в предишно време. Много важно ми се струва
непрестанното проблематизиране
на времето, свързано с въпроса за
надеждността на човешката памет.
Тези въпроси и тяхното осмисляне
също се разгръщат и придобиват
по-дълбоки измерения.
Понякога е нужно просто откритие,
за да се вземе голямо решение. Ако
губиш паметта си – от старост или
заболяване – връщаш се все по-назад
и заживяваш в онова отминало време.
Време, в което ти е било най-добре.
Това е и лечението. Автор на идеята – Гаустин, единият главен герой
на този роман. Другият – автор, понякога съавтор или пък изпълнител,
събирач на новини, истории, миризми, „трапер на миналото“ – е разказвачът. Всеки от тях преминава през
развитие. Ако в началото нещата изглеждат някак малко по-ясни, постепенно за всеки от двамата стават
по-сложни, невъзможни за обхващане
и пълно разбиране – колкото по-общностни и всеприети, колективни стават изборите и изходите, толкова
по-тревожно, ненадеждно и губещо
опора в паметта си става индивидуално-човешкото. Какво се случва
с теб, когато не знаеш на кое време
принадлежиш?
Да събудим паметта, да „произведем“ минало, време, в което можем да
си спомним – изгубена миризма на кафе
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например или вкуса на пастите от 70те, да попушим „Житан“. Идеята узрява. Да се направи град в миналото,
хубаво ще е и в конкретна година. Каква да е годината? Изпълнена с големи
събития – война, болест, падане на
стена или друга... „Времето не гнезди
в извънредното, то си търси тихо и
спокойно място. Ако откриеш следи
от друго време, ще е в някой незабележим следобед. Един следобед, в който нищо особено не се е случило, нищо
освен самият живот...“
„Разширяването на полето на миналото“ обаче може да бъде опасно. Отварят се нови и нови клиники за минало.
Настоящето не е сигурно – можем да
се върнем в друго време. Време по избор. По спомен. Там може да се върне
всеки, не само болният от деменция. И
да се върне не само за ден, час или месец... Може и завинаги. Обсесията от
миналото може да е зловеща. Нашият разказвач се пита какво ще стане,
ако цели градове и държави се върнат
назад, в минало време, записва това в
своя тефтер, може да стане „малък
роман“, си мисли. Нека тук да спомена
винаги важната при Господинов линия
за писане – кой кого пише, кой влиза в
историята, кой кого създава... Записаното може да „тича след случилото
се“. Нужно е време за случване на нещата. И разказ.

изпразнени от съдържание и смисъл,
към атрибути като носии, гайтани,
хайдушки калпаци и подобни също
тъй бутафорни възстановки на минало, припомнянето на имена, с които
са свързани злощастни страници от
колективната ни история, сантиментално и избирателно връщане към
по-близкото минало, онова, в което
имаше манифестации, другари и другарки и живот в несвобода, са подмяна
– голяма и опасна, те могат да доведат до нови обществени колизии, до
трагични събития.

Предупреждението на писателя е недвусмислено – връщането към псевдообединителни, пробутвани за национални ценности, самите те бутафорни,

Личното време е онова, в което можем да бъдем относително автентични, без да се залъгваме, че това е
наистина възможно. Паметта, тази
несигурна хранилница на нашето аз ,
на нашето минало, тя със сигурност
слабее, изличават се имена, истории,
лица, миризми, вкусове... Пренареждат се спомени, пристрастия, приятели, врагове, светът на миналото
ми „вчера“ не е светът на миналото
ми „днес“. И още нещо, което отново си припомням – способността да
лиризираш прозата, да си лапидарен
и да наситиш максимално със смисъл
фразата, изречението.
В повествованието си Господинов се
движи към финала, в който разказвачът ще се връща все по-назад, към
времето, в което може да държи майка си за ръка и да гледа „една роза в
упор“. Към разбирането за невъзможната принадлежност към времето, в
което просто ни се иска да бъдем. Да
сме. Да сме били.

Важна част от романа е свързана с
този избор – назад към миналото. При
„остър дефицит на бъдеще“ – това е
изход. „Щом Европа на бъдещето вече
е невъзможна, да изберем Европа на
миналото.“
Едновременно внимаващи в национални особености, конкретика и факти
са страниците, в които читателят
ще се срещне с изборите на отделните страни, но от друга страна, са
и обобщение за живота на обединена
Европа, за проблемите в днешното ѝ
време, за опасността от смесването
на времената. Опасността да „виждаш света преди и след, но никога сега
и тук“.

идва, когато човек е усетил, че паметта не стига“.

Романът „Времеубежище“ е и роман за
личното преживяване на времето. Георги Господинов умее това писане – да
създава у читателя чисто емоционално преживяваното усещане, че чете и
автобиографични моменти за автора. Да, уповаването на собствената
памет е значимо за всеки пишещ, а и
непишещ човек. Но самият писател ни
предпазва от такова „подхлъзване“ –
„всички истински лица в този роман
са измислени, само измислените са
истински“. Много е важна нишката,
свързана с отношението автор–
творба, тя настоява, че „писането

Тъгата е важно за Георги Господинов
чувство, тя е канава в разбирането
му за човешкото, за невъзможността
да си бил навсякъде, където би желал
и когато би искал, да си сторил всичко, което е можело, за пропуснатите
срещи, за негледаните филми, за неизпушените цигари, за неизживените
любови, за... „Времеубежище“ дава и
утехи – за едно възможно живеене – в
книгите. Или пък, че времето позволява да се намерим в него, някъде там.
Само забравата може да ни попречи.
Важното е да помним сегашното, за
да не разполагаме само с минало. Така
че избор има.
Романът на Георги Господинов е литературен лабиринт, през който
всеки читател може да се движи със
собствена скорост и познания, да открива литературните пристрастия
и важни за писателя книги (някои от
тях съвсем ясно посочени и цитирани, други не), да ги свързва в още един,
съвсем друг сюжет – за паметта в самото писане.
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Битие време
в превода на Цочо Бояджиев

„Битие и време“,              
Мартин Хайдегер,                      
превод от немски                         
Цочо Бояджиев,
издателство „Изток-Запад“,
2020 г.

На 20 май 2020 г. се появи вторият
български превод на „Битие и време“.
Има ли нужда от него, след като е налице преводът на Димитър Зашев от
2005 г.? Омръзнало ми е да отговарям
на подобни въпроси, ще го направя за
сетен път.

телесния му ръст. При това почти
без изключение става дума за автори
и текстове, стоящи във фундамента
на европейската култура.
Самото изброяване на заглавията би
заело обема на рецензията. Нека спомена поне имената на Платон, Аристотел, Плотин, Августин, Дионисий

Казано направо: присъствието на няколко превода на меродавните – в световен мащаб – текстове в една култура е най-пряко мерило за зрелостта
на тази култура.
Обяснявам: преводът е винаги интерпретация, разбира се. Всяка добра
преводаческа интерпретация с необходимост абстрахира едно смислово
измерение за сметка на други – както
при отделната дума, така и при цялостния концепт. Способността за
осъществяване на различни цялостни
перспективи към един цялостен концепт е свидетелство за потенциала
на осъществяващата ги култура.
Това е основанието ми да не се захвана със сравняване на двата български
превода на „Битие и време“, а да се
опитам да разшифровам подхода на
Цочо Бояджиев.

Псевдо-Ареопагит, Абелар, Тома от
Аквино, Бонавентура, Сигер, Екхарт,
Фичино, Пико делла Мирандола, Помпонаци, Николай от Куза, братя Грим,
Лосев, Честъртън…

Заемането с някакво описание на преводаческата му опитност би било
безнадеждна авантюра. И друг път
съм подсказвал, че натрупани един
върху друг, публикуваните преводи на
Цочо Бояджиев далеч ще надхвърлят

Общото в преводаческия му почерк
е „смирението“: максималното съобразяване с автора, отказът от
езиково или концептуално насилие.
Друга характеристика е упоритото
търсене на български еквиваленти на
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понятията и съпротивата срещу понятийни иновации. Мартин Хайдегер,
особено с „Битие и време“, е несъмнено предизвикателство пред такава
стратегия. Впрочем превод на откъс
от книгата Цочо Бояджиев публикува
още през 1985 г.
Същината на предизвикателството
е формулирана от самия Хайдегер.
Още в началото на текста си той
категорично заявява: „Собственото
„движение“ на науките се проиграва
в повече или по-малко радикалното и
непрозрачно за тях самите ревизиране на основните понятия. Равнището
на една наука се определя от това, в
каква степен тя е способна да понесе
кризата на основните си понятия. В
такива иманентни кризи на науките
се разколебава отношението на позитивно изследващото питане към
самите запитвани неща“.
Хайдегер действително ревизира
дълга серия от утвърдили се философски понятия, вкарвайки ги в концептуална „криза“ и дефинирайки ги
по нов начин. Успоредно с това, щедро
се ползва от всекидневна реч с често
превръщане в понятия на разговорни думи, позволявайки си да ги натовари с многозначност, генерираща
сноп от адекватни интерпретации.
В този хоризонт той перманентно
се заиграва с етимологията на думите в немския, гръцкия, латинския, за
да усложни спектъра на възможните
разбирания. Все в същия хоризонт
вкарва в употреба, стигаща на места
до злоупотреба, игра с представките
и наставките, щедро допускана от
немския. Хайдегер освен това никак
не се притеснява да навърже с тирета три-четири думи, при което тяхното цяло е нещо повече и различно
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от съставящите го части. Животът
на преводача се доусложнява от условието, поставено от наследниците и
издателите на Хайдегер, забраняващо
бележки под черта, в които да се тълкуват понятия. Как се е справил Цочо
Бояджиев?
Преди всичко той в огромна част от
случаите успява да спази хлъзгавата „всекидневност“ на изказа. Прави
го чрез въздържане от концептуално „разгръщане“ на думите. Мога да
си представя как би се развихрило
въображението при среща с израза
Entdeckung des Seienden, какви раз-покрития биха се изсипали тук. Бояджиев превежда трезво с първо значение:
„откритие на биващото“ – и уцелва
същината. Или какво би станало при
nachhinkende „Logik“, преведена тук
просто като накуцваща след него
[след основополагането на науките
ГК] „логика“. В същия ключ Erschließung
des Gebiets се превежда просто като
„разкриване на областта“. Този ключ
е в действие почти навсякъде в превода. Част от неговото прилагане е
избягването на латинизирането – до
границите на възможното (пример:
Zusammenhang е „взаимосвързаност“,
а не „контекст“).
Има обаче и случаи, в които преводачът предпочита да опрости изказа,
поемайки риска да вкара неологизъм
(често препоръчващ се като архаизъм), както е с „наченъчно разработване“ за Herausarbeitung (с което
се характеризира не нещо друго, а положителният принос на Кантовата
критика на чистия разум). Не се поколебава и да до-овсекидневи израза, за
да избегне обяснителност или свръхконцептуализация – „предметно едикакво-си“ за ein sachhaltiges Was. Все по
посока съхраняване на Хайдегеровата
нееднозначност и заедно с това облекчаване на прочита са и някои „икономийни“ синтактични похвати.
В малкото места, в които не му е оставен никакъв друг шанс, Цочо Бояджиев не се колебае да влезе в ролята
на интерпретатор и коментатор.
Така е с фамозното Dasein. Когато се

цитира Хайдегер, то много често се
оставя без превод; така съм правил и
аз.
Философската история на понятието
показва, че то първом е най-вече синоним за „екзистенция“ (Кант), после
трябва да значи конкретно, налично
битие (Хегел), Хайдегер прави свое
оригинално тълкуване. Не е лесно, за
да не кажа „не е възможно“, да се намери компромисен другоезичен термин.

Споменах смирението като елемент
от преводаческия почерк на Цочо Бояджиев. Остава да добавя, че тук то
е в извънреден обем. Ще аргументирам само с един, но пък флагрантен
пример. Повече от 30 години Цочо
Бояджиев се съпротивлява срещу думата „биващо“ като превод на ens,
респ. на Seiendes. Води спорове, не на
последно място – с мен. Упорито превежда този термин като „съществуващо“, поради което му се е налагало
да прави лупинги между ens и existens,
налични като съседни в един и същи
текст. Споменах вече за съпротивата му срещу понятийните иновации.
Тук обаче се смирява пред Хайдегер, за
когото „биващо“ и „съществуващо“
са в отчайващо различни измерения.
И „биващото“ си застава на мястото.
Такъв тип „смирение“ е знак не за друго, а за сила.

„Общото                        
в преводаческия
почерк                             
на Цочо Бояджиев
е „смирението“:
максималното
само аз съм заявявал, че Мартин
съобразяване               Не
Хайдегер е езиково ясен и достъпен на
с автора, отказът немски в степен, съвършено несравс който и да е познат ми превод.
от езиково                 нима
Сега имам право спокойно да се кории да кажа – има такъв превод, а
или концептуално гирам
именно този. По-лесното функционалнасилие. Друга
но-грамотно разпознаване на текста
достойнство и заедно с това
характеристика             ее голямо
велика съблазън. Текстът е много
по-нееднозначен, сравнен с досегаше упоритото
преводи. Той дава отговори,
търсене                           ните
които обаче отварят въпроси, и то
много повече, отколкото са били прена български
ди получаването на отговора.
еквиваленти                   Но това е намерението и на самия
на понятията.“
Хайдегер. Цялата първа глава от „БиПри превода на самия текст обаче
задължително трябва да се вземе
решение. Цочо Бояджиев предлага
„човешкото-битие-тук“. Включвайки „невинна“ бележка при първата му
употреба: „Тук“, разбира се, се мисли
хронотопно, като „тук-и-сега“ – срв.
§ 79—81. (Само напомням, че немското
da значи според контекста или „тук“,
или „сега“.) Да, срещу една немска дума
застават три български и две тирета. Не е изящно. Но пък е представена
същинската идея на Хайдегер.

тие и време“, 14 страници в оригиналния текст, не е нищо друго освен
поставяне на въпроси. За стигналите
до края на текста е известно, че последният параграф също е ветрило
от въпроси. Още повече че Хайдегер
вече е знаел: втората част, „Време
и битие“, не може да бъде реализирана, макар да е ясно, че „нейният път
прочее остава необходим и днес, щом
въпросът за битието трябва да движи нашето съществуване“. „Битие и
време“ си остава хоризонт и път. Такова е и в превода на Цочо Бояджиев.
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Димитрина Чернева

Лосев

Романът на

„Жената мислител“,             
преплитането и обрастването на
Алексей Лосев, превод              ехудожествения
сюжет с чисто филоот руски Ася Григорова,         софски идеи, което дава основание на
да говорят за „фииздателство „Ерго“, 2020 г. изследователите
лософската проза“ на Лосев. Фактът,
Нека почнем отзад напред. Алексей
Лосев, последният руски философ (по
сполучливото определение на Виктор
Ерофеев), си отива от този свят на 24
май 1988 г. Само няколко месеца не му
достигат, за да види с очите си сгромолясването на режима, причинил му
тъй много страдания и злини. Още в
юношеските си години едва начеващият млад учен ще разпознае съвсем
ясно призванието си да служи на философията, религията и Бога. Ала руската революция, макар и привиждана
първоначално от мнозина интелектуалци (донякъде и от самия Лосев)
като блестяща хирургия, призвана да
изреже изведнъж и артистично старите гнойни язви1, ще връхлети света
му някак несвоевременно и ще затегне
малко по малко в прангите си предначертаната му свише съдба на учен,
писател и мислител. Още в края на 20те съветската цензура ще се прицели в него и ще го преследва до края на
дните му, опитвайки се да му отнеме
всичко най-скъпо – и философията, и
религията, и Бога.
Смята се, че книгата „Диалектика на
мита“ (1930 г.) е последната творба на свободната философска мисъл
в Русия. Тъкмо заради нея е задържан
Алексей Лосев (април 1930 г.) и е осъден
на десет години лишаване от свобода.
Няколко дни преди да го арестуват,
се запознава с гениалната пианистка Мария Юдина. Срещата е възлова
за него и се превръща в импулс за написването на единствения му роман
– „Жената мислител“. Впрочем цялото художествено творчество на
Лосев – стихове, разкази и повести, е
създадено в периода 1930–1940 г. Това
са все творби, свързани тясно с философските му трудове от 20-те години и възпроизвеждащи основни техни
теми и постулати. Характерно за тях
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че тези творби са писани през 30-те
години, не е случаен – по това време
осъденият на „философско“ мълчание
мислител се насочва към античната
митология, към преводите и литературното творчество.

След предсрочното му освобождаване в края на 1933 г. Лосев възобновява
„възвишената си дружба“ с Юдина.
Много бързо обаче идва и разривът.
Причина за това се оказва романът „Жената мислител“, завършен
в началото на 1934 г., поради съвсем
очевидния факт, че тъкмо Юдина
е прототип на главната героиня –
пианистката Мария Радина. Малко
по-късно в едно от последните си
писма до талантливата музикант-

ка Лосев ще признае: „Във ваше лице
срещнах първата жена, която ме заинтересува по същество – като извор и лоно на чудесни откровения, на
нетленна и могъща красота, на омагьосващата сила на гения, таланта и
вдъхновението. Във вашето свирене усетих своята собствена стихия
от мисли... философски постижения,
омайваща дълбочина и размах на прозренията, които съм откривал само у
най-големите философи“. Освен като
велик мислител обаче Радина е изобразена и като объркана, занемарена и истерична жена, вкопчена в
пошлото си съжителство с тримата си съпрузи Пупочка, Бахианчик и
Бетховенчик. Романовите събития
се разгръщат на фона на философски
размишления за връзката и разрива
между действителността и изкуството. Някои изследователи допускат, че пишейки „Жената мислител“,
Лосев насочва стрелите си срещу
„карнавалния“ Невелски кръжок на Михаил Бахтин, към който принадлежи
и Юдина, че той атакува всъщност
„естетическата волност“ на бахтианците, тъй различна от строгостта
на платонизма и шелингианството
му. Разбира се, би било погрешно да
сведем романа на Лосев до шаржа или
окарикатуряването на бахтианците.
Най-малкото защото автобиографизмът му е свързан преди всичко с естетическите структури, със светогледа и екзистенциалните ценности на
автора-мислител, който признава в
един от разказите си, писан по същото време, че тъкмо разбирането е
негов девиз, негова съдба и неизбежност. Лосев знае прекрасно, че всеки
мислител трябва да изстрада своето
разбиране, което е не просто интелектуален процес, а жизнен подвиг,
постигащ в уединение и аскеза истинското общение със света.

Вж. Борис Пастернак, Доктор Живаго, превод
от руски София Бранц, изд. „Народна култура“,
1989 г.
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Мартин Касабов

Хенри Бек
в България
същото подозрително шушукане и лицемерни погледи. В Румъния го посрещат с екзотична вечер в нощен бар,
където китайки и африканци правят
фокуси, въртят обръчи и пеят вариации на Франк Синатра.
„О, Боже – възкликва Бек, – това нещо
никога ли няма да свърши? На вас, комунистите, никога ли не ви омръзва да
се забавлявате?“

„Книгата на Бек“,                                              
Джон Ъпдайк,                    
превод от английски           
Йордан Костурков,            
издателство „Кръг“, 2020 г.
Неопределена комбинация от роман,
сборник с разкази и пътепис. Така определят критиците „Книгата на Бек“
на Джон Ъпдайк – автор, ангажирал
голяма част от кариерата си със семейните несполуки в американските
предградия от средата на миналия
век. Героят му, писателят Бек (който
ще се появи в още два сборника), е очевидно алтер его на самия автор след
пътуване на Ъпдайк като посланик на
изкуството в Източния блок през 60те. По-интересна е именно тази първа част на книгата, в която той описва пътуването си през Русия, Кавказ,
Румъния и България.
Посещението в Русия е кратко. От
него Бек научава, че всички руснаци
още от детските си години са шпиони и че това не е срамно, а напротив
– срамно е, че тайните, които разкриват, са незначителни. Добра подготовка за предстоящата обиколка из
сателитните социалистически страни, в които героят ще се натъкне на

Любопитен за българския читател
в настоящия сборник без съмнение е разказът, посветен на срещата му с българската поетеса Блага
Димитрова.
Ъпдайк е очарован от нея, още повече
на фона на господата, които са в стаята. Там е председателят на Съюза
на българските писатели, заобиколен
от „високопоставени в партийната
йерархия литературни чиновници“,
чиято роля е да вдигат тостове за
международното разбирателство.
Присъстват и отегчени български
поети, както и университетски професор, чийто английски е от времето
на Марк Твен и Синклер Луис. Всичките лъхат на тютюн, чесън, сирене и
алкохол.
Блага Димитрова е най-хубавото,
което Ъпдайк си спомня от България.
Съдейки по любовния живот на Ъпдайк, дори да се бяха разбудили взаимни чувства, едва ли щяха да прераснат в дълготраен романтичен живот.
Въпреки това за сбогом той ще ѝ напише: „Най-искрено съжалявам, че на
нас двамата ни се налага да живеем в
противоположни краища на света“.
С това приключва по-интересната
част от „Книгата на Бек“. Би било
чудесно, ако сборникът се концентрираше изцяло върху пътешествията на Ъпдайк, тъй като новите
места и хора вдъхват живот на образите и отвличат вниманието от

меланхоличната мелодия на самотата, която преобладава във втората
му половина.
Главите, в които героят пътува до
южните щати, Лондон и неназован
симпозиум на именити американски
творци, изобилстват от нарцистичните тенденции, за които Ъпдайк понася критики в по-късната си кариера. Тук се забелязват наченки именно
на този вид солипсизъм, обзел отегчения бял мъж, който се лута в самооплакващо се отчаяние.
Ангажиран, както отбелязва американският романист и есеист Дейвид
Фостър Уолъс, преди всичко с темите
за секса и смъртта (не задължително
в тази последователност), Ъпдайк
може би пропилява титаничния си
художествен талант именно поради това уморяващо „взиране в пъпа“,
което се наблюдава във всичките му
книги. Героите в тях (Заека, Мейпъл,
Ханема и Хенри Бек) са един и същи самотен и/или недоволен от семейния
живот мъж от средната класа, изправен пред неизбежната сенилност, пуснала корен в късната есен на живота
му.
В края на книгата остава въпросът: „И сега какво?“. Той е зададен
непосредствено след финалния успех и големите награди. Заключено
в „действителността, която представлява постоянно изхабяване на
възможностите“, алтер егото на
автора е поредният разочарован романтик на следвоенната американска
литература.
Макар и на пръв поглед съмнителен,
подборът на снимката за задната
корица е подходящ – Ъпдайк в края
на жизнения си път и десетилетия
след публикуването на книгата. Книга, която този уморен и изпълнен
със съжаления мъж лесно би могъл да
напише.
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Оля Стоянова

Каталог на живота
„Толкова е кратко.                 
Стихотворения                                           
1969–2019“, Федя Филкова,
издателство Small Station
Press, 2020 г.

Познах само сянката на страха.
Страх за него, че не знае какво има
отвъд.
Страх за мене, че ме оставя сама.
Иска ми се,
когато тръгна,
и аз някого да погледна така.

Сега снегът
единствен ме настига
и сол по раните ми сипе.
Но мама вече изпровожда
белия орел –
да ме закриля.

Между тези стихотворения – „Сигурност“ и „На баща ми“, стоят почти
пет десетилетия. Поетично доказателство, че всичко е „толкова кратко“, но и че в тази колекция с избрани
стихове, един необикновен „каталог
на живота“, има всичко – и имена на
приятели и сродни души, и диалози и
посвещения на Николай Кънчев и Кенет Уайт. Появяват се имената на
Александър Геров и Фредерике Майрьокер, на Маргарит Цанев – Марго,
на Екатерина Ненчева и Мара Белчева, но също и на Атанас Далчев, Никола Фурнаджиев, Боряна Терзиева и
Пламен Дойнов... Тук са не само близките по дух хора, които стават част
от всяка биография, но се появяват и
онези хора без лица – „стрелците стихове“ от едноименния документален
разказ.

В „Толкова кратко“ са включени още
стихове от поетичните книги „Нежен
въздух“ от 1988 г., „Рисунки в мрака“
от 1990 г., „Крехко разпятие“ (2000 г.),
„Моята твоя любов“ и „Второ сърце“
(2009 г.), „Нищо тъмно“ и проза от
„Третата жена“ (2014 г.) – първата
книга с разкази на Федя Филкова.
Петдесет години поезия и близо 150
страници стихове – това съдържа
новото томче с избрана поезия и проза „Толкова е кратко“ на поетесата
и преводачка Федя Филкова. Но като
че ли този прочит би позволил и още
едно заглавие – „Каталог на живота“,
по едноименното стихотворение на
Федя Филкова. Защото между тези
страници са затворени не само „видове облаци и мъгли / Облаци: черни,
бели, купести, тежки като олово“,
но и цял свят – и тревожните търсения, и обичта, и тъгата, и дори
сбогуването.
Ръкописът на първата стихосбирка на Федя Филкова престоява близо
десет години в издателство „Народна младеж“. „Цветя с очи на жени“ се
появява едва през 1982 г., но в настоящата книга нещата вече са поправени – началото на летоброенето е поставено през 1969 г., когато започва
зрялата поетична биография на Федя
Филкова.

Сигурност
Орехче съм в шепите на мама.
Някога.
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Събирането на едно място на 50 години поезия обаче ни позволява и да
наблюдаваме не само промяната на
поетическите техники, но и авторефлективността на тази поезия през
годините. Както и да стигнем до откритието колко цялостно могат да
звучат тези стихове и днес – толкова
цялостно, че дори в един момент се
изкушавам да чета напосоки, за да се
опитам да уловя как времето променя
писането на Федя Филкова. Истината
е, че много малко се е променил нейният почерк – през годините остават
запазени тази лаконичност и този
усет за мярка, характерни и за ранната поезия на Федя Филкова, остава стремежът за търсене на втори,
много по-дълбок план, а също и способността да открива, че голямото
се съдържа в малкото.

На баща ми
Колко е хубаво,
че никой не разбира докрай
смисъла на смъртта,
ако тя изобщо крие някакъв смисъл.
Когато тръгваше,
татко ме погледна със светлите си
очи
и погледът му ми беше непознат.

„Да четеш досието си и написаното
за теб от познати, колеги и приятели, е шизофренно преживяване. Тогава,
веднага след прочетеното, реших да
пиша за това – написах няколко първи истории, но колкото повече време
минава, толкова повече губя желание.
Истината за живота на Николай е в
неговите стихове. Истината за моя
живот – все още я помня и зная“, пише
Федя Филкова в „Към разказа „Стрелци по стихове“.
А включването на тази автобиографична проза в сборника по някакъв
начин допълва поезията и дори затваря кръга, защото какво значение
имат литературните форми или жанровете, когато най-важното е гласът – онзи разпознаваем почерк, категоричен и ясен, толкова единен – и
преди 50 години, и днес. Иначе какво
по-добро доказателство, съвсем по
Федя Филкова, че „животът е пълен с
подробности“, но само от теб зависи
„погледът ти да остане свободен“.

55
Димитър Георгиев

Скулптура,
скулптори
Никола Терзиев-Желязото, „Очакване“,
фрагмент

„Творците говорят.
77 интервюта                                  
за българската
скулптура“, Иван Кънчев,
издателство „Магоарт“,
2019 г.
Има и такива книги – не в центъра на
публичното и медийно внимание, потулени сякаш в миманса, а в същото
време и като полиграфически продукт, и като съдържание, а и като
културна ценност – великолепни.
Точно такава книга е „Творците говорят. 77 интервюта за българската скулптура, I том (енциклопедично
диалогично издание)“, дело също на
скулптор, керамика Иван Кънчев. Това
е наистина енциклопедично издание:
в четирите раздела – „Творците – за
себе си и скулптурата“, „Отблизо – за
класиците“, „Хора на изкуството – за
себе си и скулптурата“, „Изкуствоведи – за себе и скулптурата“, са събрани толкова различни, толкова (не)
традиционни, толкова изненадващи
и важни гледни точки за изкуството
на скулптурата не само в България, а
и по света, че на човек му става чак
чоглаво от собственото му незнание

и неосведоменост. Но в същото време
и се радва, че такава безценност все
пак се е родила и е в ръцете му. Както
отбелязва в своята рецензия-предговор „Делва на паметта“ художникът
Митко Димитров, график и илюстратор: „Творците говорят“ разкрива
българските скулптори в нова светлина. Те са изведени извън комфортната си зона – трябва да се себеизразят
не чрез ръце, а посредством слово.
Повикани са да разкажат за Смисъла,
който обсъждат със себе си, когато
са отдадени на своите мълчания. Д-р
Иван Кънчев ги подбужда да направят
друг вид скулптура – от Думи“. А самият Иван Кънчев признава: „След
като през 2012 г. издадох книжката „15
интервюта за българската скулптура“, която е първи сборник от интервюта за българската скулптура, реших да разширя формата, като включа
всякакви творци, работещи в областта на пластиката – резбари, кожари,
стъклари, бижутери, медалиери. В
настоящия труд обхващам и няколко професионални живописци, които
работят пластика. Не съм пропуснал
и инсталациите. Това е една широка
основа за разглеждане на българската скулптура с нейните най-различни
проявления“.
Проявленията са действително найразлични и всичките са прелюбопитни. Изобщо българската скулптурна и
приложна сцена е обхваната в завиден
обем (липсват някои имена, но те вероятно ще се появят във втория том)
и е просто възхитително колко много хора са се отдали на тази толкова
трудна и в същото време неглижирана на ниво (сегашни) държавни институции артистична дейност. Реторичният въпрос на Роберт Цанев

безкрайно ни натъжава с горчивата
си истина: „Крум Дамянов, ако сега се
беше родил, какъв Аспарух щеше да
направи?“. А Цветослав Христов-Цупи разказва като нещо съвсем приемливо, макар то всъщност никак да
не е: „За да се издържам, работех в
една българо-италианска фирма за
реклама. Паралелно с това правех
скулптури и участвах в изложби“. Във
второто изречение обаче – толкова
уж всекидневно и обикновено, а всъщност космически необикновено, се открива страстта към творчеството,
която не може да бъде пребита от/
при никакви обстоятелства.
Това виждаме и при отговорите на
един от постоянните въпроси на
Иван Кънчев: „Какво е за вас скулптурата?“. Има и други, които определено са намислени така, че да дават
възможност за най-разнолико разгръщане на интервюирания: „Коя за вас е
първопричината на нещата?“; „Вярващ човек ли сте?“; „Любимият ви
български скулптор?“; отношението
към деформацията, към керамиката,
към рисунката и макета; за материала, с който се работи… Въпросите
еднакви, а отговорите – толкова
различни, че пред нас се открива цял
творчески свят на промисляне, създаване, осмисляне.
Първият том на „Творците говорят“
е прекрасен, очаквам(е) с нетърпение
втория. Дано Иван Кънчев има силата,
енергията и търпението да го сътвори, защото работата, която се изисква, е и много, е и дълга, е и упорита.
Но пък да извайваш образа на българската скулптура със словото на нейните създатели – достойна е, мисля,
тази награда…

юни 2020

56

Паул Целан
Ирис Радиш

Паул Целан, фотография „Уикипедия“

Непубликувани писма         
на поета и нови книги          
за него

Точната дата на смъртта е неизвестна, както и мястото. На 1 май
1970 г. трупът на Паул Целан e изваден от Сена, на 10 км западно от Париж, а в жилището му на авеню „Емил
Зола“ намират вещите му, старателно подредени на масата – ръчен часовник, портфейл, паспорти и отворената биография на Хьолдерлин с едно
подчертано изречение от Клеменс
Брентано, сякаш вместо обяснение:
„Понякога този гений става мрачен и
потъва в горчивия кладенец на своето сърце“. В джобния календар на датата 19 април 1970 е записано – départ
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Paul, отпътуване на Паул. Вероятно в
нощта на 19 срещу 20 април се е хвърлил в Сена от моста Мирабо. „Той си
е избрал най-самотната и анонимна
смърт“, пише съпругата му Жизел дьо
Лестранж, с която са разделени, до
бившата му любима Ингеборг Бахман.
В историята на литературата самотната и анонимна смърт на родения на 23 ноември 1920 г. поет от
Буковина е заведена в графата „последици от Шоа“. Паул Анчел, както
тогава се нарича, оцелява от преследването на евреите в родния си град

Чернивци (до 1918 г. в Хабсбургската
империя, след това в Румъния и СССР,
днес в Украйна). Родителите му са
убити в лагерите на смъртта. През
Букурещ и Виена, където се запознава с Ингеборг Бахман, той пристига
през 1948 г. в Париж, неизвестен и без
пукната пара. Четири години по-късно за първи път чете свои произведения пред „Група 47“ 1, публикува стихосбирката „Мак и памет“ и се жени
за 25-годишната дъщеря на маркиз и
маркиза Дьо Лестранж. Семейството се настанява в буржоазния 16-и
парижки район, на ул. „Лонгшан“. Оцелял от завинаги изгубения свят на
източноевропейската еврейска култура, той преживява стремителен
възход и става най-значимият поет
в немската следвоенна литература – единственият, чиито стихове
съответстват на неизразимото в
Шоа. Свързва го близко приятелство
с Хайнрих Бьол, Гюнтер Грас, Херман
Ленц, Ханс Магнус Енценсбергер, Макс
Фриш, Ингеборг Бахман, Мари Луизе Кашниц, Нели Закс, Валтер Йенс и
Петер Сонди. И въпреки това една
сравнително банална литературна
интрига е в състояние да разруши живота му: обвинение в плагиатство от
вдовицата на немско-френския поет
Иван Гол, с когото Целан се сприятелява скоро след пристигането си в
Париж.
Накрая от историята между двамата поети, отразена от немските
вестници през 60-те години, остават
не повече от два странно родеещи се
стиха. Всички обвинения в плагиатство отпадат след сверка на датите на публикациите. Редакторите и
сътрудниците, разпалили аферата,
се извиняват за непроверените си
твърдения.
Ала Целан е неизлечимо травмиран. Преживява като нов „хитлеризъм“ тиражираните от германските вестници съмнения. Дълбоко е
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оскърбен и от тона на старото поколение критици, които причисляват
поезията му към стила на сюрреалистите или на херметични поети
като Стефан Маларме и Щефан Георге – и така отричат връзката им с
Шоа. Тези интерпретации той приема като удобен естетизъм, а в случая
с „Фуга на смъртта“ – жестоката и
красива елегия за жертвите на Холокоста – като оскверняване на гроба
на неговата майка. На Валтер Йенс
от „Цайт“, който го подкрепя срещу
обвиненията, той пише: „Гробът в
небесата, драги Валтер Йенс… Бог ми
е свидетел, не е заемка, нито метафора“. Усъмнилият се в свидетелството
и истината в това стихотворение се
родее според него с отрицателите на
Холокоста.
През февруари 1970 г., два месеца преди да потърси смъртта си в Сена,
внезапно се появява друго стихотворение – предполага се, от 1944 г., на
приятеля му от ученическите години
в Чернивци Имануел Вайсглас, което
съвсем неумело, в суров вид предшества внушителните образи на създадената през 1945 г. „Фуга на смъртта“
(гроба в небесата, хора на евреите
жертви, които копаят гробове, танцуват и свирят, смъртта като германски маестро, който играе в къщата със змии, косата на Маргарита).
Вероятно Целан не е искал да преживее повторна дискусия около датите
на възникване, заемките и свидетелствата. И тя не се е състояла.
Германските и австрийските колеги
на Целан не са могли да почувстват
травмата, нанесена от аферата с
плагиатството. Спомням си как Гюнтер Грас през 90-те години се шегуваше със свръхчувствителността на
своя парижки приятел, който прекарвал цели следобеди проснат на дивана, безмълвен, в протегнатата ръка
– с вестникарските страници, които
разказват за „аферата Гол“.
В изданието (на „Зуркамп“) с близо
700 писма от периода 1934–1970 г., от
тях 330 непубликувани до днес, което
излезе за юбилея на Целан, може да се
проследи нарастващата му самота.
В последното десетилетие от живота си той скъсва с всички германски и

австрийски приятели неевреи, след
като те според него преминават в
лигата на „наследниците на Хитлер“
– прогонва и Гюнтер Грас в началото
на 60-те заради неговите „малки и големи лицемерности, умножени по вече
избуялото самодоволство“. „Ако се
стигне дотам, ще водя война на всички фронтове, дори да срещна подкрепа
само у неколцина“, пише той на виенския си приятел Клаус Демус, преди и
той да изпадне в немилост. В бедата
Целан се обръща към световната литературна звезда Жан-Пол Сартър –
дали не може да спаси еврейския поет
от германския „нацизъм“. Не може ли
Жан Старобински да му изпрати лекар
евреин, към Адорно е отправен вик за
помощ: „Има нещо гнило в държавата
на марката“. После спира да изпраща
писма. През 60-те години след опит
за убийство на съпругата си и опит за
самоубийство Целан прекарва месеци
в психиатрични заведения.
Не е учудващо, че многобройните книги за Целан, публикувани в годината
на юбилея, се занимават с трагичната
му любов-омраза към Германия. Волфганг Емерих изследва раздвоението
на един поет, чийто майчин език се
превръща в език на убийци. Неговата
книга („Близки чужденци. Паул Целан и
германците“, изд. „Валщайн“) засега
се явява най-добрият заместител на
една меродавна биография на Целан,
която напразно очакваме в годината на юбилея. Ханс-Петер Куниш се
впуска в рискованото начинание да
преразкаже трите срещи на Целан
с Мартин Хайдегер във Фрайбург и в
хижата на философа в Тоднауберг. В
книгата му („Тоднауберг. Историята на Паул Целан, Мартин Хайдегер
и тяхната невъзможна среща“, dtv) са
поднесени всевъзможни спекулации
за събития, които вероятно са протекли съвършено различно. В края на
краищата никой не може да знае дали
Хайдегер наистина е бил „трогнат
от този поет евреин“, който настоява пред него да изясни философския си
елитарен нацизъм. Вероятно, пише
Куниш, след като немският философ
реагира празнословно на неговото
стихотворение „Тоднауберг“, Целан
„вече не е очаквал нищо“. Това обаче е
недоказуемо. А и не съответства на

разказаното от бившия редактор в
„Зуркамп“ Клаус Райхерт в качеството му на последен жив свидетел („Паул
Целан – спомени и писма“, „Зуркамп“).
Целан го посещава във Франкфурт
непосредствено след втората си
среща с Хайдегер и цяла вечер говори
за мисията на поета, „вдъхновен от
симпатиите, които е почувствал във
Фрайбург“.
И Хелмут Бьотигер се занимава в третата си книга за Целан с почитта му
към Хайдегер („Раздвоението на Целан.
Един еврейски поет и германският дух,
Galiani-Berlin). Двамата споделят възвишена представа за немската поезия
по мярата на Хьолдерлин, отвъд прозаичното всекидневие, което според Целан занимава прогресивните му колеги
от „Група 47“. Блянът по единна германска традиция, както убедително
показва Бьотигер, подхранва заблудата на Целан, че е по-добре приет
в консервативните културни среди
в Шварцвалд, които упорито мълчат
за Холокоста, отколкото сред критичните немски автори. Тях поетът
напълно погрешно приема за свои истински врагове.
Целан до последно се бори за признанието на германската култура и на
старите културни елити. Три седмици преди смъртта си той чете на
Хайдегер във Фрайбург късните си
стихотворения. От тях е изчезнала
опияняващата музикалност. Пропити
са с грандиозна безутешност, стихове като каменни пустини, на прага на
безмълвието, горди в достойнството
на провала. Трябва отново да се прочетат. Още по-добре да се научат
наизуст. Дали непреодолимото им
очарование е стигнало до немските
слушатели? Хайдегер трябва внимателно да е слушал.

Текстът е публикуван в седмичника
„Цайт“, 17/2020.
Превод от немски Людмила Димова

1
Легендарната „Група 47“ е свободно литературно сдружение на немскоезични писатели, основано през 1947 г. от Ханс Вернер Рихтер.
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театъра
Зрителите вдъхват живот на
С Джонатан Гудакър        
от The Audience, британска
агенция за проучване               
на публиката в културния
сектор, разговаря          
Мария Панайотова

Театрите са в режим lockdown, краят на който е някъде в обозримото
бъдеще. Как ще се излезе от него и
как публиката ще се върне в залите, е
уравнение с много неизвестни. Повече
от всякога ще е необходимо задълбочено познаване на зрителите. В един
такъв контекст всяка допълнителна
информация за публиката е от ключово значение за театралната среда.
С Джонатан Гудакър разговаряме за
зрителите след пандемията и за един
много важен проект – ASSET, който
ще сегментира театралната публика
и ще даде нови посоки на мислене.

ще ни помогне да спрем да гадаем и да
открием отговорите на тези и още
много въпроси.

Проучването се провежда в пет европейски столици – София, Хелзинки,
Прага, Виена и Загреб, което ни дава
възможност да сравним аудиторията
на няколко театрални пазара.
Другият много важен принос на изследването ще е сегментацията на
аудиторията и обособяването на

Първият етап приключи. Има ли
неочаквани изводи?

В първата фаза (проведена през пролетта на 2019 г.) успяхме да проучим
зрителите в 20 театъра в 5-те града, което ни даде силен старт. Събрахме повече от 7500 анкети, тоест
уникални респонденти, от които над
1000 бяха от София. Българското проучване се провежда по метода face-toface и при този директен разговор с

ASSET има доста амбициозна цел
и резултатите от него ще дадат
нов поглед към публиката в пет
европейски столици. Разкажете ни
за мисията на проекта.
АSSET (Audience Segmentation System
in European Theatres) припознава важността и голямото значение на публиката в живота и същността на
театъра. Понякога този аспект се
омаловажава, но днес звучи особено
актуално – случващото се на сцената няма никакъв смисъл, ако не е
споделено със зрителите. Факт е, че
част от човечеството много рядко
посещава театъра. Има обаче и верни почитатели, които редовно са в
театралната зала и не могат без театралното изкуство. И тук идва логичният въпрос – знаем ли защо? Защо
определена част от хората не се интересува от театър, а друга група го
припознава като нещо значимо? Какви
са нагласите и мотивите за това различно отношение? Проектът ASSET

фотография © Нощ на театрите, архив

групи зрители, които съществуват
в нея. Нещо, което доста надхвърля
чисто демографската информация и
отива далеч по-напред – към нагласите, мотивацията, обратната връзка,
какво обичат да гледат зрителите,
колко често ходят на театър, какво
им харесва и не им харесва.
Проектът е първият по рода си с такъв мащаб. Той има амбицията да направи нов и задълбочен прочит на аудиторията в театрите, както и да даде
посока за по-задълбочено разбиране на
театралната публика в Европа.

хората прави силно впечатление, че
те демонстрират огромно желание
да споделят впечатленията си, да
разкажат за себе си и да помогнат на
проекта. Обичайната нагласа на скептиците в такива проекти е, че хората мразят да попълват въпросници,
но обикновено не е така. Много често
не се търси мнението на театралните зрители и затова, когато получат
такава възможност, те с удоволствие предоставят обратна връзка.
За мен лично една от големите изненади в проучването е възрастта на
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Джонатан
Гудакър

Джонатан Гудакър e старши
консултант в The Audience,
отговаря за международните
проучвания, с над 20-годишен
опит в културния сектор. Работи по проекти за оценяване
и развитие на аудиторията
във Великобритания, със специален фокус върху фестивалите на открито, културния
туризъм и включването на
общността. Той е част от педагогическия екип на European
Diploma of Cultural Project
Management (Association Marcel
Hicter, Brussels) и от Encatc
International Working Group on
Evaluation. Председател е на Театралната компания Hoipolloi.

посетителите на театрите в София
(подобно на Виена и Загреб). Оказа се,
че в тези три града аудиторията е
много по-млада в сравнение например
с Хелзинки и Лондон. Посетителите
на театрите в София са основно живеещи в столицата, като само 9 %
са от останалата част на България
(7 % – от близки населени места), а
3 % идват от друга държава. Като основна причина за посещение 29 % от
зрителите в София посочват „интелектуална среща с изкуството“, 15 %
използват театъра, за да прекарат
време с приятели и семейството, 9 %
да се вдъхновяват и 8 % да се забавляват. Интересното е, че в софийските
театри публиката е силно повлияна
от това кой е режисьорът и авторът,
както и какъв е актьорският състав
на представлението. Това те смятат
за по-важно от мястото на провеждане, жанра и цената на билета.

Като специалист с доста сериозен опит в проучването на много

юни 2020

развит културен пазар като английския, как оценявате онова,
което показват числата?
Резултатите демонстрират динамичен и здрав театрален сектор с
публика, която е доволна от преживяванията си в театъра. Софийските
театри показаха голямо въображение
и креативност с начина, по който се
включиха в последното издание на
мащабна европейска театрална инициатива като Нощта на театрите.
Те искаха да заинтригуват по-широк
кръг от хора. Въпреки това изследванията показват, че театрите разчитат на сравнително малък брой
публика, която обаче редовно посещава театралните продукции. Тук
голямото предизвикателство е да се
привлекат нови зрители и да се ангажират аудитории, които по-малко се
интересуват или по-трудно намират
актуална информация за театралния
живот.

Как ще се променят нагласите на
публиката, когато кризата приключи? Маркетолозите твърдят, че
потребителското поведение, каквото го познавахме, вече е в миналото. Тепърва ще трябва да опознаваме новите нагласи. Ще бъде ли
така и на театралния пазар?
Все още е рано да се каже какъв ще
бъде ефектът от COVID-19. Но нещо
важно, което кризата показа, е колко много хората ценят изкуствата и
културата в живота си. Те не са „допълнителна екстра“, а нещо фундаментално, което определя тяхното
благополучие. Международно изследване показва, че дори когато паднат
ограниченията, хората ще са доста
предпазливи и ще се страхуват да се
събират с много хора (в проучването
на JL Partner едва 8 % са заявили, че
имат желание веднага след отмяната
на извънредното положение да посетят културно събитие, а 78 % биха
изчакали няколко месеца). Театрите
ще бъдат особено засегнати от тази
предпазливост, защото това ще затрудни поставянето на мащабни продукции с многобройна публика в зала
на закрито. Лондонският театрален

продуцент Камерън Макинтош прогнозира, че до 2021 г. няма да има големи
театрални продукции. На други места, където имаме партньори, като
Копенхаген и Торино, се говори за нова
тенденция – спектакли с по един или с
малък брой актьори.

Пандемията, на която сме свидетели в момента, дали не създаде
един нов жанр – онлайн театър/
изкуство? И респективно – един
нов тип потребители на култура?
Засега това, което гледаме онлайн, не
е много по-различно от продукциите,
които гледахме преди CОVID-19. То си
е стандартното предаване на живо,
излъчвано онлайн, за да могат хората
да гледат, сякаш са в залата (формат,
познат от NT Live). Културните организации успяха да реагират бързо
и гъвкаво на ситуацията, но може да
се направи и много повече, което да е
нещо уникално за онлайн сферата, да
се „заиграе“ с представата за време и
пространство, с интерактивни елементи и навременна обратна връзка в
социалните мрежи. Видяхме, че обществото много бързо измисли решение
как да съществува и разпространява
онлайн продукция. Всеки ден сме свидетели на редица вдъхновяващи инициативи на културни институции,
музиканти, танцьори, актьори или
най-обикновени хора, които показват
живота си онлайн. В една нова дигитална реалност, която се развива с
бързи темпове и се радва на многобройна „публика“.

Какви са вашите прогнози за света
на изкуството след COVID-19? Какво ще се промени?
Едно от хубавите неща, които кризата ще предизвика, е нов фокус върху
публиката. Може би не сме го осъзнавали, но вече сме абсолютно убедени,
че публиката е от съществено значение за театъра. Зрителите не са
просто поредната порция продадени
билети, които носят приходи за театралната институция. Те вдъхват
живот на театъра, помагат му да
съществува, да бъде – както на сцената, така и в сърцето на всеки един
зрител.
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Липсващата сцена
„Може да се каже, че всеки
нововъведен стил минава
през етап на карантина...“

и виртуалният зрител

Ортега-и-Гасет1
Сцената отсъства. Тя не е празна,
върху нея никой няма да излезе. Няма
кой да забърше праха от нея или да я
гледа с погледа на своята фантазия.
Може би следва да се отбележи датата на подобно събитие, срещу която
не е предвидено нищо в афиша. Такъв
не е бил отпечатан. Единствено датата, ден без конкретен час, е достатъчна за създаване на архив. Целта на
настоящия текст е да изведе на преден план отпадането на сцената във
виртуалното. Процесът по дигитализация е аналогичен с архивирането,
с тази разлика, че ако едното организира настоящето в минало, то другото продължава настоящето като
разширение на самото себе си, без да
го прекъсва.
Преходът е в резултат от криза,
която обхваща всички сфери на обществото със затварянето на публични пространства, отмяната на
събирания и наложената социална дистанция. Докато решенията остават
казус предимно в сферата на здравеопазването и политиката, всеки един
сектор, изпаднал в безтегловност,
побърза да намери подходящи мерки
за справяне със ситуацията. Тези от
тях, които разчитат на живия контакт, преминаха във виртуалното.
Такъв е случаят с културния сектор,
като единствено литературата и
разпространението на книги остават известно изключение. Жизненоважен става въпросът за механизмите на финансиране, които да
подкрепят дейците на културата и
поддържането на настоящите пространства. Съществува тенденция на

Александър Иванов, из цикъла „Приказки за гората“, 1999–2002 г.

консолидиране на изправените пред
кризата общности в опит за съвместен подход и улесняване на диалога с
държавните институции. Настрани
от капиталовите механизми, сред
изкуствата сценичните се оказват
най-пряко засегнати по отношение
на своята форма. Директно казано,
те биват отменени. Когато технологиите и виртуалното навлизат в
различни сфери на живота, театърът не прави изключение. Именно
през тях той търси своите възможни форми на съществуване. Подобно
взаимоотношение води до неизбежни промени – някои, изследвани от
традицията на размишления върху

изкуството и медията, осигуряват
позната структура на реакция в условията на криза, а други, породени
именно от нея, водят до промяна на
познатата ситуация. При политическо решение, каквото е затварянето
на културните институти, се стига
до дематериализиране на сценичното пространство. Макар от друго
естество, ходът води до преки естетически промени.
Медията тук ще бъде разбирана като
сбор от средства, които позволяват
осъществяването и предаването на
съдържание, включващо дълга сeрия
от камери през оптични кабели и
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излъчватели до крайния получател
на електронния сигнал като телевизори, лаптопи, таблети, смартфони.
Въпросът за техническите средства,
съотнесени към театъра, върви в две
основни насоки. Първата е свързана с
репрезентацията и особеностите на
сценичното представяне. Втората
е по отношение на възприемането
и пита дали е възможен колективен
опит при виртуализиране на пространството. В този контекст допълнително разглеждане на въпроса
спрямо критиката на обществото
на спектакъла на Ги Дебор би могло
да представлява интерес.2 На този
етап сцената е престанала да бъде
място за среща, от което следва, че и
събитието не би могло да се състои.
Липсата симптоматично поражда
нуждата от друг тип преживяване
като необходимост. Дали виртуализирането на театъра успява да
го организира като събитие между
актьори и публика, остава повод за
дискусия между противници и привърженици. Консервативното отричане
на новите медии в театъра лишава
определена част от съвременната
практика от възприемането ѝ като
театрална. От друга страна, продуктивно би било да се обърне внимание по какъв начин технологията
бележи изпълнителското изкуство и
в същото време самата тя бива театрализирана, с което е възможно и
преосмислянето на идеята за среща.
Свръхупотребеното есе на Бенямин
има единствено частично отношение към темата. В коментар към
по-традиционните форми на изкуството като живописта и театъра
и настъпилия преход с фотографията и киното той стига до идеята
за аурата на художественото произведение. По този повод централни са категориите пространство
и време.3 Те са уникалните условия,
които осигуряват автентичност,
и при тяхното отпадане е възможно техническото възпроизводство
за масова употреба. Характерно за
театралното представление е траещото настояще като споделено
време между актьори и публика. По
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дефиниция то е събитие, ограничено
в определено пространство и време.
С отминаването му остава усещане
за носталгия по това, което е било.
Архивът на едно представление или
въобще на театралната институция има за цел частично да припомни и
да даде ориентир както на бъдещите
членове на театралната общност,
така и на публиката. Тъй като изисква време и средства, насочени към
създаването на разказ за миналото

към отношенията между театъра и
медийните формати през 90-те като
радио, кино, телевизия и видео, посочва възможни прониквания и влияния.5
Навлизането на модерните технологични подходи може да бъде проследено още с живото излъчване по радиото на театрални представления
от „Комеди Франсез“ и въвеждащите
слушателя описания на сцената, както и през развитието на драматургията, писана специално за условията
на радио- и телевизионния театър в
Англия.

„Днес се насочваме                   Вниманието ни е особено насочено
към видеоформата. към видеоформата. Отпадането на
уникалните време и пространство
Телесността
създава автентичността на документа или записа на представлена сценичното
нието. Телесността на сценичното
бива заменена от фиксирадействие                     действие
ния образ. Вместо непосредствения
на изпълнителя имаме техничесе заменена              глас
ки обработен звук. Свободното възприятие на публиката с възможните
от фиксирания
точки на внимание и зрително поле
образ. Вместо
бива заменено от перспективата на
камерата. Нейният фокус следи оснепосредствения
новното действие за сметка на стаКадрирането също използва
глас на изпълнителя тичното.
смяна на перспективи, приближаване
детайл или обща картина, които
имаме технически към
подреждат драматургията на заснемането. В пресечната точка между
обработен звук.“
от институция, която действа в настоящето, възникват въпросите кое и
как да бъде запазено, документирано
и описано.4 Съответно бихме могли
да говорим за драматургия на архива,
която се ограничава в избора на материала и поддържа носталгията по
отминалото. Наличието на архивни
документи (текстове, скици, фотографии, записи) обогатява паметта за
театралните практики и периодично
би могло да подпомага дейността на
дадена театрална институция в настоящето. Селекцията на театралните фестивали към днешна дата често
зависи именно от изпращане на запис
от представлението. Предложеният
от Патрис Павис детайлен поглед

живото изпълнение и технологията
се оформя една различна представа за
театъра.

В днешната ситуация на виртуализиране на сцената записите за телевизионен театър или единствено
архивните такива осигуряват част
от наличния материал, който влиза в действие. С възможностите за
разпространение и достъп през интернет каченото съдържане е на
разположение потенциално за всеки
с достъп до мрежата. По отношение на предоставените материали
отново се появяват въпросите кое и
как да бъде споделено, аналогично на
архивния процес. Успоредно с разширяването на социалната криза, и виртуализирането протича глобално.
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Съществуващата платформа Stage
Russia например има за цел да заснема
руски театрални представления и да
ги представя на по-широка публика
през интернет, кина, културни центрове и университети. Тя направи
свободен достъпа до „Три сестри“ на
Тимофей Кулябин.6 При други условия,
но през същия механизъм това представление, както и „Онегин“, отново с режисьор Кулябин, участваха на
фестивала „Световен театър в София“ през 2018 и 2019 г. Британският
национален театър стартира инициативата National Theatre at Home,
която всеки четвъртък в стандартния час за началото на спектаклите
излъчва записи от съществуващата
досега кампания National Theatre Live.7
Илюзията за реално преживяване на
събитията продължава и в настоящата ситуация през излъчването в
конкретен час. След като спектакълът приключи, записът от него остава на разположение до следващото
излъчване. HowlRound се появява като
онлайн платформа през 2011 г. след
наблюдение върху артисти извън установените театрални структури и
като изследване върху възможностите, които технологията предоставя
в полето на театралната практика.8
Освен обичайните текстове, записи
на лекции, подкастове и представления, които се излъчват на живо, без
записът да остава достъпен, мрежата се превърна и в платформа, където режисьори, актьори, теоретици
и преподаватели споделят опита си
и възможните подходи за справяне с
извънредното положение. Сходни са
и предприетите форми на действие
в локалния български контекст. Младежкият театър „Николай Бинев“
предостави архивен запис на „Три сестри“, с което отбеляза юбилея на
режисьора Крикор Азарян. Театрална работилница „Сфумато“ споделя
всяка седмица видеозаписи на представления, сред които са „Апокриф“,
„Зимна приказка“, „Квартет“ и др.
Сред първите, реагирали на ситуацията, беше театър „Възраждане“.
Те изиграха представленията „Вуйчо
Ваньо“ и „Ало, ало“ пред празен салон

и излъчиха запис на живо. Налично е и
представлението „Черното пиле“ на
Мариус Куркински. По отношение на
достъпа виртуализирането на театъра размива границите между световното и локалното. Изключение
прави излъчването на живо. При него
сценичното действие, предаването и
възприемането на записа зависят от
осъществената връзка в реално време, докато при останалите варианти
изборът дали да продължи да гледа,
или не, е предоставен на зрителя.
При отсъствието на сцената публиката е изцяло виртуална. Участието
ѝ зависи от активното включване в
медийната система на комуникация.
Индивидите са заменени от акаунти,
чието присъствие се измерва в брой
прегледи, чрез коментар – синхронен
или асинхронен на записа, дарение към
театъра и споделяне на връзката.
Встрани от готовите варианти стоят примери като отворената покана
на Родопския драматичен театър
„Николай Хайтов“ за непубликуван
драматургичен текст. В ситуация,
когато институцията вече не е пространство за среща, тя се преосмисля като място за експеримент. „Тъпа
пиеса“ на Ованес Торосян беше първият подобен опит, а записът остана
наличен след излъчването. При синхронното съвпадане между представяне и възприемане във виртуалното
пространство сцената се дематериализира и престава да бъде условие за
театралното събитие.
Както отбелязва Ханс-Тис Леман,
„тук имаме едно многократно счупване на градацията и деконструкция
на театъра“9. От една страна, употребата на технология изобличава
както сценичното действие, така
и самите технически способи като
средства за създаване на илюзия, а
от друга страна, театрализира самата техника. Макар коментарът в
„Постдраматичният театър“ да се
отнася до средствата, използвани
в дадено представление, той може
да бъде съотнесен и към настоящето, където представлението вече е
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Диана Попова

Камен Стоянов, „Попитай художника“, галерия „Сариев“

Галерии в онлайн режим

Когато преди повече от 10 години започнах да водя предаването „Музей в
ефира“ (БНР, „Христо Ботев“), важна
част от него беше събирането на
виртуална колекция от произведения
на съвременното изкуство. Това бе
свързано с липсващия музей за съвременно изкуство в България – а тази
болезнена липса усещахме всички ние,
пряко заетите с това изкуство в продължение на десетилетия. Съзнавайки принципно важната роля на музеите за образованието и културата на
обществото като цяло.
Всъщност виртуалната колекция на
предаването се събираше по тъкмо
противоположен на музейния принцип
– без концепция, без стратегия, без
отсяване на най-важни произведения,
без оглед на процесите в миналото и
настоящето... Въпросът към моите
гости беше един-единствен: кое произведение биха искали да видят в бъдещия музей за съвременно изкуство
в България? Отговорите им бяха публикувани на страницата на „Музей в
ефира“ в сайта на БНР, включително
и със снимки, а в началото на всяко
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предаване кратко описвах новите попълнения в тази виртуална колекция.
Интересно беше как тя се разви във
времето. Първоначално гостите ми
„поставяха“ в нея знакови произведения на съвременното българско изкуство от ранния му период – от края
на 80-те и през 90-те, с идеята да
останат, да не се забравят, да ги има
някъде, макар и във виртуален „музей“... После някой се сети, че не е задължително бъдещият музей за съвременно изкуство в България да
съдържа само български произведения
– и гостите започнаха да предлагат
работи и на чуждестранни автори,
които са ги впечатлили при пътувания и посещения на изложби, биеналета, фестивали. След време отново
настъпи незабележим, но всъщност
забележителен обрат, когато започнаха да предлагат произведения от
текущи събития в България – сигурен
знак за мен, че моите гости (основно
художници, куратори, критици) вече
привиждат нашата арт сцена като
международна и в нея те се чувстват

добре като професионалисти. И може
би това е една от неосъзнатите причини да преустановя събирането на
виртуалната колекция преди около
година и половина.
Във времето тя бе използвана и в реалността – например произведения
от нея илюстрираха „Музейния вестник“ на ИСИ-София, издаден през 2010 г.
по повод музейната концепция на Министерството на културата. Имаше
и други идеи за виртуалната колекция
на „Музей в ефира“: по-традиционни
– издаване на каталог, или пък по-новаторски – на онлайн платформа с
възможност за виртуални кураторски изложби. В крайна сметка нищо
от тях не се осъществи, но колекцията си стои и съществува в дебрите
на интернет пространството. Като
изцяло виртуален „музей“ с потенциал за евентуално преоткриване и
използване при нужда.
Разказвам всичко това по повод втория месец на извънредно положение
и изолацията заради пандемията от
коронавируса. Когато културата все
така имаше единствено и само виртуално битие, разпространявана
чрез социалните мрежи и Фейсбук. В
частност музеите и галериите също
„живееха“ по този начин, като използваха вече установени свои онлайн
практики – видеотурове в експозициите, образователни програми, филми
за художници и др. – за да общуват с
публиката си, а и да привличат нова
съответно. Само че в извънредната
ситуация тези иначе допълнителни и
опосредени форми трябваше в спешен
порядък да станат основни. А живият
досег до произведенията на място и в
контекста на изложбата, галерията,
музея бе загубен. Всъщност не само
той, а и потенциалът за него – или
стремежът, или мечтата... Защото
колко от музеите по света можем да
разгледаме реално, си мисля; колко
от шедьоврите, които познаваме от
репродукции в книги или в интернет,
успяваме да видим на живо? Още повече за краткото време, с което обикновено разполагаме при посещенията
си в големите музеи. Тук видеоразходките в експозициите им чрез компютъра вкъщи имат голямо предимство
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Така или иначе в периода на изолация
големите музеи и международните
форуми за изкуство отвориха широко виртуални врати за публиката.
Поставяйки постоянно на дневен ред
дилемата „на живо“ и/или „онлайн“ по
отношение спецификата на изобразителното изкуство като цяло. Защото
наличните и доскоро допълнителни
онлайн форми за общуване с публиката в този момент се оказаха някак
недостатъчни и пасивно информиращи. А освен това сякаш подчертаваха
болезнената загуба на възможността
за жив досег с изкуството. Усещаше
се необходимостта от нещо ново и
различно, което поне донякъде да я
компенсира.
В първия месец на изолация хората по
света вече бяха открили удоволствието от „изиграването“ на класически картини в домашни условия и с
подръчни средства. Част от музеите
и галериите подеха тази инициатива,
насърчавайки изолираната си публика
да интерпретира произведения от
собствените им колекции. И в тези
интерпретации имаше вече не само
хумор и забава, но и много оригинални решения. Междувременно част от
международните форуми бяха отложени, други се ориентираха към изцяло онлайн провеждане, променяйки не
само датите, но и формите, и регламента за участие...
У нас също имаше музеи и галерии,
които потърсиха нови начини за общуване с публиката – по силите и
възможностите си в извънредната
ситуация. Проследих някои от тях
във Фейсбук, като едва ли съм видяла
и запомнила всичките. По линия на играта, да кажем, бе конкурсът „Селфи
с картина“ на Художествената галерия в Русе – участниците избират
любими автори и творби от колекцията ѝ, а в изложба след края на извънредното положение ще могат да
си направят селфи с произведението.
Търсенето на активни форми за общуване при затворените реални зали
стимулира галеристите към онлайн
изложби, към разговори с художници
за творчеството им, включително и

за произведения, които някак са предусетили кризата – например инсталацията на Георги Господинов Future
Canceled (галерия Credo Bonum) или
антиутопичните творби на Красимир Терзиев (галерия „Структура“),
към алтернативно използване на помещенията – например за ателие на
художник и последваща изложба (галерия „Сариев“) и др. Във видеоконферентни разговори, организирани от
Весела Ножарова, галеристи обсъдиха
пропадналите проекти, включително
международни, пренареждането на
бъдещи изложби или пък отпадането
им поради променения дневен ред на
обществото. Художниците също преосмисляха ролята си, докато привидно

спасителна, във втория месец на изолация у нас отекна общият стремеж
за излизане от кризата, за рестарт
на живота, съобразен с новите условия. А заедно с него се появиха и все
повече опасения за демокрацията при
„орязаните“ основни права и свободи
и от възникването на нова репресивна идеология. Ролята на културата
в това възможно бъдеще Георги Лозанов описа така: „Ще ѝ се наложи да
увеличи гражданския си ангажимент и
да разшири идейния си хоризонт, питанията ѝ в много по-голяма степен
да станат философски, екзистенциални и политически, да изостави попартовия интерес към всекидневието и да се заеме със защитата на

Алла Георгиева, „Коноравирус дневник“,
Фейсбук, 8 май 2020 г.

– дори само защото при тях времето
не ни „притиска“.

битието им в изолация не беше особено променено. Реагираха текущо на
ситуацията с рисунки, които виждахме във Фейсбук – сред тях например
впечатляващият „Дневник“ на Алла
Георгиева. Успоредно с това се опитваха да се видят и в бъдещето, както
индивидуално, така и като общност.
Докато търсеха и предлагаха във
Фейсбук групата си текущи решения
за подкрепа на визуалните изкуства
заедно с другите области на културата у нас. В синхрон с общата стратегия на страните в Европейския съюз.
Защото, за разлика от първия месец,
преживян „в ступор“, в който културата онлайн беше до голяма степен

смятаните за непоклатими демократични ценности“.
При всичко това за мен продължаваше и продължава да стои въпросът
за реалното и виртуалното битие
на изкуството, за изявите и въздействието му в едната и в другата
среда. За възможностите му, когато
едната от тях се оказва елиминирана. За променените отношения в арт
средата, които извънредната ситуация предизвика. Дали и доколко разтърсващият опит от нея ще повлияе
на бъдещето му...
А в настоящето галериите вече отварят реалните си врати.
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кадър от филма „Боядисаната птица“,
реж. Вацлав Мархоул

Кинофестивали
Кан
Франкфурт
Висбаден
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КАН...
Екатерина Лимончева

Имало едно време в

Организаторите на кинофестивала
в Кан, най-големия в Европа, най-важния в света, първоначално отложиха
провеждането на 73-тото издание,
а по-късно обявиха, че в настоящата
извънредна ситуация „изглежда трудно да се мисли, че филмовият фестивал в Кан може да бъде организиран
през тази година в първоначалния си
вид“. Световният форум се подготвя
за пръв път през 1939 г., но е отменен
заради нахлуването на войските на
Третия райх в Полша. Така фестивалът се случва за пръв път през 1946 г.,
пропуска 1948 и 1950 (поради липса на
средства и проблеми с венецианския
си съперник), но от 1951 се провежда
всяка година през май (макар че през
1968 г. студентските демонстрации,
подкрепени от френски и световни
филмови автори, водят до прекъсването, а впоследствие и анулирането
на събитието). До 2020 г.
Моментът изглежда подходящ да компенсираме отсъствието на фестивалната еуфория с любопитни случки
и факти около изграждането на една
десетилетна традиция. А едва ли има
по-подходящ екскурзовод зад кулисите на фестивала в Кан от Жил Жакоб,
който го следи неотклонно от 1964 г.,
в качеството си на журналист и филмов критик, член на организационния екип, генерален пълномощник
(1978–2000) и президент (2001–2014),
и обединява спомените, наблюденията и киноманската си привързаност
към Кан в публикувания през 2018 г.

своеобразен речник – Dictionnaire amoureux du festival de Cannes (издаден на
български език от „Милениум“ под
заглавието „За фестивала в Кан с любов“, 2019 г.).

Като всеки кинофорум и този в Кан
е изтъкан от имена на големи творци, незабравими филми, официални
чествания, светски шум и щури партита (да получиш покана за някои от
тях е въпрос на истински престиж),
които градят историята на фестивала. Но всичко започва с мястото. „Булевард „Кроазет“ е един от най-популярните в света кралски пътища“, по
думите на Жил Жакоб. Там се намира и
Дворецът, който в средата на месец
май пулсира в ритъма на киното, приветства и създава легенди...
В началото на 50-те Кърк Дъглас
срещнал в Кан бъдещата си втора
съпруга Ан Байдънс. Брижит Бардо
завладяла Кан през 1953 г., но с течение на годинитe намразила фестивала и неговата задушаваща истерия.
Жан-Пол Белмондо го е посещавал
шест пъти между 1960 и 1974 г., но
само като „придружител“ и никога
не е печелил награда, а при първото
си появяване в Кан Жерар Депардийо
работел на плажа, преди да се насочи
към актьорския занаят.
Най-честите „абонати“ на фестивала са били именити режисьори. Рекордът по гостувания в Кан принадлежи
на Кен Лоуч – 18 пъти, следван от Карлос Саура и Уди Алън – 12 пъти, Фелини

– 11, Бергман и Олтман – 10. След като
през 1960 г. получил Златната палма
с втория си фестивален филм „Сладък
живот“ обаче, Фелини вече не искал
да участва в конкурса, за да си спести
излишните притеснения. Единственото изискване на Уди Алън винаги е
било... да не бъде включван в конкурса; докато Робер Бресон страдал, че
не бил „третиран подобаващо“ при
представянето в Кан на „Мушет“
(1967) и „Пари“ (1983).
Луис Бунюел пък обожавал да се шегува с камериерките в хотела, като
оставял на земята възглавницата и
завивката си, за да създаде впечатление, че е спал там. А след като през
1961 г. филмът му „Виридиана“ спечелил Златната палма и предизвикал
брожения и недоволство чак до Ватикана, разгневеният президент Дьо Гол
заплашил да закрие фестивала.

Отношенията с основния конкурент
„Берлинале“ се усложнили, когато през
1978 г. немският фестивал решил да
се премести от юни през февруари, а
Холивуд дълги години се страхувал от
Кан, защото „Палмата може да ви се
изплъзне под носа и да отиде при някой малък авторски филм, избран от
международно жури с трудно определими вкусове...“. Но благодарение на
наградата за дебют на „Волният ездач“ (1969) и Златната палма за „Военнополева болница“ (1970) френският
фестивал се превърнал в любимец на
големите американски филмови компании.

юни 2020

68

намерения“ на Биле Аугуст. Тео Ангелопулос пък се надявал да получи
Златна палма за „Погледът на Одисей“
(1995), а когато все пак му била присъдена за „Вечност и ден“ (1998), Роберто Бенини изнесъл истинско шоу, с
което му „откраднал“ славата.

Жил Жакоб, дългогодишен артистичен директор на Кинофестивала в Кан,
фотография AFP/Bertrand Guay

През 1971 г. Чарли Чаплин получил Oрдена на Почетния легион на церемонията по откриването. През 1973 г.
публиката посрещнала „на нож“ премиерата на филма „Голямото плюскане“ на Марко Ферери и екипът на филма бил принуден да напусне залата под
освиркванията. „Апокалипсис сега“
пък бил прожектиран в две версии
(с различен финал) през 1979 г. и след
скандал в журито получил „половин“
Златна палма (поделена с „Тенекиеният барабан“ на Фолкер Шльондорф). А
от 1982 г. до днес „Извънземното“ си
остава най-популярното закриване в
историята на фестивала.
През 1987 г. легендарната звезда на
нямото кино Лилиан Гиш (по онова
време на 93 години) се появила в Кан
за премиерата на последния филм
със свое участие – „Китове през август“ (реж. Линдзи Андерсън). През
същата година принц Чарлс и лейди
Даяна посетили фестивала за 24 часа
и създали протоколно усложнение –
оказало се, че нито един от трите
британски филма в конкурсната програма не е подходящ за височайшето
им представяне...
До 1980 г. Жан-Люк Годар никога не
е бил селектиран за Кан, а Педро
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Алмодовар бил включен в конкурсната
програма едва с 14-ия си пълнометражен филм „Всичко за майка ми“ (1999,
Наградата за режисура), защото селекционната комисия го намирала за
твърде „неконтролируем“. Докато
братята Коен са всепризнати любимци на фестивала: освен Златната
палма за „Бартън Финк“ (1991) те са
единствените трикратни носители
на наградата за режисура – за „Бартън Финк“, „Фарго“ и „Човекът, който не беше там“. Също така двамата
едновременно са били президент(и) на
журито през 2015 г.
През 1989 г. Франсис Форд Копола не
можел да реши дали да бъде президент на журито, или да остави „Нюйоркски истории“ (на който е сърежисьор заедно с Уди Алън и Мартин
Скорсезе) да открие фестивала. В
крайна сметка президент станал Вим
Вендерс. Преди представянето на
„Играчът“ (1992, награди за режисура
и за най-добър актьор на Тим Робинс)
Робърт Олтман казал на Жил Жакоб,
че ако филмът му не спечели Златната палма , това би означавало, че журито е лошо сформирано. А под ръководството на Жерар Депардийо то
изпратило Палмата при „Най-добри

Женското присъствие в Кан е блестящо и нерядко легендарно, макар че
творческият елемент често е бил на
второ място. Катрин Деньов приела
да е вицепрезидент на журито през
1994 г., когато научила, че президент
ще е Клинт Истууд (който предпочел
за Златната палма „Криминале“ пред
„Изпепелени от слънцето“). Жюлиет
Бинош украсила плаката на фестивала
през 2010 г. – като алегория на киното. А Джейн Кемпиън е единствената
жена, носител на Златна палма (през
1993 г. за „Пианото“), и първата режисьорка – президент на журито (през
2014).
През 1997 г. Майкъл Джексън приветствал канската публика от балкона
на хотелския си апартамент, а Микеланджело Антониони, макар и трудно
подвижен след преживения инсулт,
се появил на церемонията за връчване на Палмата на палмите, докато
получателят на наградата – Ингмар
Бергман, изпратил дъщеря си Лин Улман, за да вземе трофея му... По време на това 50-о юбилейно издание на
сцената излезли всички все още живи
носители на Златната палма , сред
които Антониони, Олтман, Копола,
Скорсезе, братята Тавиани, Вендерс,
Кустурица, Содърбърг и т.н.
Десет години по-късно по булевард
„Кроазет“ минали пеша трийсет и петима световноизвестни режисьори,
сред които Роман Полански, Вим Вендерс, братята Коен, Алехандро Гонсалес Иняриту, Абас Киаростами, на път
за Двореца и премиерата на филма омнибус „Всекиму своето кино“ (а Дейвид
Линч закъснял със сроковете и скечът му Absurda не бил включен в оригиналната версия на филма)... Повече
подробности, както и увлекателния
разказвачески стил на Жил Жакоб, можете да откриете в „За фестивала в
Кан с любов“.
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На кинофестивал в

Марта Монева

пандемията
Филмът „В кръг“                    
на режисьора                                            
Стефан Командарев                               
получи не само Наградата                                        
на международната
критика ФИПРЕССИ
на фестивала goEast              
във Висбаден,                             
но и Голямата награда
Златна лилия за най-добър
филм
През пролетта на не чак толкова далечната 2001 г. бях гост на откриването на първото издание на фестивала goEast в качеството ми на
съорганизитор на фестивал за анимационно кино, основан само няколко
години по-рано. goEast се появи на бял
свят по инициатива на Германския
филмов институт цели 11 години след
падането на Стената, за да служи за
мост между Централна, Източна и
Западна Европа. Самата аз, постоянна пътничка, признавам, леко се
зачудих необходими ли са нови мостове извън вече съществуващите. Да,
вярно, че моят симпатичен немски
съсед, инженер по професия, понякога ме питаше след път какво е било
времето в Букурещ, имайки предвид
София, но все пак – цял голям нов фестивал! Следващите издания на фестивала дойдоха да покажат, че този
мост е бил навременен и необходим,
и фактът, че се разви така добре и
днес навършва 20 години, ме изпълва
с радост. Предизвикателства, разбира се, не липсваха и на goEast, като
например избухналия в навечерието
на десетото издание през пролетта
на 2010 г. исландски вулкан с непроизносимото име Ейяфятлайокутъл,
който затвори въздушното пространство над почти цяла Европа. Организаторите изобщо не можеха да са
сигурни, че голяма част от гостите

ще пристигнат, а фестивал без гости тогава все още беше немислима формула. Никой не можеше и да си
представи какви предизвикателства
крие в ръкава си животът и че ще се

стигне до положението да бъдат затворени не само небесата над Европа, а
почти целият свят. Така че, когатo в
ранната пролет на 2020 г. епидемията от коронавирус напусна границите
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на Китай и прерасна в пандемия, с въпроса „А сега?“ се сблъскаха и организаторите на планираните за тази пролет филмови фестивали.
LICHTER Filmfest Frankfurt International
беше първият немски фестивал, предприел риска да премине към онлайн
формат, и множество очи бяха вперени в него как ще се справи. 13-ото
му издание се проведе в края на април във Франкфурт. Възникнал през
2008 г. като независимо движение с
корени в местната културна сцена
и междувременно разраснал се до незаменим културен форум с международен характер, с над 100 филма от
различни програми в пет киносалона
във Франкфурт и 10 000 посетители
при последното си издание. За сравнение първото му издание е организирано от едва петима души, общият
брой на посетителите е бил 2800, а
мястото за прожекции – импровизирано собственоръчно построено
киноателие. Начинът, по който фестивалът се е родил и развил, му дава
както невероятна независимост,
така и създава големи пречки за преодоляване в сравнение с политически
базирани културни проекти, споделя
Грегор Мария Шуберт, директор на
LICHTER Filmfest. Фестивалът гледа
на себе си като на мост между различните общности и културни институции в града и се занимава с теми
като човешки права, дискриминация,
идентичност и многообразие. Ежегодно се подбира тема, върху която има
специален фокус. В предишни години
фокусът беше поставен върху теми
като „Истина“, „Хаос“, „Природа“. Тази
година темата е „Власт“ и в сътрудничество с Festival Scope от 21 до 26
април на специално уредена платформа LICHTER Filmfest показа актуално
световно кино, блестящи екземпляри
на немското кино, най-доброто от
провинцията Хесен и виртуалната
реалност. Петдесетте филма, наред
с предварително заснети интервюта и подкастове, пресъздадоха фестивалната обстановка в рамките на
възможното.
Своего рода висока оценка за ентусиазма на организаторите и качеството на LICHTER Filmfest представлява
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поредицата от знакови немски режисьори като Фолкер Шльондорф,
Едгар Райц, Леандер Хаусман и Дорис
Дьорие, поемали патронажа над него
през годините. Освен чисто фестивалното начало този културен форум има характер на тинк-танк. През
2018 г. по инициатива на Едгар Райц
в рамките на фестивала се провежда
първият конгрес „Бъдеще на немското кино“, на който стотина филмови
дейци изработват „Франкфуртски
позиции за бъдещето на немското
кино“, препоръчващи основни промени в оказването на подкрепа и финансирането на кинопроизводството,
професионалното обучение в бранша,
разпространението на филми и кинокултурата изобщо. Като логично продължение на тази дейност се явява
тазгодишният патронаж и участие
на изтъкнатия немски интелектуалец, писател, адвокат, продуцент и
филмов режисьор Александър Клуге,
който участва в програмата „Бъдещe
на немското кино“ с филма си „Орфея“.
Според него въображението и филмите преодоляват безпроблемно разстоянията, които вирусът ни налага.
Той използва случая да изпрати голяма
доза емпатия и на публиката онлайн.
Съавтор на „Орфея“ е филипинският
режисьор и музикант Кавен де ла Крус,
намерил вдъхновение във филмите на
Абел Ферара и изповядващ мотото
„Бедността е красива“. Филмът развива добре познатия ни мит за Орфей
и Евридика, която Орфей силно желаел да спаси от подземното царство
на Хадес с музика. Тук обаче ролите
са разменени, Клуге е възложил на Орфея задачата да спаси Евридико, като
входът към подземното царство е
разположен в слам (бидонвил) на Манила. Според Клуге е било крайно време ролите да се разменят и в неговия
прочит жената Орфея има успешна
мисия и не само че спасява Евридико,
но преследва и далеч по-амбициозен
план – да спаси всички обитатели на
подземното царство, тоест всички
някога живели. Интересен детайл е,
че във филма има световна премиера
на песента „Мамут“ на Теодор Адорно, писана по време на изгнание през
1941 г. в Ню Йорк.

За есента е отложено второто издание на конгреса „Бъдеще на немското
кино“. Дотогава организаторите ще
прeдлагат подкаст серия, занимаваща
се с последствията от настоящата
криза за филмовия бранш, опасността
от популизма и крайнодесния екстремизъм и оценки на предстоящото през
2022 г. обновяване на Закона за насърчаване на киното.
Организаторите на фестивала са
изключително благодарни на онлайн публиката, участвала в LICHTER
Filmfest. Усилията им да дадат ясен
сигнал на кинотворците, че не са сами
в бедата, са възнаградени и онлайн
посещаемостта е отлична. Раздадените награди донесоха и така необходимото признание, и малка утеха в
ситуация, в която наистина не знаем
кога може да се мисли отново за филмова продукция в класическия смисъл.
Наградени бяха филмите „На живо“
(2019) на Лиза Шарлоте Фридрихс за
най-добър регионален филм и „Нощна
смяна“ на Давид Дюбек за регионален
късометражен филм. Макс Райнер получи наградата на публиката за „Мимолетието на Бернд Хаселхун“. Наградата от VR състезанието получи
Aripi на Дмитрий Волошин.
От 5 до 11 май се състоя и двадесетото юбилейно издание на goEast,
или по-точно онлайн частта от него.
Равносметката на директорката на
фестивала Хелеен Геритсен е положителна – за двадесет години той добре
се е установил във фестивалния ландшафт, радва се на разнородна публика от специалисти, киномани, хора с
най-различен миграционен произход,
студенти и пенсионери. Сред редовните гости на фестивала са основателите на Германската кинематека и
Форума на „Берлинале“ Улрих и Ерика
Грегор. Както неотдавна те споделиха в интервю пред „Ню Йорк Таймс“,
goEast е сред любимите им фестивали. Организаторите на goEast, също
водени от мотивация да покажат
солидарност с филмовата общност и
публиката в тези трудни времена, направиха всичко възможно да заместят
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реалния фестивал, като част от допълнителните
предизвикателства
пред тях са били да договорят различни
видове прожекции на филми от програмата в различни моменти – някои
онлайн, други за симпозиума, трети
през ноември в киносалона, споделя
Геритсен.
Наред с прожекциите on demand (платени и онлайн по заявка) се състояха
и дискусии – например в рамките на
East-West Talent Lab, както и тази за
етичните аспекти на подхода към непрофесионалните актьори. Дискутираха филмови творци и експерти. По
време на тази дискусия критика получи и оспорваният проект „Дау“ на Иля
Хржановски, показан и на „Берлинале“,
заради проблематични похвати и множество сцени, прекрачващи етични
граници и филмови регламенти. The
Project Market Pitch се състоя като онлайн платформа.
В панела „Филмови творци без граници“ темата на дискусията беше
„Какво бихме правили без Европа?“
Уместен въпрос, особено в сегашната
обстановка. Open Frame Award традиционно награждава проекти от виртуалната реалност, а тази година
беше устроено виртуално помещение
(Virtual Reality Room) в специално пресъздаденото за целта програмно кино
„Калигари“, основен дом на фестивалните прожекции.
Специален гост на фестивала беше
чешкият режисьор и продуцент Вацлав Мархоул, комуто беше посветен
и традиционният майсторски клас
във фестивалната неделя. Последният му филм „Боядисаната птица“,
монументална черно-бяла филмова
творба с минимален диалог, екранизация на едноименния роман на Иржи
Козински, беше показан в рамките на
фестивала. (Трябваше да го видим и на
отменения София Филм Фест 2020).
Филмът не е лек за гледане, но отразява европейската действителност
от последния период на Втората световна война, точно както е заложена
в романа на Козински. Не мога да се
присъединя към критиките, че филмът е експонирал прекалено голяма

в прекрасния свят на режисьора, отдавна напуснал нашето измерение.
Забележително беше българското
участие в юбилейното издание на
фестивала – филмът „В кръг“ на режисьора Стефан Командарев получи не
само Наградата на международната
критика ФИПРЕССИ за игрално кино,
но и Голямата награда на фестивала
Златна лилия за най-добър филм. Това
е третото поред наградено участие
на Стефан Командарев във Висбаден,
като предишните му две награди са
за документални филми. Наградата на
международната критика ФИПРЕССИ
за документално кино тази година получи филмът „Държавно погребение“
на Сергей Лозница. Българско участие
имаше и в копродукцията „Уестърн“
на Валеска Гризебах.
бруталност, нито към тези, че е заснет прекалено красиво. Радостното
е, че все още имаме допир и до красиво
заснети филми, чиито оператори са
имали визия и способности да я изпълнят. Изобщо зачестилите в последните години обществени дискусии с
политкоректен характер ми напомнят по твърде неприятен начин на
партийните събрания от близкото
минало, където общността се събирала, за да порицае някои отклонили
се от вярната линия другари. В разговора ни Вацлав Мархоул сподели, че
дадени институции са му отказали
финансиране именно по такива причини на политкоректност.
Също така в неделя имаше работен
разговор с румънския режисьор Раду
Жуде, комуто беше посветена специална ретроспектива. Разговорът
беше достъпен за широката публика
онлайн, както и майсторският клас на
Вацлав Мархоул.
Изключителна наслада достави документалната „филмова молитва“ на
Андрей Тарковски, в която великолепният режисьор сам разказва и споделя спомени, възгледи и някои рефлексии. Филмът „Киното като молитва“,
създаден от Андрей Тарковски-син,
съдържа редки аудиозаписи, които
ведно с образите потапят зрителя

В състезанието за голямата награда Златна лилия участваха общо 16
игрални и документални филма. Тази
година ръководството на фестивала и спонсорите взеха знаково решение – заради целия бранш, разтресен
от несигурност, общият паричен награден фонд в размер на 24 000 евро
да бъде разпределен поравно между
всички участници от състезателната програма, като късометражните
филми са поставени на равна нога с
останалите.
Организаторите са доволни от посещаемостта, дори при on demand са
постъпили 30 % повече средства от
очакваното. Планирано е goEast да
продължи в края на юли със симпозиум
за филмовото наследство от времето
между 1985 и 1999 г. Паневропейският
пикник трябва да се състои през август/септември, предвидени са киноразходка и езиков курс в руски супермаркет освен културен и кулинарен
пикник в центъра на града, където
различните етнически общности са
добре дошли да участват с щандове. Прожекциите на цялата състезателна програма на голям екран са
планирани за ноември в рамките на
фестивала exground, който пожела да
приюти част от goEast. Така тазгодишното хибридно издание на goEast
ще е най-дългото досега.
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Рахманинов
за четири ръце
музикантите е и номинацията за
С Аглика Генова                        на
Наградата на немската звукозаписна
в категорията за клавирна
и Любен Димитров критика
музика.
разговаря     
Кой поред е новият ви компактдиск с музика на Рахманинов?
Светлана  
Аглика Генова: Мисля, че е шестнаДимитрова
десети за СРО, но за първи път в наРазговорът с клавирното дуо Аглика
Генова–Любен Димитров се проведе
няколко дни след официалното представяне на новия им компактдиск с
музика на Сергей Рахманинов. Точно след техния концерт в Бремен, за
който става дума в интервюто, почти всички държави отмениха културните събития заради пандемията от
коронавирус. Планираните концерти
на дуото бяха отложени за края на
2020 и началото на 2021 г. Дискът
обаче е на разположение на почитателите. Още първата седмица след
излизането си той зае първото място в класацията на звукозаписната
компания CPO. След това се класира в
десетката на най-търсените издания
на JPC – най-големия разпространител на дискове в Германия. През март
дискът е „специално препоръчан“ от
Радио Бремен, а през април е обявен
за „специалния избор“ на Радио Щутгарт, както и „специално препоръчан“
от Баварското радио в Мюнхен, обявен е също за „компактдиск на седмицата“ от Радио Берлин-Бранденбург.
В рецензия в сп. „Пицикато“ от Люксембург албумът получи максималните пет звезди, а сп. „Класик Хойте“
му даде най-високата оценка – 10, за
артистичното изпълнение на пианистите, техническите качества на
записа, както и за цялостния продукт.
„Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“
му посвети рецензия със заглавие
„Великден за четири ръце“. Не закъсняха и отзивите от Франция – „Клик
Мюзик“ отдели специално място на
записите. Голямо признание за труда

шата кариера издаваме двоен диск. С
артистичния директор обмисляхме
дали да издадем първа част, а след
година или две и втората част, но
той беше категоричен, че е сигурен в
успеха на този голям проект. Така издадохме почти 150 минути музика на
Рахманинов.

Колко време подготвяхте тези
пиеси?
Любен Димитров: Това са всички оригинални произведения на Рахманинов
или авторски обработки за две пиана
и за четири ръце. Интересното е, че
дори обработките или версиите на
четири ръце на едно пиано, които той
е направил, са създадени или преди
оркестровите произведения, или по
същото време, например „Циганско
капричио“, оп. 12, или симфоничната
поема „Скалата“, оп. 7. Ние се задълбочихме в живота и творчеството му и
понякога имаме чувството, че сякаш
живеем със Сергей Василиевич, че си
говорим с него. Пишейки тези произведения, той не се е стремял да създаде просто едно клавирно извлечение
на симфонично произведение, което
да представи на своя идол Чайковски
или на учителя си Аренски в домашна
обстановка. Той е търсил да създаде
произведения, които да бъдат изпълнявани в концертен вариант с пианистичния звук, с блясък и максимална близост до оркестровото звучене,
но същевременно с колорита на клавирното изпълнение, който може да
достави именно свиренето на четири
ръце на едно пиано.

Колкото до продължителността на
подготовката, ние започнахме да
работим по този проект в известен
смисъл още преди двадесет и пет години. Първият конкурс за клавирно
дуо, в който участвахме, беше в Музикалната академия в Хановер като
студенти на проф. Владимир Крайнев.
Тогава ние, още развълнувани студенти, го помолихме да ни препоръча произведения за клавирно дуо. Той веднага предложи три: Рахманинов, Втора
сюита , Шуберт, Фантазия, Моцарт,
Соната ре мажор. Може да се каже, че
това беше нашият първи допир до
музиката за клавирно дуо на Рахманинов. Разбира се, през тези години сме
изпълнявали много други композитори
и различни творби, реализирали сме и
много световни премиери. Преди около две години и половина отидохме на
среща със звукозаписната компания
СРО, за да представим предложенията
ни за следващия рецитален проект,
на първо място сред тях беше Сергей
Рахманинов. Артистичният директор погледна списъка и отсече: „Определено ще бъде Рахманинов!“. Така
ние започнахме да подготвяме, да откриваме произведения като Прелюда в
до диез минор, с който се открива нашият диск и който е най-популярната
творба на композитора. Първоначалната му версия е за соло пиано, оп. 3 –
един от най-ранните опуси на Рахманинов. Но към края на живота си, през
1938 г., той го преработва за две пиана и така изгражда своеобразен мост
между началото и края на творческия
си и житейски път. Затова именно с
него откриваме компактдиска. Следват „Руска рапсодия“, която е оригинално произведение за две пиана, симфоничната поема „Скалата“ за четири
ръце, две малки бисерчета – „Италианска полка“ и „Романс“, „Циганско капричио“, оп. 12, и „Шест пиеси“, оп. 11.
После минаваме към Първа и Втора
сюита , както и към Симфоничните
танци за две пиана – това са буквално
последните акорди, които този гений
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е създал. Неслучайно още по време на
записите този диск беше окачествен
от журналистите в Кьолнското радио като „проект мамут“! Затова се
чувстваме толкова горди като хора и
артисти, изпълнили една огромна задача в живота си.

Направихте голяма кампания във
виртуалното пространство първо
със съобщения, че предстои излизането на диска; след това показахте първите сто разписани диска,
които сигурно свършиха отдавна;
показахте и мястото, където беше
официалното представяне, за което искам да разкажете.
Аглика Генова: Нашите рекламни
агенти настояваха музикалната общественост в световен мащаб да
бъде информирана за всеки значим
етап от подготовката на албума.
Идея, с която ние се съгласихме веднага. Разписаните дискове свършиха
за броени часове и продължаваме да
получаваме запитвания за още. Въпреки че мина известно време от официалното представяне, все още не можем да се опомним от невероятното
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вълнение. Думите не достигат, за
да опишем трепета! Това е истинска
чест за всеки пианист и за нас, разбира се. Получихме лична покана от
фондацията „Сергей Рахманинов“ в
Швейцария, от президента ѝ и от генералния мениджър да гостуваме за
официалното световно представяне на компактдиска във вила Сенар.
Това е изумително имение с огромен
парк на Люцернското езеро и много
особен дом в живота на Рахманинов
и неговото семейство. То носи името
на композитора и на неговата съпруга
– Се-На-Р: Сергей и Наташа Рахманинов. Композиторът е живял временно
в една по-стара къща в същия парцел, докато заедно с архитектите
е наблюдавал отблизо работата по
строежа на вилата. Най-голямата
му мечта е била изграждането на известното пиано студио, в което стои
неговият оригинален роял, доставен
от „Стейнуей“ и пренесен с всички
подписи и гранични разрешения от
Хамбург. Цялото обзавеждане в този
дом е от него и Наташа и носи техните инициали. Всичко, дори вилиците
и ножовете. Позволиха ни да влезем

навсякъде, дори и в баните, да видим
спалните на децата, неговата спалня.
Разгледахме оригиналните му ноти,
ноти на Шопен, Бетовен, концертни програми, както и афиша на единствения концерт, на който е свирил
в Люцерн – Бетовен заедно с рапсодията „Паганини“ в една вечер. За нас
беше докосване до истинска светиня!

Видях фотография, на която сте
край рояла. Свирихте ли на него?
Аглика Генова: Да, дори имаме кратко видео в социалните медии. Изсвирихме Романса в сол мажор. Това са
по-малко от две минути, но е трудно
да опиша вълнението, когато докосвахме клавишите.

Казахте, че сте получили лична
покана от фондацията. Никой ли
няма достъп до това имение?
Аглика Генова: Това е затворена вила.
Имат достъп само хората от фондацията, разбира се, и наследниците,
които са разпръснати по целия свят.
Вилата имат право да посетят също
специални гости като нас, Рикардо
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Шайи, Денис Мацуев и Юджа Уанг, както и публиката на концертите, които се провеждат един или два пъти в
годината. Получихме покана да направим в бъдеще майсторски клас. Ако
тази идея се осъществи, ще се радваме и на това огромно признание. В
постоянен контакт сме с правнучката на Рахманинов Александра Конюс-Рахманинов, която е в Париж. И
бяхме особено щастливи да получим
нейните лични сърдечни поздравления
за диска.

Аглика Генова: Планирано е представяне с много концерти, първо в
Германия. В замъка Бург Хаген до Бремен се проведе фестивал, който ние
открихме, в концерта бяхме включили няколко произведения от Рахманинов, както и Аренски и Чайковски.
Програмата нарекохме „Възхитени
от Рахманинов“. В програмите на
предстоящите наши концертни турнета в Полша, САЩ и Мексико, както и в Китай Рахманинов присъства
неотлъчно.

От миналата година провеждате
Международна академия за пианисти солисти и клавирни дуа в Националното музикално училище в
София. Тя ще се проведе, след като
отпаднат ограниченията.
Любен Димитров: Започнаха първите
записвания. Младите пианисти следят успехите на нашите майсторски
класове, които правим по цял свят.
Това може само да ни радва и да ни
вдъхновява. Последният ни курс беше
в манастира „Михаелщайн“ в Германия
в края на януари.

photo Irene Zandel

Предполагам, подобен диск ще
бъде представен на много места
по света.

Аглика Генова започва музикалното си образование в Пловдивското музикално училище, а Любен Димитров в Русенското. Двамата са възпитаници на проф. Джулия и Константин Ганеви в Националната музикална
академия в София, а след това на проф. Владимир Крайнев в Музикалната
академия в Хановер. Случайността събира солистите и вече 25 години
те са заедно на сцената. Само два месеца след като започват да свирят
като клавирно дуо, те печелят Международния конкурс за клавирно дуо
„Белини“ в Калтанисета, Италия, а няколко месеца по-късно и конкурса на
ARD в Мюнхен, конкурса Dranoff в Маями и този в Токио. Сред наградите
им от последните години особено престижна е Echo Classic за диска „Бела
Барток и Виктор Бабин – Концерти за две пиана и оркестър“, записан със
Симфоничния оркестър на БНР под диригентството на Йордан Камджалов
и издаден от СРО. Особено ценни в дискографията им са интегралите на
творбите за клавирно дуо от Шостакович, Йохан Кристиан Бах, Муцио
Клементи и Панчо Владигеров. Двамата представят и творби за две
пиана на Аренски, Лист, Равел, Гершуин, Копланд, Бърнстейн. По покана на
Международния олимпийски комитет те участват в концерта за откриването на Зимните олимпийски игри в Солт Лейк Сити през 2002 г. Изнасят концерти на световното изложение EXPO 2000 в Хановер, откриват
Конкурса за пианисти „Падеревски“ в Полша през 2010 г. и американската
централа на Bacardi в Маями през 2013 г. Двамата ръководят катедрата „Клавирно дуо“ в Академията за музика, театър и медии в Хановер.

Имате ли други идеи за следващи
записи?
Любен Димитров: Все още сме емоционално обсебени от това, което се
случва. Така се чувстват артистите
след концерт или спектакъл. В момента усещаме празнина и вътрешна
тишина. Започваме да събираме енергия за следващите проекти. Нямаме
конкретни идеи, тъй като все още

се радваме на този огромен труд и
всичко, което трябваше да направим
– музикалната подготовка, записите
и представянето, което всъщност
предстои. Вложихме в този проект
много от себе си. Продължават да ни
търсят за интервюта журналисти
от различни държави. Скоро звъняха

и от Радио России. Наложената от
глобалната здравна обстановка изолация ни се отразява всъщност добре.
Имахме необходимост от такава тишина и вглъбяване. Да се огледаме, да
премислим направеното. През следващия сезон честваме двадесет и пет
годишната на нашето клавирно дуо.
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Александър Иванов, Богоявление,
Калофер, 2015 г.
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С природата сме

ТИ

на

Александър Иванов е роден е през
1949 г. в Казанлък, по образование е
инженер-химик. От години е посветен на фотографията, съосновател
е на творческата фотографска група
„Казанлък’85“. Автор е на самостоятелни изложби, сред които „360 градуса България“, „Приказка за гората“,
„България от птичи поглед“, „Пирин.
Вълшебната планина“, „Отражения“,
„Всичко е светлина“, „Полет над България“, както и на много фотоалбуми.
В края на миналата година Александър Иванов представи новия си фотоалбум „Видения“, в който събира цял
един свят – реалистични пейзажи и
фотографии отвисоко, абстрактни и
индустриални пейзажи.

Фотографията, страстта към
планините и природата и летенето – как се подредиха при вас тези
интереси? И как се допълваха през
годините?
Вероятно всичко се корени още в детството. Раснах на село – див и свободен. Общуването с природата беше
като дишането – не го усещаш пряко,
но е изключително важно за самото
ти съществуване. Първо бяха снимките на двегодишния ми племенник и
природата около родното ми село. В
института се заиграх с разтворите и
копирането в тъмната стаичка – черно-бяло и цветно. В Бургас попаднах
във фотоклуба на Георги Радев. Дойде
и първото ми участие в национален
фотоконкурс – Казанлък, след това –
международни конкурси, станах фотограф-художник... От 1988 г. до днес
съм на свободна практика.

Промениха ли се през годините темите, които ви интересуват? Как

С фотографа
Александър Иванов
разговаря Оля Стоянова
из цикъла „Приказка за гората“, 1999–2002 г.

се промениха пейзажите, които
снимате, например?
Деца и природа снимам и досега, но
разбира се, с годините се променят
мисленето, подходът, „инструментите“ и технологията... Многообразието в природата през различните
сезони е такова, че няма как да пропуснеш „своите“ кадри, когато си на
терен. Близо двайсетина години снимах с Пентакс 67, черно-бял негатив и
цветен диапозитив Велвия 50. Статив, тежка раница със седем твърди
обектива.
До края на 90-те снимах всичко, което ми беше интересно в различните
жанрове – основно пейзажи. Казвах
си, животът е суров, аз ще се кефя с
красива природа... Това се промени с
първата ми тематична изложба „Приказка за гората“ (1999–2003). Разбрах,
че в природата няма красиво и грозно,
тя е такава, каквато е. Не е наше отражение, нито ние сме нейно огледало. В желанието си да я подчиним все

повече затъваме в собственото си
неразбиране, което може да се окаже
пагубно...

Върху някои от проектите, например „България от птичи поглед“
или „Видения“, работите дълги
години. Как се запазва този интерес жив? И какво виждате, като
отворите огромния архив?
Не съм мислил, че ще продължи двадесет години. В основата е самото
летене, обичам да летя на тандем с
приятели пилоти. За два часа полет
с мотоделта планер надничаме във
всички циркуси на Пирин. С парапланер е по-емоционално, но губим дългите сенки сутрин и вечер. След първия
том на „България от птичи поглед“
имах възможност да летя над нови
места, натрупаха се хиляди снимки и
съвсем естествено се стигна до втория том. Преди това излезе от печат
и „Пирин. Вълшебната планина“ с фотографии от въздуха и земята. Селекцията на снимките и графичното
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решение във „Видения“ ми отне близо
година. Мога да работя по една тема с
години, но се случва да я осъществя и
за няколко дни. „Леденият цикъл“ снимах три дена в Пирин, а селекцията
и обработката на 4500 кадъра отне
близо година.

А какви фотографии харесвате
вие? И кои са фотографите, чиято
работа чувствате близка?
Ансел Адамс – старата икона, и по-новата – Себастиао Салгадо.

Как разпознавате добрата фотография? Кога си давате сметка, че
една снимка е по-добра от друга?
Или добрата фотография често
е в очите на онзи, който я гледа и
сам е способен да открие втори или
трети план?
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Казват, че Свещените писания имат
до седем прочита. Аз се радвам, ако
моите фотографии имат два-три...
Разбира се, една абстрактна снимка може да има и повече, но това освен от автора зависи и от гледащия.
Опитвам се да бъда честен към това,
което снимам, без монтажи, измислени цветове, с умерена постобработка. Осветлението при изгреви и
залези е от изключително значение,
но не е достатъчно за въздействаща
снимка. Най-важни са чувствителността и отношението на автора
към обекта. Понякога е необходима и
малко лудост...

Какво предизвиква добрата фотография? Може би тя умее да
разказва истории, но дава ли ни
различна гледна точка към света,
който познаваме, или напротив –
просто ни кара да замълчим?

Фотографията може да изразява чувства, емоции, страст. Също така
гражданска позиция и ангажираност с
кауза. В начина на изразяване си проличават майсторите в различните
жанрове.

Трудно ли правите селекция на фотографиите? Или напротив – решавате бързо?
Ако трябва да използвам една дума
– мъчително.

Кои са вашите герои? Личи си, че
имате интерес към онези хора,
които са добри в работата си и
я вършат с вещина, независимо
дали берат рози, или са планински
спасители.
Може да се каже, че с природата
сме на ти. Съобразявам се с нрава и
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прищевките ѝ, гоня единствено слънцето. Ако човек не вижда нищо в краката си, няма да погледне и към звездите... С хората ми е по-трудно.

През последните години промени
ли се отношението към фотоалбумите у нас? За каква публика са
предназначени те?

Как се роди идеята за „Видения“?
Името е „Видения“, а хората и
ситуациите изглеждат много
автентични.

За съжаление ние нямаме традиция в
това отношение. Трябва време и... да
се включат младите!

Необходима ми беше дума, с която по
някакъв начин да обединя тези десет
теми от албума.

Как изобщо фотографията променя фотографа? Прави ли го

по-наблюдателен? Какво му дава
– усет към детайла, емпатия?
Писателят Георги Данаилов казваше:
„Вие знаете, че аз съм добър разказвач, но не се наемам да разкажа една
снимка“. Истинската фотография
може да даде много на автора, на отделната личност, на обществото, но
както всичко създадено от човека,
възможно е и да е лъжовна...

Александър Иванов, Стената на плача в Йерусалим

Фотографиите ви, направени от
въздуха, са емблематични и името ви неизбежно се свързва с тях.
Те понякога показват един изключително хармоничен свят, красив
като картина. Но дали отвисоко
се вижда по-ясно как светът се
променя?
България от птичи поглед понякога
изглежда фантастично, друг път –
тъжно. Човекът, гледан от небето,
уж е малък, но делата и поразиите му
са големи.

Какво не бихте снимали и към какви теми просто нямате интерес?
Атанас Далчев има една приказка:
„Един писател личи и по това, което не
си позволява да пише“. Това се отнася в
пълна степен и за фотографите.

Днес колко често летите? Или вече
ви е по-интересен този свят, поглед-                                                                                 
нат от друг ъгъл?
Не съм се формирал като фотограф
във въздуха. Нормално е да се завърна като сьомгите там, откъдето съм
тръгнал – снимки на природата в черно-бялата гама, от макро до звезди.

Кога идва усещането за добре свършена работа – когато сте успели да
уловите точния момент, когато
са селектирани фотографиите по
един проект, когато фотоизложбата е подредена или когато държите готовия албум в ръце?
Когато наредя изложбата или държа в
ръце поредния албум, за мен работата е свършена. Те вече си имат свой
живот, който не зависи от мен.
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Признание
Михаил Вешим

за таланта

фотография Пресияна Станилова

В началото едно необходимо уточнение: у нас има най-малко пет писателски съюза (докато пиша това, може да
са станали и повече). В тях членуват
около 2500 членове (докато пресмятам, вероятно се увеличават). А книгите от български автори излизат
средно в тираж 500. Следователно:
на един четящ се падат по 5-има пишещи (докато завърша този текст,
пишещите сигурно ще се удвоят).
Преди петнайсетина години родните законотворци приеха нова алинея,
наредба или допълнение към закона за
данъчното облагане. Творците със
свободни професии (писатели, художници, сценаристи, режисьори) ще плащат по-нисък данък от други – например журналисти, артисти, юристи…
– Нужен ви е документ, че сте писатели! – каза нашата стършелова счетоводителка.
Майтапи ли се: коя държава в света
издава документ за писател? Не съм
чувал на граф Лев Николаевич да са
му издали удостоверение за писател.
Антон Павлович също не е имал такъв
документ, няма го в днешно време и
най-тиражният автор – Стивън Кинг.
Счетоводителката ни е сериозна
жена – спазва буквата на закона. И
ни поведе към някаква агенция или
управление, където да ни признаят за
творци.
Ето ни пред гише – зад него седи чиновничка, сериозна почти колкото нашата счетоводителка.
– Добър ден! – казва колежката ни.
– Водя ви петима писатели да им из-
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Михаил Вешим е роден през 1960 г. в София. Завършил е журналистика в СУ „Св. Кл.
Охридски“. От 1982 г. работи в редакцията на вестник „Стършел“. В момента е главен
редактор и шофьор на самия себе си. По-известни са хумористичните му романи
„Английският съсед“, „Нашингтон“, „Руският съсед“ и „Оксиморон“.

дадете документи за упражнявана
творческа дейност…
Жената зад гишето ни оглежда един
по един – не сме ѝ познати. Не само че
не ни е чела, не ни е мяркала дори по
телевизията.
– Аз как да разбера, че това са писатели? Днес всеки пише.
– Имат издадени книги! – обяснява
счетоводителката.
– Че то всеки може да издаде книга! –
отвръща чиновничката, която явно
е наясно с особеностите на литературния живот в България.
– Но те са известни писатели! – настоява колежката ни и изрежда нашите имена.
– Не съм ги чувала!
– А кои писатели сте чували?
– Вазов, Елин Пелин, Йовков... Господа, съжалявам, не мога да ви призная
за писатели! Помислете сами: идвате
ми тук петима! Какво ще стане, ако
след вас се наредят още десет такива с претенции за писатели! А утре
– петдесет! Кой ще плаща данъци в
тази държава? Държавата пропада!
Друг творец да е, ще се вкисне от бюрокрацията – ще изругае и ще тресне
вратата! А на нас абсурдът взе да ни
харесва. Нали цял живот абсурд търсим, че да го опишем.
– Ако искате, да драснем някой ред –
предлагаме. – Дайте ни лист и молив,
пък вие ще прецените кой от нас е писател и кой не е.
Хората в салона се заслушват, някои
се усмихват, други се кискат с глас.
– Не ми губете времето! – Жената зад
гишето е все по-сериозна.

Не знам как щеше да завърши тоя бюрократичен скеч, ако в тоя момент не
се беше появил нейният началник. Той
се оказа читател на „Стършел“, позна
ни и даже ни поиска автографи. Издаде
ни и документ.
На моето картонче, голямо колкото
банкова карта, пише: Михаил Еди-кой
си… ПИСАТЕЛ!
Такова удостоверение, такова признание нямат нито старият граф Лев
Николаевич, нито д-р Чехов или Стивън Кинг.
***
Веднъж разказах тази история в приятелска компания, както сега я разказах на вас.
В компанията имаше и един писател,
доста по-известен от мен.
Слушаха ме с интерес, а в края всички
се разсмяха.
Само писателят не се засмя, ами се
умисли:
– Къде, казваш, е това място – агенция, дирекция или управление, където
издават документи за писатели?
– Ти нямаш нужда от признание! – успокоих го. – Теб са те признали – и критиците, и читателите.
После разговорът се отплесна в различни посоки, разказаха се и други истории, смяхме се и на други смешки.
Но половин час по-късно колегата
писател се приближи до мен и ми прошепна:
– Къде беше онова място?…
– За тоалетната ли питаш?
– Не, за гишето… Дето ще ми издадат
документ за писател.

