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Отвъд
интерпретацията
Замисляли ли сте се в каква степен нашият свят и преводът са обвързани
помежду си? И то поради множество и
най-различни причини. Обърнем ли поглед към дълбините на времето, размисълът неминуемо ни препраща към
лингвистичната катастрофа „след
Вавилон“, за която става дума в книга Битие. Библейският разказ описва
как „по цялата земя имаше един език
и един говор“ (Бит. 11:1), след което
свидетелства, че след вавилонското
стълпотворение и провала на първия
човешки мегапроект – гигантската
кула, устремена към небесата – хората се пръсват по широкия свят и
заговорват на всевъзможни езици,
без никой народ да разбира вече останалите народи. Така се ражда необходимостта от превода, която философът Пол Рикьор дефинира по следния
начин: „И тъй, такива, каквито сме,
ние сме едновременно „разпръснати“
и „смесени“… И до какво води всичко
това? Да кажем… до това, че превеждаме“ („Парадигмата на превода“, 1999 г.).
Наистина, ние сме такива, каквито
сме, но в никакъв случай не сме „затворени монади“: разбирането на „останалите“ е и си остава жизнена и
културна необходимост, от която
никой не може да избяга. Поради което
едни отрано започват да учат чужди
езици, а пък други прибягват до вече
готовите преводи. И все пак не на
някого другиго, а на Валтер Бенямин
дължим признанието, че „Светото
писание е прообразът или идеалът на

всеки превод“, че то е и „точката на
покой, където език и откровение са
съединени без всякакво напрежение“
(„Задачата на преводача“). Сигурно
поради тази причина трудът на преводачите продължава да се свързва с
паметта за св. Йероним Стридонски,
превел изцяло Библията на латински
език (така наречената „Вулгата“), а
денят на неговата кончина – 30 септември – се чества официално като
Международен ден на преводача.
Човешката култура е въплъщение на
интерпретацията, извираща от бездънните езикови дълбини. И при нея
винаги на дневен ред изниква въпросът за „преводимостта“ и „непреводимостта“: за отношението между
превода и оригинала. За това доколко
един превод въобще съответства
на първоизточника си, опростявайки
съвършенствата му, или напротив –
умело скривайки очевидните му несъвършенства. Има трудно постижими
оригинали, както има и гениални преводи на второстепенни творби, чието битие в съответната национална
култура многократно надхвърля значението, което те имат в културата
майка. Това също е един от парадоксите в културното битие на малки
езикови общности като българската,
където преводачите често играят не
по-малко значима роля, отколкото писателите. Особено в трудни и несвободни времена (разказват, че Цветан
Стоянов, предусещайки поредната
политическа буря във времената на

комунизма, винаги се обръщал към
приятелите си с думите: „Дойде време пак да превеждаме!“).
Ето защо решихме да посветим този
брой на „мисията на превода“, често
оставаща „зад кадър“, за да отдадем
дължимото на десетилетния труд
на някои от големите български преводачи, доколкото зад планините от
преведени книги винаги стоят усилието и талантът на конкретни хора.
Абсолютно невъзможно беше в рамките на един брой да бъдат включени всички забележителни майстори
на българския превод. И със сигурност тази тема ще намери своите
продължения.
Ще си позволя обаче да спра вниманието ви на един важен акцент от разговора ни с проф. Цочо Бояджиев: преводът на шедьоврите на човешката
мисъл е важен за нас, защото задава
мярата, с която можем да съизмерим
собствените си „местни постижения“. Принцип, подтиквал го години
наред да пресъздаде на разбираем
български грамадата от латинските
„сводове на мисълта“ на Тома от Аквино с убеждението, че истинският
читател не се очаква, а се изгражда.
И че някой ден този читател ще се
появи, ако е имало друг преди него,
посветил дните си, за да положи основите за неговото изграждане. Струва ми се, че тъкмо този културен дълг
лежи в основата на онова тайнствено и трудно обяснимо желание – да
превеждаш.
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фотография Стефка Борисова

Мисията на превода
Какви са характеристиките на добрия превод в пространството между
опазването на чистия текст и свободната интерпретация? Кои са големите
клопки на превода и как се справят преводачите с мечтата за съвършенство?
Трябва ли преводачът да остане верен на езика на епохата, или би могъл да го
променя и обновява? Какви хоризонти отварят световните шедьоври пред
родния ни език и каква е ролята на превода в българската култура? На 30 септември отбелязваме Международния ден на преводача.
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Цочо Бояджиев

Превод и предел
„Прекомерният
буквализъм е „детската
болест“ на преводача.
Зрелостта е в баланса
между коректното
предаване на оригинала
и пълноценното
експлоатиране                        
на възможностите                  
на българския език.“
Имате огромен опит в превода – на
философски, но и на художествени
текстове: от Платон, Плотин и
Аристотел, през Тома от Аквино
и Майстер Екхарт до Братя Грим,
Хайдегер и португалска поезия…
Как определяте себе си като преводач? Като пазител на чистия
текст или като съмишленик на
читателя? Коя от двете позиции
припознавате повече?
Не мисля, че това е реална дилема. Важното е преводачът да съзнава себе
си като служител. Както на оригиналния текст, така и на читателя. И
подобно на добрия служител, да не натрапва себе си, да остане дискретно
присъстващ. Наистина, напълно „чистият“ превод е илюзия, всеки превод
е и интерпретация. Затова и пледирам не за отсъствие на преводача, а
за дискретното му присъствие. Това
предполага определен етос, етоса на
смирението. Самовлюбеният горделивец няма как да е и почтен преводач. А
той и трудно би се захванал с подобно
занимание.

Какво е за вас преводът? Имате ли
своя дефиниция? Стояла ли е пред
вас дилемата между по-свободния
превод и буквалното възпроизвеждане на оригинала?
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фотография Атанас Стаматов

Не, въпреки че като философ съм
като че ли длъжен да имам дефинитивно определение за превода, нямам
такова. Задоволявам се с общото и
по-скоро интуитивно разбиране. Що
се отнася до споменатата дилема, то
първоначално – от респект към класическите езици и техните стожери
– много внимавах да не пропусна някоя
вметната дума. Сега за мен е далеч
по-съществено текстът да прозвучи – именно да прозвучи, такава да е
мелодията му – все едно е написан на
български. Изобщо прекомерният буквализъм ми се струва да е „детската
болест“ на преводача. Зрелостта е в
съхраняването на баланса между коректното предаване на оригинала и
пълноценното експлоатиране на възможностите на българския език.

След хилядите преведени от вас
страници наясно ли сте откъде извира това тайнствено, но дълбоко
желание да превеждаш? И каква е
ролята на превода в българската
култура?
Мержелее ми се думата „мисия“, ако не
е претенциозно. Във всеки случай преводът не е меркантилно начинание.
Преводите у нас се заплащат повече
от скромно. А поне непрофесионални
преводачи като нас превеждахме и изобщо без заплащане. Мотив едва ли е
и популярността. Кой наистина извън
тесния кръг на познавачите би споменал името на гениалния преводач на
Кант проф. Цеко Торбов? Мотив няма
как да е и подхранването на личното
самочувствие. Защото обикновено
в отпечатания текст непременно
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откриваш грешки или неточности. Не
е и благодарността на читателите,
защото всеки превод може да бъде оспорен и фразата „аз бих го превел другояче“ е стандартна в кръчмарските
обсъждания. Така чрез апофатичната
редукция стигаме все пак до усещането за мисия или, казано по-малко патетично, за дълг. Ако аз съм донякъде
предразположен за този пренос, ако
имам познания за езика и обсъждания
в текста проблем, мой дълг е да сведа
съответното произведение до хора,
които не владеят езика, на който то
е написано. Понякога прочее преводачът може да бъде разколебан относно ползата от своя труд. Защото
който се интересува сериозно например от Тома от Аквино, ще работи с
оригиналния латински текст, а просто любознателният читател няма
да вникне в детайлите на томисткото мислене, ами ще остане извън
научното тълкуване на творчеството на „Ангелския учител“. Опитвам се да не се поддавам на тази съблазън, да не допускам подобни мисли
да ме разколебават. Именно защото
нашата национална култура има необходимостта от натрупването на
значим литературен фонд, включващ
най-добрите произведения на световната литература, история, философия, богословие и т.н. Присъствието на шедьоврите на човешкото
духовно творчество задава мярата,
спрямо която се измерват и нашите
„местни“ постижения. И аз често си
казвам: Нека имаме този автор или
това съчинение, читателят ще се
появи, защото читателят се култивира, изгражда се – и тогава нека му
осигурим минималния ресурс за това
изграждане.

Имате ли свои преводачески правила? Какви са съветите ви към
по-младите?
Преди години редактирах превод на
две мои студентки и тъй като представеният от тях текст се нуждаеше от сериозна редакция, формулирах
– наполовина на шега, наполовина сериозно – десетина правила, от които,

за жалост, си спомням само две. Първото гласеше: Преводачът може да
преведе дадена фраза погрешно, но е
длъжен да може да каже какво означава предложеното от него решение.
Второто беше: Преводачът не допуска в себе си мисълта „аз да го преведа
как да е, пък после Цочо ще го оправи“.
Впрочем много скоро и двете момичета преведоха значими текстове от
Средновековието, без да е необходима

„Присъствието
на шедьоврите                     
на човешкото духовно
творчество задава
мярата, спрямо
която се измерват
и нашите „местни“
постижения. И аз
често си казвам: Нека
имаме този автор
или това съчинение,
читателят                       
ще се появи, защото
читателят                  
се култивира,
изгражда се – и тогава
нека му осигурим
минималния ресурс    
за това изграждане.“
моята намеса. Избягвам да давам съвети, а когато инициативата идва
от младите, тоест когато те искат
съвет, предпочитам да разгледаме
конкретния случай, а не да търсим
някакъв методологически принцип.
С някаква степен на увереност мога
да констатирам, че се ражда поколение с огромен преводачески заряд,
по-задълбочено и по-систематично
образовано в сравнение с нас, поколение, в повечето случаи с основателно

самочувствие, което няма нужда от
нашите наставления.

Кои са големите клопки на превода?
Съжалявате ли със задна дата за
свои преводачески прегрешения?
Клопките са буквално на всяка крачка,
още повече че нерядко един или друг
проблем не е тематизиран в нашето
литературно наследство и затова не
е изработено терминологично строго определено понятие. И преводачът
става по неволя своего рода езиков законодател. А тази му функция е натоварена с допълнителна отговорност,
тъй като въведената в употреба
дума трябва удобно да бъде наместена сред останалите използвани думи,
да прозвучи като дума от същия жаргон. В минути на униние съм упреквал
самия себе си, задето при превода на
„Сума на теологията“ например не
изписвах вече терминализираните
и добили валидност във философските текстове латински названия, а
търсех адекватно съответствие на
български. И съм се питал дали избраната стратегия на повсеместното
„побългаряване“ е основателна, да
не говорим, че е далеч по-трудна за
осъществяване. Можех да си опростя
работата, като нарека хабитуса
просто „хабитус“, а не използвам израза „предразположение“, който израз
се нуждае от специално обяснение, за
да бъде отстранен от него пластът
на всекидневната, простолюдната,
битовата му употреба и той стане
философски термин. Що се отнася до
грешките, аз естествено съм допускал такива. Казано на шега, след като
свети Йероним, комуто Светият Дух
диктувал превода на Библията, е допускал грешки, няма как да има безгрешен превод и неукорими преводачи.
Тук отново опираме до етоса на смирението и до понятието „служене“.

Пол Рикьор твърди, че в „превода се крие някаква дълбока скръб,
защото съвършеният превод е непостижим и преводачът винаги е
обречен да се откаже от този свой
идеал“. Позната ли ви е „меланхолията на преводача“?
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Цочо
Бояджиев

Проф. Цочо Бояджиев (род.
1951 г.) е един от водещите
български учени хуманитаристи, основоположник на
философската медиевистика
у нас. Дълги години преподава история на античната и
средновековната философия
в СУ „Св. Климент Охридски“.
Автор е на книгите: „Неписаното учение на Платон“ (1984),
„Студии върху средновековния
хуманизъм“ (1988), „Античната
философия като феномен на
културата“ (1990), „Августин
и Декарт“ (1992), „Философия
на Европейското средновековие“ (1994), „Кръговрат на
духа“ (1998), „Нощта през Средновековието“ (2000). Преводач
е на съчинения на Платон,
Аристотел, Плотин, Тома
от Аквино, Майстер Екхарт,
Лоренцо Вала, Братя Грим,
Мартин Хайдегер, на съвременна португалска поезия и
др. Изявен фотограф, автор
на изследването „Филосо фия на фотографията“ (2014).

Да, доколкото все пак стремежът към
съвършенство е хоризонтът на всяко човешко творчество. Но в случая с
превода трябва да мислим по-хладнокръвно и не чак толкова драматично.
При този „пренос“ от език в език преиначаването е неизбежно, то трябва
да бъде калкулирано в работата на
преводача. Умно е да удържаме в себе
си съзнанието за недостижимостта
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на идеала и да се стараем да не правим твърде груби грешки от типа
на анекдотичния случай с оня, който превел твърдението, че Ханибал
преминал Алпите tanta diligentia (с изключителна ловкост или умение), по
начин, че картагенският военачалник
го сторил „с дилижанса на леля си“. Аз
самият преведох ключовото за Майстер Екхарт твърдение esse est Deus
като „Бог е битието“, изхождайки от
предпоставката, че строго логически
„Бог“ в своята уникалност не може да
е предикат. Редакторът Георги Каприев прие безропотно този превод
и едва години по-късно във второто
издание коригирахме фразата като
„битието е Бог“, така че вече стават
ясни неприятностите на прочутия
доминиканец във връзка с вменявания
му пантеизъм.

Кои са големите преводи, които
са ви вдъхновявали? И съответно
– кои са учителите ви в полето на
превода?
Нямам учители в буквалния смисъл на
думата, нито „парадигмални“ преводи. Но като че най-много съм научил
от Анна Николова. Тя беше строг редактор на един от първите мои преводи, но съм се учил и от преводите
ѝ на Сенека и св. Августин. По-специално в областта на философията
през последните години се утвърдиха – след Цеко Торбов и Генчо Дончев
– наистина добри преводачи, като
Христо Тодоров, Димитър Зашев, Димитър Денков, Иванка Райнова, Стилян Йотов, Георги Каприев, Владимир
Градев, Димка и Николай Гочеви, Иван
Христов, за да спомена само някои
имена с извинение към онези, които
неволно пропускам. Извън тесния
ми професионален кръг бих назовал
Богдан Богданов, Александър Шурбанов, Стоян Атанасов, Борис Парашкевов и още Иглика Василева, Кирил
Кадийски и колко много други…

Наскоро завършихте превода си на
една от основополагащите философски творби на ХХ в. – „Битие и

време“ на Мартин Хайдегер. Как се
справихте с „подмолите“ на Хайдегеровия език, с тази мисъл, дълбоко
прорастваща в езика?
Случаят е малко по-особен. Това основно съчинение на Хайдегер е вече
превеждано от един изключителен
ерудит, задълбочен познавач на идеите на немския екзистенциалист и
човек с изтънчено чувство за езика
– Димитър Зашев. Моето начинание
има за цел по-добрата четимост на
този наистина сложен и криещ всевъзможни смислови „подмоли“ текст.
Това беше едно едновременно мъчително и сладостно промъкване сред
„езикови игри“ със сложни и понякога
противоречиви правила.

Коя е пресечната точка между
превода на философия и превода на
поезия? Хайдегер например смята,
че „високата поезия“ на Целан е
непреводима на чужд език и е достъпна само за тълкувание. Има ли
предел пред превода?
Всяка човешка дейност е обусловена от някакви условия, безусловно е
единствено Божието creatio ex nihilo.
Следователно и преводът има предел, езиков, но и смислов. Различни са
целите на автора, контекстът на
написаното, социалният статус на
слушателя, неговата образованост,
нравственият му строй и т.н. Ще
повторя: не бива да окръжаваме тази
човешка дейност с ореола на едно особено мъченичество, да героизираме
преодоляването на трудностите при
превода. Преводачът не бива да занимава читателя с проблемите си. Като
дискретен слуга той трябва да поднесе приготвеното духовно ястие и да
се оттегли. Неговата награда може
да бъде самото докосване до „вкусния“ текст, в който идеите са облечени в одеждите на поетичния изказ,
а поезията е ангажирана с всъщност
най-важния екзистенциален въпрос
„откъде идваме, какво сме, накъде
отиваме“.
Въпросите зададе Тони Николов
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Иглика Василева

Въображението
на преводача

Иглика Василева е едно
от най-големите имена
в превода от английски
език у нас. Множество
страници, над 60
художествени творби,       
са нейно дело. И сред тях –
произведения от световна
величина на автори –                    
предизвикателство
за всеки преводач.                        
Тя е носителка на найпрестижните български
награди за превод                                           
и учителка на нови
поколения млади преводачи.
Вашата първа среща с превода?
Не бих казала, че става въпрос за някаква среща. Беше си просто едно самозародило се желание, непоощрявано
от никого. Докато си правех текстовете за часовете по превод в университета, открих, че това ми доставя
голямо удоволствие. Превръщането
на български, търсенето на точните
думи, играта със синоними и т.н. И в
това непрекъснато ровене из речниците, защото в началото това е неизбежно, преоткрих българския и неговото богатство.

Работили сте в БТА, в издателство
„Народна култура“.
За мен школата БТА беше по-ценна
от всички следващи школи, въпреки че
там работех в „Информация за чужбина“, тоест превеждах от български на
английски. Но преводът си е превод,
независимо дали прав или обратен. В
БТА обаче отговорността беше огромна, тъй като превеждаш и направо пускаш в ефир, работиш сам-самичък, ти си си и редактор, и коректор,
и всичко. А ако сбъркаш, може и между-

фотография личен архив

народен скандал да предизвикаш. Там
се научих на дисциплина, но най-вече
да си отварям очите на четири, колкото и елементарен да е текстът, и
много внимателно да разчитам смисъла на казаното.
В „Народна култура“ се очакваше,
че всички постъпваме там научени
– добре подготвени преводачи и редактори. Но самата работа с чуждите текстове също беше школа – от
добрите преводачи се учиш как трябва, от лошите – как не трябва. И ако
имаш добра памет или тетрадка,
в която да си записваш с червено
мастило поуките, напредваш неимоверно бързо.

Вълчев – от тези, чиито преводи съм
изучавала ред по ред и са ми дали неподозирани познания.

Първите преводи – успехи или неуспехи са от вашата днешна гледна
точка?
Първите ми преводи от сегашна гледна точка са ми като в мъгла, но те наистина са доста назад във времето.
За неуспехи или по-скоро за несполуки
в преводите не си спомням, но то е
само защото излезе ли веднъж книгата, повече не я отварям. Изпитвам
ужас, че ще открия грешка, която е
късно да поправя.

Учителите в превода – тези, с които сте работили, и тези, с които
не сте се срещали?

Нека да поговорим за най-значимите ви преводи. Разбира се, започваме с „Одисей“ на Джеймс Джойс.
Как се пристъпва към такава книга?

Жени Божилова – от тези, с които съм
имала възможност да работя, и Тодор

Когато от „Фама“ ми предложиха този
превод, и аз като Моли Блум в края на
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„Одисей“ извиках (наум, разбира се):
Да, искам, да!

Колко време отне работата по
превода?
Горе-долу три години, като една част
от времето беше посветено само на
изчитане на текста. Както и на литературна критика върху него, тя,
разбира се, „помага, но в кошара не
вкарва“. Колкото и да е трудно да разбереш текста, три пъти по-трудно е
да го пресъздадеш на български с всичките му теснини, завоалиран смисъл и
преднамерени неясноти. Трудността
идва от това, че ти знаеш точното
тълкуване и много ти се ще да пуснеш един жокер на читателя, но тогава ще изневериш на автора, а изневярата е грях, преводаческата още
по-голям, затова се налага и ти да
превеждаш по джойсовски, тоест да
завоалираш, замъгляваш и забулваш.
Това, от което най-много се притеснявах, беше дали българският език ще
ми стигне. Първо, защото английският е много по-богат, и второ, защото
Джойс непрекъснато го дообогатява,
като си съчинява думи къде нарочно,
къде неволно, обича да е преднамерено
неразбираем, тоест все неща, с които
разпъва езика на кръст. Българският обаче ми стигна и това страшно
ме зарадва. Богатството на нашия
език е огромно, но май недоразвито.
Друго едно притеснение, но то важи
за всички преводачи, е, че когато си
бил толкова близо до оригиналния
език, трябва много да внимаваш как
читателят ще възприеме твоята
българска интерпретация, дали ще я
възприеме пълноценно, или погрешно,
защото тук вече отговорността е
изцяло твоя.

Опишете по-подробно как работехте?
Сутрин ставам, конска доза кафе и на
компютъра. Превеждам бавно, въпреки че работя върху вече подготвен
от вечерта текст. Тоест от предишната вечер съм си направила всички
справки, евентуално и бележки под
линия – при „Одисей“ те бяха страшно много, почти на всяка страница,
дори по няколко на страница. Затова
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ги подготвях от вечерта. Един цитат
от Шекспир или от Библията, или от
Блейк, да не изреждам всички участници в тази интертекстуална плетеница, но те изискват изчитането
на цели глави, нищо че самият цитат
се намира бързо. Това обаче беше и
моята най-голяма сладост, онази сладост в преводаческата работа, когато покрай нея се срещаш за пръв път
или препрочиташ всички шедьоври на
старата и модерната класика.

Да разширя, ако щеш да раздуя, доколкото е възможно, българския език,
като същевременно внимавам да не
изляза от руслото на българската повествователност, да съхраня смисления заряд на езика. Но пак не бих казала „най-трудното“, защото започнеш
ли да си играеш с българския, виждаш
огромния му потенциал и гъвкавост.

А най-приятното и лесно?
Именно това ровене в българския – в
съвременния, стария, дори архаичния
– при което всяко попадение ти оправя настроението за деня. Както и
изчитането на класиката, която преосмисляш.

„Колкото и да е трудно
да разбереш текста,
три пъти по-трудно
е да го пресъздадеш
Смятате ли този превод за „най-гена български                          роичния“ ваш превод?
с всичките му
Не, смятам го за превода, който,
предизвиквайки ме, ми е дал най-мнотеснини, завоалиран
като преводач и като човек. Тоест
смисъл и преднамерени го
смятам го за превода, на който съм
неясноти. Много ти
най-благодарна. Самото преодоляване на трудностите в него ме направи
се ще да пуснеш един
повече преводач.
жокер на читателя,                    
сте за превода на „Одино тогава                          Говорили
сей“ в Ирландия. Това е голямо прище изневериш                   знание!
на автора.“
Да, в дъблинския Тринити Колидж.
Как преводачът пресъздава атмосферата на една епоха, която
познава само от книгите?
Стига посредством автора. Той води.
Когато за пръв път стъпих в Дъблин
– беше след публикуването на българския „Одисей“ – всичко в града, всяка
сграда, всеки парк, всяка дрогерия и
всяка кръчма ми бяха до болка познати. Въобще като преводач, говоря за
английските преводачи, ти не може
да си бил и в Ирландия, и в Англия, и
в Америка, и в Южна Африка, и в Австралия, за да си наясно с атмосферата. Въображението ти трябва да те
отведе дотам, защото то е задължителен атрибут в нашата работа.

Най-трудното в работата върху
„Одисей“?

Това е дълъг разказ, но ще спомена само най-смешната му част. При
Джойс дори най-лесният превод –
преводът на ниво думи, е труден поради езика, който използва. Един англо-ирландски, подправен с местен
диалект. Подобни думи не се намират
и в най-дебелите английски речници.
Те са част от езиковата среда на дъблинската столица в началото на XX в.
Някои от тях са напълно отмрели,
други малцина помнят. Най-интересен е случаят с думата curate. Първата реакция, не само моя, но и на
всеки съвременен ирландец, би била,
че това е „кюре“ или някакъв помощник в църквата. След дълго ровене в
книгата на Кейт Уейлс върху езика
на Джойс, открих, че пак е помощник, но в кръчмата, не в църквата
– все пак двете най-скъпи места на
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ирландското сърце. И тъй като по
време на лекцията аз говоря на английски, казвам, че думата е нещо
като английското pot-boy, прислужник в кръчма. И това подпали фитила на беловласите професори, които
започнаха ожесточен спор как всъщност трябва да се превеждат тези
чисто ирландски думи – забележете!
– на английски. Целият „Одисей“ е осеян с такива капани. Същото се получи
с думата hazard – на английски „риск“,
„случайност“, „опасност“ – която в
„Одисей“ означава само „пиаца за файтони“ и нищо друго. На ниво словоред
също имаше големи главоблъсканици,
къде поради липсата на перфектно
време, къде поради избягването на
относителни местоимения – все черти на ирландския, които са сложили
своя отпечатък върху английския от
този период. Споменавам тези скучности, защото благодарение на тях
разговорът в залата се оживи и аз
се успокоих, че професорите няма да
скучаят, докато с лекцията си се опитвам да продавам „на краставичар
краставици“.

Българските читатели трябва да
са ви много благодарни за срещата
с Вирджиния Улф. Дължим ви преводите на „Към фара“, „Собствена
стая“, Три гвинеи“, „Годините“,
„Вълните“, „Между действията“.
Коя беше първата є книга, която
прочетохте? Веднага ли разбрахте,
че тя е „вашият“ автор?
„Собствена стая“. Да, веднага разбрах
и веднага я пожелах.

Кое е най-трудното в работата
върху Вирджиния Улф?
Улф е изящен и много дълбок автор,
бърка навътре в душата, бърка с
думи, които търси търпеливо и педантично. Търси ги в огромния океан на английския, аз – в морето на
българския. Не се оплаквам, самото
гмуркане, за да извадиш бисерите ѝ на
български, си е награда за преводача.
За целта е нужно голямо търпение и
въображение, за да може душевната
дълбочина на прозата ѝ да заговори
на български.

Коя от тези книги ви затрудни
най-много?
Всъщност ранните ѝ книги в стила на
викторианския роман ме затрудниха
повече от най-красивата ѝ словесна
симфония „Вълните“.

Спомням си, че когато превеждахте не помня точно кое нейно
произведение, ми поискахте българска есеистика от 30-те. Много се
впечатлих тогава. До каква степен
преводачът остава верен на езика
на епохата и в каква степен го променя, „обновява“?
Когато епохата е ясно маркирана,
трябва да търсиш езикови съответствия, защото поначало езикът почти винаги е един от главните герои на
всеки текст. А това, дето сега всичко
се осъвременява езиково, то е само защото така е по-лесно. Наскоро четох
книга, в която действието се развива през Първата световна война и в
окопите войниците разговаряха помежду си на такъв уличен съвременен
младежки жаргон, че чак ти става неудобно да го четеш. По-добре да беше
преведено без всякакви речеви характеристики – ясно и равно.

В едно ваше интервю споделяте,
че държите много и на преводите
на Пол Остър („Нюйоркска трилогия“, „Лунен дворец“) и Лорънс Дърел („Александрийски квартет“).
Какви предизвикателства поставиха те пред вас?
При Остър това беше неговият пестелив постмодернизъм, при Дърел
– неизчерпаемото му въображение и
дълбокият психологизъм на перото
му. Предизвикателствата винаги се
свеждат до едно: да успееш да влезеш
в главата на писателя до степен, която ти дава увереност да започнеш да
пресъздаваш творчески. Защото при
превод, говоря за литературен превод, много малко са нещата, които можеш да пренесеш от оригинала на български механично. Стил, метафори,
образност, ирония, ритъм на прозата
– това са все неща, които наистина
не могат да се пренесат механично,

а изискват творчески подход. Дори
едно сравнение не можеш буквално да
преведеш, не можеш да кажеш „пиян
като лорд“, казваш „като свиня“ или
„пиян-залян“, същото важи и за звукоподражателните думи, при тях също
рядко има съвпадение.

За да е добър един писател, трябва
да е и добър читател. Важи ли същото за преводача, защото без съмнение неговият труд е творчески?
Да, без четене, при това непрекъснато четене, не става. Но по-важно е
какво четеш. Забавните евтини романчета не помагат да си обогатиш
речника, по-скоро те вкарват в клишета. Най-много помагат класиката
и поезията.

Като читател към кои автори се
връщате?
Връщам се предимно към класиката.
Ето сега например чета прозата и
поезията на Самюъл Колридж в превод на Александър Шурбанов. Чудесно
запълване на свободното карантинно
време, но и мой пропуск, защото досега бях чела само „Песен за стария
моряк“ и „Кублай Хан“. А и преводът
на такъв майстор като Александър
Шурбанов е удоволствие.

Какво мислите за литературния
живот, за литературната ситуация днес – у нас и в света?
О, в никакъв случай нямам меродавен поглед нито върху едното, нито
върху другото. Но с две думи мога да
кажа, че у нас има голямо раздвижване, много се пише и публикува, излизат
интересни заглавия от млади и все
по-млади писатели и поети, и това е
чудесно! Все още липсва дистанция, за
да бъдат оценени, но както никога досега, читателите търсят съвременни
български автори и това е много показателно. За съвременната световна литература не знам много, може би
малко повече за английската, но напоследък и там не се случват шедьоври,
дори по-малко, отколкото у нас.
Въпросите зададе Катя Атанасова
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Смирение
и дързост
Нина Венова

Какво ви помогна най-много да се
изградите като преводач?
„Бойното си кръщение“ получих в БТА,
под светлината на едно небивало ярко
преводаческо съзвездие: Тодор Вълчев, Кръстан Дянков, Алфред Криспин, Петко Бочаров, Димитри Иванов... В „ЛИК“ заварих Нели Доспевска
и Вера Ганчева в една благодатна за
развитието среда. В тънкостите на
художествения превод ме въведе Пенка Пройкова, която помня с благодарност като „моята редакторка“.

Кой беше първият превод, или първият ви значим превод, след който
разбрахте, че трябва да последват
други?
Започнах с едно приятно криминале,
най-трудно ми беше да визуализирам
средата, да предам атмосферата – на
стария квартал „Малката Франция“
в Страсбург с характерните селски
къщи в елзаски стил покрай каналите
с надвиснали върби – съществен елемент от разиграла се там драма. Днес
е лесно, кликваш в интернет и поемаш
на видеоразходка, ако не и да го посетиш на живо. (Чак след време кракът
ми стъпи във Франция, нали пътуванията в капиталистическия свят бяха
привилегия за избраници). След година
последва „Адът на твоята нежност“
на Ален Боске (смешен детайл, но
този превод пък свързвам с непознатото ми тогава плодче киви, срещнато на страниците и донесено ми от
чужбина, за да го вкуся...). Споменавам
тези неща заради едно важно правило при превода – проверка на фактите, издирване до изнемога на справки,
взискателност към точността на
контекста. Преди дигиталната ера
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това изискваше къртовско ровене из
томове, речници, справочници – не че
съм се отказала напълно, но днес сме
неимоверно улеснени от интернет,
при условие внимателно да пресяваме
информацията.

Можете ли да опишете онази първа
фаза, в която се изправяте пред непреведения текст – как се подготвяте за него, имате ли ваш ключ
за него?

Няма да кажа нищо оригинално: както
много други преводачи, и аз се нуждая
от предварително „опитомяване“ на
материала чрез възможно приближаване до автор, тълкуване, епоха, география, история, особености на стила
и пр. Четене, четене, четене, както
спортистите „загряват“.

Кое ви мотивира като преводач –
авторът, съдържанието, езикът?
И трите, но като че ли на последно
място – съдържанието, не казвам
смисълът. Авторът е неотделим от
езика, а езикът е упоение и сладка
мъка за преводача. Важно е една книга
да ти допада – как да посветиш година от живота си на нещо, което не харесваш! Отказвала съм предложения,
потърсих други посоки. След срещата
ми с автори като Франсоа Нурисие,
Мишел Турние, Даниел Буланже, Ектор Бианчоти, Борис Виан, Аугуст
Стриндберг (да, неговият Ад/Inferno e
писан на френски), след летните разходки с Монтен покрай Антоан Компаньон, след като заедно с Филип Солерс
с въодушевление разплитах „Мистерията Моцарт“, не ми се искаше да се
свържа с какво да е. Предпочетох да
се гмурна в превода на речници – по
естетика и философия на изкуството;
на литературните митове...

„Не харесвам
най-свободните
тълкувания, държа
на по-голямата
близост до оригинала.
Например ако                                              
в оригинала                        
е заплетено,
двусмислено                      
и неясно, опитвам            
се да постигна подобно
Какво удоволствие предлага превовнушение. Избягвам
дът на хуманитаристика?
свръхизясняване,
време на обезцветяване и олезаравняване                      Във
котяване на художествената продукция избрах да премина в полето
на грапавини,
на интересното, значимото – на хупреразказ вместо
манитарните науки, на изкуството,
историята, философията и пр. След
претворяване,
като шлюзите се отвориха, имаше
често срещаната
много за наваксване. Преводът на хупретовареност              манитаристика ти дава много. Мноизисква от теб, но и те обогатява
с обяснителни бележи го
неимоверно. Благодарна съм за наученото от Жан Делюмо в неговото
под линия.“
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изследване „Страхът в западния
свят, ХIV–XVIII в.“, за бурното плаване
по вълните на историята в Адриатика, за общуването с „непокорните“ на
Цветан Тодоров и разгадаването на
Казимир Малевич, титаничен пример
за „триумфа на твореца“. Имала съм
шанса още в началото на преводаческата си дейност да не пропусна срещата с един от най-енигматичните
и провокативни гении в киното на ХХ
в. – изповедната книга на Луис Бунюел
„Моят последен дъх“ потапя в една
претоварена с изкуство, история и
легендарни фигури епоха. С това си
заслужих някои и до днес да ме знаят
само като „преводачката на Бунюел“.

Трудностите, пред които се изправя преводачът в опита „да събуди
ехото на оригинала“?
Всеки преводач се е сблъсквал с „непреводимостта“. Вярвам във възможността да успееш със средствата на
родния език да предадеш пълноценно смисъла, постигайки адекватно
внушение, когато читателят усети
колорита, ритъма, тоналността,
своенравността на оригинала. Българският език е много ковък и гъвкав.
Особено интересно става за преводача при шеги, игрословици, хумористични или грубиянски подмятания,
алюзии, литературни отпратки, фамилиарна реч и пр. Как да се справиш?
Тошо Вълчев съветваше – някъде отнемаш, другаде притуряш... Само да не
падне градусът.

Признавате ли си преводаческите
грешки, помните ли ги дълго?
Няма как да не се е случвало постфактум да съжалявам, че съм „могла
и по-добре“. За сериозни грешки не
се сещам – или паметта ми услужливо ги е изтрила, или редакторско
око ги е предотвратило. Не е за добро изчезването на редакторската
институция.

Бихте ли споделили някои практически правила от вашата „теория на превода“, ако мога да нарека така премисления опит през
годините?

Това са отработени принципи за отговорност, всеотдайност, уважение
към превода като към фино изкуство.
Пълна мобилизация за настройване
на вълната на автора, никога „между
другото“ и самонадеяно. Разбира се,
към усилието се прибавят усет, дарба
и натрупани умения, към труда – удоволствие, вълнение и удовлетворение. Има и мигове на „осенение“. (След
концерта на Рей Чарлс в зала „Универсиада“ например отведнъж посреднощ
се отприщиха емоциите от покъртителна сцена, които не успявах да предам от дни.) Понякога оставям ума ми
да обработва костелив пасаж нощем и
на сутринта ми просветва. Помага ми
и четенето на добри преводи. Преди
да посегна към книга, винаги проверявам кой е преводачът.
Не харесвам най-свободните тълкувания, държа на по-голямата близост
до оригинала (докъде, всичко опира до
мярката). Например ако в оригинала
е заплетено, двусмислено и неясно,
опитвам се да постигна подобно внушение. Избягвам свръхизясняване,
заравняване на грапавини, преразказ
вместо претворяване, често срещаната претовареност с обяснителни
бележи под линия (дори когато ще се
разбере от самия текст).

Работите ли съзнателно над
собствения си стил на преводач,
или предпочитате смирението
пред оригинала? И къде е границата между двете?
Преводачът служи на оригинала, към
който пристъпва със смесица от смирение и дързост. Без одързостяване
не би се справил, въоръжен със средства и упорство. Идеалът, формулиран от Венцеслав Константинов:
„Преводачът не възсъздава думи,
словосъчетания и препинателни знаци, а пресътворява един художествен свят, написва наново, със свои
средства една литературна творба
и тя носи всички белези на неповторимост, понеже е резултат на неговата култура, интелигентност,
чувствителност, умение, вкус – с
една дума: на неговия талант. И този
талант се проявява в изкуството на

Нина
Венова

Нина Венова е била редактор
на списание „ЛИК“, издание на
БТА за литература, изкуство
и култура, през голяма част
от неговото 43-годишно съществуване (1965–2013 с едно
прекъсване) и при поредните
му метаморфози в духа на
времето (седмичник и месечник на хартия, накрая онлайн
версия със свободен достъп).
Участвала е в редакционните
колегии, подготвили българските издания на списание Lettre
Internationale („Летература“) и
на вестник Monde diplomatique.
Превела е десетки заглавия
от френски език, предимно
от областта на хуманитаристиката и публицистиката.
Наградена е с почетен знак
Златен век и грамота за принос в развитието на българската култура, 24 май 2017 г.

интерпретацията, което – като всяко изкуство – има своите доловими
граници“.

Виждала съм ви, след като сте
предали превод в издателството
– трудът на преводача може да е
и твърде изтощителен. Най-трудоемкият ви превод?
„Красивата история на философията“
на Люк Фери, посветителско пътуване от Античността до наши дни в
търсенето на смисъл. А в художествената област – от последните години сборникът разкази на самобитната Еманюел Пагано. Още заглавието
„С голи ръце лисица“ беше трудно за
разчупване.
Въпросите зададе Людмила Димова
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Войчех Галонзка

Внимателният
посредник
„Всичко започва                             
от мечтите. Мечтата                  
е условие за историческо
битие. Неслучайно моят
превод на „Под игото“                                                      
е посветен на Николай
Кънчев.“ Размисъл                          
на големия полски
българист за преводите
на българска класика

Странно ми е: другите преводачи
от български превеждат съвременни автори – Георги Господинов, Теодора Димова, Алек Попов, Владимир
Зарев… А вие „Под игото“ – роман,
писан преди повече от сто години?
Искам да припомня, че и аз съм почти
на сто години – е, с трийсет по-малко (смее се). Но да оставим годините,
защото още не ми тежат Бог знае
колко. Причините, поради които аз оставам в зоната на българската литературна класика, са поне две. Първо,
чувствам се неин длъжник като неин
популяризатор в Полша. Второ, поради сериозни проблеми със зрението
не съм в състояние да следя редовно
и последователно най-новата литература, камо ли да чета всяка година
дебели романи. Нека ги четат и превеждат младите преводачи. Всъщност класиката винаги е била в полезрението на популяризаторската
ми дейност. Още в далечното минало
издадох две големи антологии: поетическа – „Невидими крила“, и на разказа
– „Бяла лястовица“, обхващащи цялостно литературата до 1944 г.
Защо се чувствам длъжник? Всички
преводи на българската литературна класика, достъпни през студентските ми години, не ми помогнаха да
се възхитя от тези произведения.
До степен, че избягвах да ги чета в
оригинал, което за един българист
литературовед е наказуемо; тогава, а и дълго след това се преструвах, че това са големи произведения,
защото такова беше мнението на
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фотография личен архив

литературната критика. Трудно е
да се противопоставиш на общоприетото мнение, което не означава,
че не бях подозрителен спрямо критиката главно поради импресионистичния и идеологическия ѝ характер.

Парадоксално: към „Под игото“ ме
върна не критик, а поетът Николай
Кънчев, на когото, особено в края на
80-те и началото на 90-те години на
миналия век, този роман беше сред
любимите теми. Възпроизвеждаше
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невероятно много сцени от романа,
цитираше лафовете на героите, обсъждаше поведението им и какво ли
още не. При Николай преструвки нямаха право да минат, но аз успявах
все пак да се спася. Заинтригуван от
толкова големия интерес към романа от поет, когото от Вазов разделя
цял литературен океан, реших, след
като се пенсионирах, да го прочета в
оригинал. И видях в него страшно интересни неща. Направо се възхитих.
Преводът стана за шест месеца и
веднага след това написах обширна
статия, публикувана в „Литературна
мисъл“, за литературните качества
на „Под игото“. Тук няма място да
повтарям видяното и чутото, за което е статията. Смея се, че само Пламен Антов ме изпревари с проблема
за карнавалното в романа. Вкратце –
разбрах, че това е съзнателно многостилен роман, роман за значението
на историята в живота и съдбата на
българския народ. Тя присъства в белочерковната общественост като
съдба, присъства в разговорите на
героите, присъства даже като примерна илюстрация на историческото
събитие, но в събитийния план на романа я няма. Защо? Защото е мечта. А
всичко започва от мечтите. Мечтата
е условие за историческо битие. Неслучайно този превод е посветен на
Николай Кънчев.

Знам, че има полски преводи на
„Под игото“, към които имате
резерви. Няма да питам какви са
недостатъците им – едва ли ще е
колегиално – но ще обърна въпроса така: с какво вашият превод е
по-различен от предишните?
Моят превод е трети. Първият излиза почти веднага, много луксозно
издаден в два тома, с илюстрациите
от българското издание. Вторият се
появява през 1950 г. и има три издания, всяко през десет години. Въпросът не е до колегиалност. Драмите и
сонетите на Шекспир са превеждани
при нас от няколко преводачи. И не е
в това, че поговорката: „Вържи попа,
да ти е мирно селото“, преведена на
полски буквално, не говори нищо и не
играе в диалога, в който е употребена.

Проблемът е в това, че един превод трябва да пренася една култура
в друга – и трябва да е стилен и да
звучи колкото може в унисон с оригинала. Такава е транслаторската ми
макростратегия и „Под игото“ дава
всестранни възможности да опитам
да я реализирам. Всичките прякори (а
те са много в романа) – било български, било турски или други, трябва да
са преведени, защото в повествованието те са „говорещи“, та още как!
Вазов ги обяснява пряко или чрез характеристиката на героите. „Чистите“ турцизми трябва да са дадени
на турски, както и другите чуждици
– на съответния език, играта на думи
трябва да се запази, песните да звучат като песни и прочее, и прочее…
Аз драматично преживях факта, че
Иван Боримечката не може да остане Боримечка, защото никой в Полша
освен българистите не разбира тази
дума, а сме толкова привързани към
нея. Героите имат характерен стил
на поведение и изказ, те трябва да са
разпознаваеми и по това. Природните описания имат силно емоционален
заряд. На финала Мунчо не „протестира“, а се „противопоставя“. Какво
друго да кажа? Това е тема река (смее
се). Напоследък попаднах на статия
за дума-загадка, която ни оставя в
наследство Йовков. Става дума за
българския еквивалент на френската дума poilu, направила международна кариера по време на Първата
световна война. Означава „брадат“.
Йовков само загатва, но не назовава,
че такива са били войниците в окопите. В тази дума всъщност се сумират
няколко черти – брадат, занемарен,
изтощен, смелчага, бунтовник. Участниците в една анкета опитват да
открият езиков еквивалент, който
би събрал всички тези значения. Такъв
според мен никога няма да се намери,
защото вероятно Йовков е имал предвид не езиков еквивалент, а културен.
И там трябва да се търси разрешението на загадката.

В България върви дебат какво
да правим с класиката, трябват
ли адаптации, за да е разбираема
за младите. Особено горещи са

споровете за „Под игото“. В един
свой материал съобщих, че сте
превели „Под игото“ и че при вас
„джепането“ гърми на полски, не
на остарял български. Какво мислите по въпроса? Има ли в Полша
такъв дебат за Мицкевич, Норвид,
Сенкевич, Реймонт?
Знам за този куриозен факт, но книгата с „превода“ на „Под игото“ на съвременен български не съм видял още.
И да ви кажа, не бързам да го видя.
Що за проблем е това и дали той ни
е нужен? Не съм чувал да се превеждат на съвременен език класиците в
полската и в други литератури. Вярно, създават се речници на отделните писатели. Има речник на цялото творчество на Мицкевич (около
700 000 думи в 11 тома), на поезията
на Норвид (30 000 думи, интернет),
но те имат други функции. Моят превод на „Под игото“ брои 127 791 думи.
На български броят е приблизително
толкова. Колко са думите чужди, редки, остарели? Да кажем, не повече от
500. Достатъчно е да се прибави един
азбучен речник. Ние не бива да свеждаме речника на нашите езици само
до съвременни варианти. Езикът
„сам си решава“, той е жива тъкан и
понякога се опреснява чрез старото.
Освен това той документира епохата, показва речника на писателя,
синтаксиса. Подобни инвазии са криворазбрана цивилизация, дидактически и образователен мързел. Един
подслушан в автобуса разговор на две
бъдещи абитуриентки: едната пита
дали другата е прочела „Пан Тадеуш“
на Мицкевич, и чувам отговора: „Да,
но нищо не разбирам“. Езикът на Мицкевич днес е напълно разбираем, но аз
си мисля, че стихът като поетика,
ритъм, рима им пречи да разбират.
Училището не им дава възприемателните инструменти.
В моя превод „джепането“ гърми на
полски – че как иначе? (смее се) – но
се стараех българското остаряло да
има дискретен еквивалент тук-таме
в синтаксиса, в някои фрази и т.н., за
да сигнализирам, че това не е роман,
писан през 2020 г. Не състарявам езика, а внушавам средата и епохата, в
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които е създаден романът. Поне такова ми беше намерението.

А нужно ли е на полската публика
„Под игото“? Какво искате да разберат сънародниците ви, след като
прочетат романа? И могат ли да
разберат от него нещо за днешния
българин?
Никой писател, никой преводач не
пита четяща публика кое ѝ е нужно.
Направих този превод, защото на
мен ми беше нужно да го направя като
българист и като читател. Независимо от това в подбудата ми лежи една
културна мотивировка. Аз преведох
не какво да е случайно произведение,
а произведение, което е важно за българската култура и е съществена
част от нейния облик. Освен това то
присъства в полската култура над 120
години, и то многократно; в известен
смисъл е емблематичен знак за присъствието на българската литература в нея.
Не мога да разбера какъв и защо е
този диктат на съвременността
(смее се), защо всичко да се подчинява
на нея?! Всяко минало е днес, само че
малко по-далече, както е казал Циприан Камил Норвид в едно стихотворение, което преведохме неотдавна с
поета Петър Първанов. Подарявам
ви го! С този превод аз не искам да
кажа нищо за съвременния българин.
Да му мислят другите и аз, но друг
път. По много проста причина: Вазов
не е искал да каже с този роман нещо
за съвременния българин, а е искал да
каже нещо на своите съвременници и
на техните идни поколения. А аз искам
да кажа само това, което той е казал,
но да не е по-малко от това, което е
казал. И да се види как го е казал. Моята роля се свежда до това.
Ще се конкретизирам. Искам първата сцена в романа да е в същата степен идилична, в каквато е трагична
последната. Искам да покажа Вазов
художник, поет, писател, съзнателно организиращ и структуриращ повествователното и текстово пространство, разбиращ стойността на
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всяка дума. Писател мислител. Вазов
разказва и казва. Аз съм само внимателният посредник между него и моята родна култура.

И накрая по-общ въпрос: не мислите ли, че страните от Централна
и Източна Европа сякаш изгубиха
интерес една към друга? И културните им контакти вече са твърде спорадични, да не кажа направо
липсващи? Или поне полулипсващи?

поети са представени в моята антология, на която бях само съставител
и нямах възможността да я редактирам. И като видях преди години преводите на тези поети, хвана ме срам
пред самите поети, реших да преведа отново поместените там стихотворения и изобщо да им направя
отделни стихосбирки с много повече
творби. Всеки от нас, българистите,
трябва да действа както може и да
влага в тези контакти каквото може.
Мисля, че някои институции, имам
предвид българските, не се грижат
за популяризиране на българската литература в чужбина стратегически,
а само бюрократически. Така не става.
Поне такава е моята гледна точка, но
може би предмет на техните дестинации (да се позова на туристическата номенклатура) са други, по-важни
страни.
Въпросите зададе Митко Новков

***
Циприан Камил Норвид (1821–1883)
Миналото
Не Бог е създал миналото, смъртта,
страданията,
а тоз, що закона ломи;
адска тегоба бяха Богу тез дни,
че кат видя злото, побягна от
възпоменанията.
Да беше само до нашите желания! Но
функционираме в такива, а не в други условия. Книжният пазар трябва
да отчита пазарната икономика и не
бива да се обиждаме на икономиката.
Спокойно. Никой жив още не е умрял.
Аз не мога да си представя някое полско издателство да издаде българска
литературна класика. И това е напълно разбираемо. В този смисъл аз
съм в изгодно положение, че мога да
си позволя да я издам с мои средства.
Трогнат бях, когато дъщеря ми се солидаризира с мен и спонсорира изцяло
излизането на „Под игото“. Но сега
дадох за печат стихосбирки на Пенчо Славейков и Николай Лилиев. Тези

Не е ли бил като дете, що с талига
се спуска,
като дума: „Виж, дъб
бяга от нас в глъб! “.
Когато дъбът си стои, а талигата
с децата препуска.
Миналото е днес, но само малко подалече:
има отзад къщи пет,
не еди-къде си, еди-какъв си пусти
плет,
зад който не е стъпвал крак
човечен!...
Превод Войчех Галонзка и Петър Първанов
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Мария Елизабет Райхер

Идентичност
и превод
„Преводът е добър,
когато се съхранят
всички конституиращи
характеристики – тогава
той представлява
нова конкретизация                     
на оригинала. В противен
случай преводачът създава
ново произведение, което
е отчасти идентично            
с първоначалното.“ Откъс
от книгата „Произведение
и авторство. Онтология
на изкуството“, 2019 г.
Проблем с идентичността, характерен за езиковите произведения,
е този за превода: може ли, строго
погледнато, едно езиково произведение въобще да бъде преведено на
друг език, или, превеждайки го, вече
създаваме нова творба? Въпросът би
могъл да бъде зададен и по друг начин:
преводът идентичен ли е с оригинала?
Принципно възможно ли е едно хайку
на японски майстор да бъде прочетено на немски език, или в най-добрия
случай четем вдъхновено от японски
майстор немско хайку? В сферата на
театъра имаме аналогична ситуация:
може ли да съществува немска версия
на една пиеса на Шекспир в смисъла,
че тя си остава Шекспировата пиеса,
или публиката всъщност гледа постановка, създадена например на базата
на текст от Ерих Фрид1, намиращ се в
някаква причинно-следствена връзка
с текста на Шекспир?
Ако едно изречение или система от
изречения се преведе на чужд език,
по необходимост се променят неговият графичен и звуков облик (елементът на физическия тип), докато
значението, както и елементът на
изобразения свят като цяло остават

фотография Стефка Борисова

непроменени.2 (Поне нещо подобно очакваме от един превод). Това
достатъчно ли е за идентичността на преводите на някои езикови

произведения, най-вече на онези, чиито автори са си поставили за цел
единствено да предадат определено съдържание, без да се стремят
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същевременно да провокират у реципиента и сетивни преживявания?
От превода на едно литературно
произведение най-често се очаква
то не просто да носи същото значение, а също така и да е в състояние
да съхрани звуковите характеристики на оригинала. Подобно изискване е
справедливо, понеже по правило и фонетичните свойства на езика представляват обект на писателските
интенции. Превод, чийто ритъм,
темпо и мелодия са съвсем различни
в сравнение с първоначалната творба, едва ли би могъл да бъде приет
като адекватен; но известни разминавания така или иначе не могат да
бъдат предотвратени. Означава ли
това, че литературният превод е
невъзможен?

понятията не се прави ясна разлика
между „превод“ и „свободно пресъздаване“. Последното се характеризира
с това, че сме склонни да го приемем
за (поне донякъде) самостоятелно
произведение.
Аргументът е валиден, както се каза,
в случая на литературата. За езиковите произведения в по-широк смисъл изглежда принципно възможно

реалността нотациите се отклоняват от този идеал, и то по два начина: може случаят да е такъв, че някои
от авторовите определения да не
са експлицитно записани, и обратно,
може в нотацията да фигурират определения, които авторът не е възнамерявал да обозначи като такива и
чието наличие е единствено случайно – един, така да се каже, страничен
продукт на действителните негови
интенции.

Ключът към намирането на отговор
е скицираната в книгата ми теория
за частите на произведението: ако
в превода бъдат напълно съхранени поне елементът на значението и
елементът на репрезентацията, то
в него е налице голяма част от първоначалното произведение. Ако освен
това се запазят и някои от логическите части на звуковия слой, преводът
става още по-добър. В такъв случай
той е частично идентичен с оригинала, тоест в по-голяма или по-малка
степен те се припокриват. Не е възможна обаче пълна идентичност, понеже няма как звуковият слой да съвпада изцяло.

В тази връзка бихме могли също така
„Превод, чийто
да въведем понятията „недостатъчритъм, темпо                   но определена“ и „свръхопределена нотация“. Пример за първия вид имаме,
и мелодия са съвсем
когато в партитурата не е записан
различни в сравнение трилер, въпреки че той представлява част от произведението, или кос първоначалната
гато ги няма акцентите, понеже за
творба, едва ли                                         тях в нотационната система не съотделни знаци. „Свръхби могъл да бъде                               ществуват
определен“, за разлика от това, би
бил ръкописът на едно стихотвореприет като адекватен;                                                      ние,
ако авторът (на звуково ниво) е
но известни
задал единствено ритмичните, но не
и мелодичните характеристики на
разминавания
творбата си. Тъй като думите освен
така или иначе                             другото имат и някакво звучене, а
стихотворението може да бъде ноне могат да бъдат
тирано само с помощта на думи, нотацията (ръкописът) няма как да не
предотвратени.
съдържа и информация за фонетичОзначава ли това,
ното изражение на реализацията,
въпреки че авторът всъщност не е
че литературният
възнамерявал да се спира върху него.
превод е невъзможен?“

С оглед на казаното дотук изглежда
на пръв поглед необходимо да заключим, че литературната творба може
да съществува само на един език, с
други думи: че с всеки превод на света се появява ново произведение. Не
представлява кой знае какъв проблем
да приемем това следствие. Във всекидневието нищо не ни задължава да
отдаваме толкова голямо значение на
идентичността и може да се окаже,
че в стандартния случай говорим за
„едно и също произведение“, при положение че в действителност си имаме
работа с нова творба, която споделя
с оригинала повечето от частите му;
и действително, доколкото ми е известно, при обичайната употреба на

преводът да е в състояние да запази
идентичността на оригинала. Едно
произведение следва да бъде дефинирано, на първо място, с оглед интенциите на неговия автор. Нотациите3
не са дефиниции, а представляват пособия за запазване и комуникиране на
авторовите интенции или съответно служат за указания при реализирането на творбата. Една перфектна
нотация би съдържала ни повече, ни
по-малко от информация за точно
онези определения, които авторът
е имал предвид и които по тази причина съответстват на евентуалните реализации на идеята му. Но в
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Вероятно в повечето случаи нотациите на езикови произведения са
във висока степен свръхопределени,
доста повече в сравнение например
с музикалните партитури. Защото в действителност писателите
по-рядко се интересуват от звученето на творбата си, а най-вече желаят
да предадат или да опишат нещо, но
остават обвързани с естествените
езици и с техните съответни фонетични системи. Полето за вземане на
решения по отношение на езиковите
звукове е много ограничено, във всеки
случай ако го сравним със свободата,
на която се радват музикалните композитори. Малко вероятно е например
в един роман от 700 страници авторът в действителност да е обърнал

17
внимание на интонацията на всяка
една отделна дума. Наистина, пишещите лирика се отнасят по-осъзнато към мелодията, но дори тук не е
задължително всички звукови характеристики на реализацията да важат
също и за произведението.
Нека отново да се върнем към примера с нашето хайку. Очевидно можем
да допуснем, че звуковият елемент на
оригинала силно се различава от този
на немския превод. Дали една рецитация на немската версия представлява реализация на първоначалното
произведение или не, това, в крайна
сметка, би могъл да каже най-вече неговият автор. Да допуснем например,
че преводът започва със звука „ай“5.
Предполагам, че японският оригинал
не започва по същия начин. Ако е част
от предварителните определения на
творбата в началото ѝ да стои точно
определен звук и ако той не е „ай“, то,
строго погледнато, преводът представлява ново произведение. Но може
звуковият елемент на оригинала да не
е до такава степен прецизиран, че да
обхваща и първия звук, а тогава реализацията на превода може същевременно да реализира и оригинала, дори
при положение че е налице въпросното разминаване.
С други думи, аз застъпвам тезата, че
не е задължително всички заложени в
една нотация определения да играят
конституираща роля. Някои вместо
това биха предпочели да кажат, че
наистина щом нещо е нотирано, то
принадлежи към произведението, но
че някои определения не са „съществени“. Ако „F не е съществено за w“ означава „Не всяка реализация на w е F“,
то аз принципно се съгласявам; само
че в такъв случай не бих формулирала,
че w е определено като F.
Евентуално също така бихме могли
да кажем, че несъществените характеристики запълват някои места на
неопределеност в произведението,
така че едно стихотворение, което
съществува на даден език, всъщност
има статута на конкретизация, тоест то е в по-малка степен схематично в сравнение със същинската

творба. По тази логика, понеже поетите винаги си служат с някаква
вече съществуваща езикова система,
те конкретизират собствените си
произведения; също така би могло да
се каже, че преводачите (когато имат
успех, ако преводът им се удаде) създават други конкретизации на същите образци. Оттук стигаме до заключението, че в случая на литературата
писмените версии на естествените
езици не представляват идеални нотационни системи. Съответно аз
приемам, че не всички елементи от
нотацията на едно литературно
произведение, които са следствие
от употребата на взети от даден
естествен език думи, играят конституираща роля. Ако това допускане
е вярно, то в много случаи – строго
погледнато – самите конкретизации
биват нотирани. В една идеална нотация би трябвало да може да се направи разграничението между онези
свойства на текста, които се явяват
продукт на авторовата интенция
(и които съответно конституират
произведението), и останалите.
Резултатът гласи, че преводът е
принципно възможен: реципиентът
не влиза в досег с друго произведение,
а с първоначалното, но в различна
негова конкретизация. Това е така,
защото не всички звукови качества,
които са маркирани в един ръкопис,
задължително конституират творбата. Преводът е добър, когато се
съхранят всички конституиращи
характеристики – тогава той представлява нова конкретизация на оригинала. В противен случай, строго погледнато, преводачът създава ново
произведение, което обаче е отчасти
идентично с първоначалното.
Превод от немски Иван Попов

Ерих Фрид (1921–1988) е австрийски писател и
известен преводач на Шекспир. Б.пр.
2
Уговорката „като цяло“ е необходима, защото
е възможно конотациите на някои изрази да не
могат да бъдат директно пренесени от един
език в друг. Б.а.
1

Мария
Eлизабет
Райхер

Мария Елизабет Райхер (род.
1966 г.) e професор по философия в университета в Аахен,
Германия. Представеният
кратък откъс от книгата є
„Произведение и авторство.
Онтология на изкуството“
(mentis Verlag, Paderborn, 2019)
дава първоначално понятие за
идеите на една от изявените
съвременни представителки
в областта на тази философска дисциплина. Авторката застъпва „реалисткия“ възглед,
според който художествената
творба (състояща се от своя
страна от различни асиметрично обвързани помежду си
„слоеве“, „елементи“ и „части“)
е абстрактна същност, достъпна за нашето възприятие
едва под формата на своята
„конкретизация“ и „реализация“.

Нотация (от латинското notatio – записване,
означение) е система от условни означения, приета в определена област на знанието. Б.р.
4
Подобни нотации въпреки всичко могат да
изпълняват функцията на указания за създаването на едно произведение; това се дължи на
обстоятелството, че изпълнителите могат
да отгатнат интенциите на композитора въз
основа на определени конвенции, които вече познават. Музикантите са наясно върху кои ноти
да акцентират дори когато това не е изрично
записано. Б.а.
5
На по-ранно място в книгата авторката цитира немския превод на хайку от Кобаяши Исса
(1763–1828): Ein kleines Mädchen / lehrt seine Katze
tanzen / im Frühlingsregen („Малко момиче / учи
котката си да танцува / в пролетния дъжд“).
Б.пр.
3
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В страната

Маргарет Атууд

на карантината
Има два вида кошмари. Единият се сънува твърде често. Внезапно се озоваваш на познато, но потискащо място – страховито мазе, хотел, в който
дебне смъртта, мрачна гора. Нали не
е първият ти такъв сън, знаеш точно какво да сториш: подострената
пръчка веднъж вече ти е помагала
срещу чудовището, значи ще опиташ
отново.
При втория вид кошмари всичко, което ти е близко, изведнъж става непознато. Не знаеш накъде да вървиш,
няма указателни табели, представа
нямаш какво да правиш.
Днес сякаш преживяваме едновременно и двата вида кошмари – кой от двата по-силно отзвучава в теб, зависи
от възрастта. Вторият вид приляга
на по-млади хора, които все още не
са преживявали нещо подобно. Какво
става, викат те. Животът ми свърши! Нищо няма да е както преди! Непоносимо е!
Първият вид кошмари смущава поскоро съня на по-възрастните като
мен. Ние вече сме били тук – или ако не
точно тук, на подобно обезпокоително място.
Всяко дете, израснало през 40-те години в Канада, във времето преди да
има ваксини за цял куп смъртоносни
болести, помни табелите за карантина. Те бяха жълти и внезапно украсяваха вратите на къщите с надписи
– „дифтерит“, „скарлатина“, „магарешка кашлица“.
Млекарите – тогава все още ги имаше,
някои с конски каруци, продавачите на
хляб или лед и най-вече пощальоните
(да, и те винаги бяха мъже) трябваше да оставят нещата пред прага на
къщата. Ние, децата, стояхме навън
в снега – за мен в града винаги беше
зима, понеже през останалата част
от годината семейството ми живееше в гората – зяпахме мистериозните
табели и се питахме какви ли ужасии
се разиграват зад тези врати. Децата бяха особено податливи на тези

фотография Стефка Борисова

болести, най-вече на дифтерита – четирима мои братовчеди починаха от
нея. После една съученичка изчезна.
В никакъв случай не бива да ходиш в
обществените басейни, втълпяваха
ни, можеш да хванеш детски паралич.
На панаирите по онова време все още
показваха представления на ужасите,
доста често се срещаше една атракция – „Момичето в железния дроб“, то
беше напъхано в една желязна тръба
и нe можеше да мръдне, дори да диша
– железният дроб отвръщаше с тракане, което високоговорителите още
повече усилваха.
Що се отнася до безобидните болести
като варицела, възпаление на сливиците, заушки, морбили – очакваше се
децата да ги прихванат. И те се разболяваха. Когато си болен, трябваше
да си стоиш у дома, в леглото, понякога беше голяма скука. Нямаше телевизия, видеоигри. Освен джинджифилова
лимонада и гроздов сок получавахме
един куп стари вестници, някоя книга
с празни страници, ножица и лепило.
Изрязвахме най-интересните картинки и ги лепяхме в книгата…
Рекламите в списанията показваха
бацили и бактерии във всеки ъгъл,

особено в мивките и тоалетните
чинии, с рога и коварни зли личица.
Срещу тях човек се въоръжаваше със
сапун, паста за зъби, вода за уста,
препарат за отпушване на канали и
белина, при това в огромни количества. Микробите водеха до всевъзможни болести, ала те бяха отговорни и
за личните трагедии, например за лошия дъх. „Винаги младоженецът, никога булката“, вайкаше се една обява,
понеже очарователната млада дама
с хубава рокля и тъжно лице имаше
„лош дъх“ – или дори „телесна миризма“. Истински кошмар! По-лош от
всяка болест! Най-лошото при всички
тези микроби, които причиняват болести или лоши миризми, беше, че са
невидими. Нищо не е по-страшно от
врага, който не можеш да видиш.
Невидими врагове съществуват не
от вчера. През 1693 г. Котън Матер,
водач на религиозна общност в Ню Ингланд, публикува книгата „Чудесата
на невидимия свят“, в която защитава вярата си във вещици и демони. В
началото на XVII в. той се застъпва за
въвеждането на профилактика срещу
вариолата. Защото демоните са невидими. Без малко да линчуват Матер,
понеже профилактиката представлявала втриване на заразена тъкан

септември 2020

20

Маргарет
Атууд

Маргарет Атууд е родена през
1939 г. в Отава, авторка на романи, книги за деца, разкази,
поезия, есета и др. В превод
на български са известни романът „Ясновидката“, сборникът
с разкази „Каменното ложе“, антиутопията „Разказът на прислужницата“ (изд. Orange Books).

в малък разрез на ръката на здрав човек. По онова време в очите на неговите сънародници това противоречи на
здравия разум. Ала впоследствие от
него се развива ваксинацията, така
най-сетне започва ловът на причинителите на всички онези смъртоносни
болести, които измъчват човечеството. Микроскопът дава много възможности и постепенно се създават
ваксини за най-разпространените
болести. Хората вече се раждат в
свят, в който могат да се чувстват
защитени от всякакви микроби – или
поне по-защитени от когато и да
било преди. После дойде СПИН и самоувереността беше разколебана – за
известно време.
Ала в историята на човечеството
епидемиите са постоянно повтарящо се събитие. Бактериите и вирусите са покосили далеч повече хора от
всички войни. Смъртността при чумата (пандемията в Европа между 1346
и 1353 г.) се оценява на 50 %. Причинителите ѝ, пренесени от европейците в Америка, трябва да са довели до
80–90 % смъртност сред местното
население. Милиони умират от т.нар.
испански грип. От гледната точка на
един вирус или бактерия ти не си впечатляващ индивид със забележителна
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житейска история. Ти си само тъкан,
върху която един микроб може да произведе много микроби.
През 2003 г. публикувах книгата
„Орикс и Крейк“, където иде реч за
смъртоносна пандемия, всъщност
създадена от хората, макар че в известен смисъл всички пандемии са
създадени от хората.
Съдбата ли бе решила да напиша такава книга? Възможно е. Родителите
ми бяха преживели испанския грип
през 1919 г. и помнеха твърде добре
онова време. През 50-те, вместо да си
пиша домашните, четях научна фантастика, например „Война на световете“ от Хърбърт Уелс. Там нашествениците от Марс не са победени с
умни действия, а чрез микробите на
планетата Земя, срещу които нямат
имунитет.
Когато разглеждахме стихотворението на Байрон „Гибелта на Сенахериб“, в което асирийската армия е
унищожена за една нощ, не се питах
какъв ангел е изпратил Бог, а размишлявах: „Каква ли болест?“. А когато
през 1958 г. в канадските кина дойде
филмът на Ингмар Бергман „Седмият
печат“, вече бях отлично подготвена.
Нито един биолог не ме критикува за
„Орикс и Крейг“, че такава глупава история не би могла да се случи. Те знаеха, че е твърде възможно да се случи.
Защото преди се е случвало в една или
друга форма.
Там сме отново, помислих си, когато започна пандемията. Потъваме в
съмнения, невежество и тъмни предчувствия, обградени сме от невидими,
зли микроби, които ни дебнат в засада
навсякъде, но най-вече върху бутоните в асансьорите. Разликата този
път е само в това, че причинителите
вече не се изобразяват като рогати
таласъми, а като пискюли в пъстри
цветове.
Какво да се направи? В моята книга
„Време за разплащане. Дългът и сенчестата страна на богатството“
(2008 г.) изброявам шест начина, по

които някога хората са реагирали на
Черната смърт, чумата.
1.

Пази се.

2.

Предай се и направи парти, напий
се и кради.

3.

Помогни на другите.

4. Потърси си изкупителна жертва
(прокажените, циганите, вещиците и евреите са били обвинявани за разпространението на
чумата).
5.

Свидетелствай.

6. Живей си живота.
Не препоръчвам втория, нито четвъртия начин – да се предадеш и да
търсиш вината в другиго, няма полза. Но да пазиш сам себе си и така да
помогнеш на другите, или да свидетелстваш, като си водиш дневник,
или да продължиш да живееш, доколкото е възможно, с помощта на онлайн връзката, всичко това днес е
възможно по начин, който в XIV в. не е
съществувал.
Така че закачи една виртуална табела
за карантина на вратата, не допускай
други хора, погледни на себе си като
на потенциално огнище на зараза, гледай (отново) „Нашествието на крадци
на тела“ или „Седмият печат“. Извади
от чекмеджето лепило и ножица, хартия и молив – все едно дали аналогови,
или дигитални. Ако не се разболееш,
пандемията може да ти направи голям
подарък! Този подарък е времето. Не
си ли искал винаги да напишеш роман
или да се научиш да танцуваш с дървени обувки? Сега имаш шанс.
И повече кураж! Човечеството е преживявало всичко това. Ще успеем да
стигнем на другия бряг. Само трябва
да преминем отсечката между „преди“ и „след това“. Който пише романи,
знае, че средната част най-трудно се
измисля. Ала можем да успеем.

Текстът е публикуван във „Франкфуртер Рундшау“ на 23 май 2020 г.
Превод от немски Людмила Димова
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Патрик Бушрон

Голямата изолация
Как се пише история
в изолация и история
след изолацията? Есе
на известния френски
историк Патрик Бушрон,
публикувано в сп. „Еспри“

Ще дойде време, когато за преживяното от нас ще се намерят думи. Когато
погледнем на себе си отвън, тогава и
самото време ще получи наименованието си като отминала епоха. Ала не
съм прав да говоря така. „Времето си
отива, времето си отива, госпожо. /
Уви, не времето, а ние самите“ (Пиер
дьо Ронсар, „Изпращам ви букет“,
1555 г.). Защото времето, само по себе
си, няма нищо общо с това, че някой
или нещо ще го обозначи с име, което
по коварен или бляскав начин в крайна сметка ще се наложи. На 14 април
2020 г. на блога на Международния
валутен фонд се появи хрононим, фантасмагоричен, подобно на всички явления. Дължим го на Гита Гопинат, индоамериканска професорка в Харвард,
която възвести Great Lockdown (Голямото заключване) и устремяването
на световната икономика към Голямата депресия. Тази жена, която ръководи изследователския департамент
на МВФ, е и първата, заела такава
икономическа позиция в историята
на въпросната институция: фактът
не е маловажен, тъй като епидемията
порази свят, в който революцията на
жените тепърва се извършва в дълбочина. И оттогава наименованието навлезе в употреба с онази ударна сила,
с която английският език е свикнал да
изгражда очевидности или поне да ни
убеждава, че нещо вече съществува
в момента, в който още то се налага.
Така „Голямото заключване 2020 г.“ се
подреди до „Голямата финансова криза 2009 г.“ и до „Голямата депресия
1929 г.“ – очевидно това са прецедентите, които се набиват в очи.
Преведен като „голямата изолация“,
този хрононим препраща към друга
история, разполовявайки по различен
начин времето, или по-скоро политизирайки го по различен начин, доколкото го разполага под небеса, над

Титулна страница на „Левиатан“ на Томас Хобс, дело на Абраам Бос, 1561 г.

които тегнат смръщените облаци на
теологико-политическото. Пишейки
се, историята не може да се избави
от познанието по съзвучие, което

носи самият език, изпълнен с аналогии.
Една от тях, която идва наум, препраща към „голямото затваряне“ – термин, чрез който Мишел Фуко мисли
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начина, по който редът на разума поставя под ключ изключените. В своята „История на лудостта в класическата епоха“ Мишел Фуко открива
прецедент в парадигмата на създадената обща болница през 1656 г.,
предназначена за бедните, престъпниците, хората с отклонения и душевно болните. Така лудостта бива
заключена и изтръгната от онази
„въображаема свобода, все още изобилстваща под небето на Ренесанса“,
а интернираната лудост се подчинява на „правилата на морала и техните
монотонни нощи“.
Пет години по-рано, сиреч през 1561 г.,
Томас Хобс описва в „Левиатан“ начина, по който се установява политически ред чрез страха на военното
положение, който е не толкова част
от вълнуващите битки на миналото,
колкото от „театъра на разменени
представи“, ако използваме друг израз
на Мишел Фуко. И ето че за пореден
път сме в това положение. Обзети от
натрапчивите страхове на биовластта, се изправяме пред рисунката от
заглавната страница на „Левиатан“,
сблъсквайки се с погледа на чудовището, подвластни на това визуално
събитие, което вцепенява мисълта,
инак опиянена от точността си. И
тук изниква призракът, the ghost.
Виждаме как ни гледа. Той е само това:
съвкупност от подчинения, наслагване на боязливи самотности, сбор от
онова, което страхът ни внушава.
Иконографският анализ, направен от
Карло Гинзбург, придава тяло на израза: преизпълнен със страх. „Левиатан,
изкуствено създание, се възправя срещу сключилите договор с него – онези,
които са го създали – като обект, преизпълнен със страх“ (Карло Гинзбург,
„Страх, реверанс, терор. Препрочитайки Хобс днес“, 2008 г.). Ала откъде
ли се взимат онези, които формират
политическото тяло на този „смъртен бог“, затваряйки се в телата си,
тяхна сетна защита? Вгледайте се
и ще видите, че градът е обезлюден.
Няма жива душа, неподражаемата геометрия на празните улици пресича
всяка възможност за градското като
такова. Вгледате ли се още, може би
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ще съзрете пред катедралата два
миниатюрни силуета, два профила,
подобни на крачка на мухи върху чернотата на гравюрите. Те носят маски с човка, характерни за лекарите по
време на чумата. И бдят над замрелия
град, сиреч бдят над него, за да не го
лекуват. Застинали на прага между
здравето и суверенитета, тези епидемични сенки обозначават образа,
чиято размита множественост е инак
непредставима.

лично: той е на писателя Луи Марен,
който го донася от пътуване в Япония, превръщайки го в кратък текст,
тайнствено озаглавен „Накланящият се бамбук“. Прочетох го, без да го
разбирам, предусещайки, че казаното
там предава с далечен, но безспорен
авторитет нещо важно, произтичащо от поетичната природа на езика,
тъкмо обратното на рязката и предполагаемо окончателна власт на езика на експертите – нещо съществено
за самото естество на събитието в
историята, нещо, което би трябвало
да направи смешна всяка историческа
претенция да се квалифицира времето, което настъпва в момента или се
очаква; защото то ще настъпи едва
когато е изцяло настъпило, сиреч в
своите отгласи и наченки.

„Къде са хората?
Препрочитайки
„Левиатан“ днес,
осъзнаваме, че той                                
описва не толкова
„изначална
Ето го и „обекта на престъплениеСтава дума за бамбукова пръчка
катастрофа“, колкото то“.
с големина около метър, грижливо извъзможността               дълбана; единият ѝ край е закрепен
здраво в основата, а другият е издяза крайно бедствие.
лан с добре оформени краища. Той бива
И тогава става
поставен под струйка вода, която го
пълни бавно, докато пръчката не се
още по-доловимо
наклони до основата и не се оттече
бавното размотаване                  в поточето, нанасяйки върху камъка
удар. Трак. Или по-скоро:
на събитията                отчетлив
трак, трак. Защото ударът се възв ход. Това е образът, произвежда, но вторият е по-слаб и
по-приглушен. Ето какво се случва,
в който застива
ето какво не може да не се случи по
мисълта на Томас
неизбежност, на повече или по-малко
интервал. Наклоняването
Хобс пред фасадата   регулярен
е механично, но тъкмо безкрайнана „Левиатан“.
та вариация изостря очакването до
Призрачната зора на Левиатан, бликаща на хоризонта, люспестото му
тяло, състоящо се от погледите,
които привлича, сякаш е източило
града от жителите му, подобно на
„обратен канал“, чийто свършек е на
небето. Дълго време съзерцавах образа, това невъзможно събитие. Правих
го по най-обичайния начин, не толкова с оглед на работата си като историк, следвайки асоциациите от идеи
и дисоциациите от образи, които
задават основата на сънищата. Прибягвах скришом в начинанието си и
до един спомен, с който не разполагах

пълно зашеметяване. Историята е
изпразнена от събития, но бавно се
разраства в очакване на мига на накланянето, винаги кратък, но повтарящ се и неуловим. Разказват, че през
1672 г. Ишикава Йозан умира от съзерцание на накланящия се бамбук, който
неговият иконом поставил в синора на
градината, за да прогонва елени и глигани: „Това, което привлича вниманието, завладява мисълта и очарова, е не
толкова механизмът на накланящия
се бамбук, колкото нишката на времето, тънката нишка на времето, толкова тънка и ясна, колкото и тънката
струйка вода, изтичаща от пръчката
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на почти равни интервали във вид
на звукова катастрофа, неудържимо
подновяваща се в очакване на другия
удар, доста сходен с онзи, който ще
последва“ (Луи Марен, „Накланящият
се бамбук. Япония и нейните фикции“,
1986 г.).
Ала има и друго нещо, още по-тайнствено. Древен ръкопис разказва, по
думите на Луи Марен, че някога живял народ, който обитавал лъкатушещия бряг на огромно езеро, което
захранвало с вода реката, извираща
от цепнатината на планинските вериги, затулващи хоризонта (върху
титулната страница на „Левиатан“
също съзираме планински вериги, затулващи хоризонта). А от древната
космогония се знаело, че тази река
всъщност извира от небето, като
дар от боговете, но пък вследствие
на незнайно какво престъпление този
народ, който „честит с невъобразимо
могъщество и богатство“, бил погълнат от катастрофа, от потоп, дошъл
обаче не от небето, а от дълбоките
бездни на езерото. Събранието на
мъдрите поети и тайните отшелници отдавна забелязало, че от векове водата неспирно се покачва. Ала
царят не ги чул. По-лошо: от години
подправяли докладите на Върховния
съвет на спокойните земни води. Така
дошъл денят, в който небесната река
потекла на струйки, водата се утаила под кейовете от мрамор и доковете от оникс, а после, внезапно, всичко
се преобърнало, подобно на накланящия се бамбук, от който водата изтича: трак, водата се излива обратно на небето, помитайки със себе си
горделивия град. След лек скок, трак,
трак, всичко се връща на мястото си.
Всичко? Не. Луи Марен пише: „Всички
неща ще се върнат на местата си, без
хората“.
Къде са хората? Препрочитайки този
текст днес, осъзнаваме, че той описва не толкова „изначална катастрофа“, колкото възможността за крайно
бедствие. И тогава става още по-доловимо бавното размотаване на събитията в ход, но пък по този начин се
губи нишката, която тайно ги навързва. Поне за самия мен това е образът,

в който застива мисълта на Томас
Хобс пред фасадата на „Левиатан“.
Може би мрачните силуети, съпътстващи това тяло в дебела ципа, са
само някакви превъплъщения, а огромният облак, този cloud, е всъщност
само призрак, съставен от призраци.
Подобно на библиотека, в която липсват всички книги. Онова, което става видно тогава, са несметният брой
погледи в корема на властта, които
буквално приковават взора. Било то
и като призрак в читалните, където „всеки липсващ том предполага
призрачен фиш, който обаче носи
име – това на заелия книгата“ (Морис
Оландер, „Призрак в библиотеката“,
2017 г.). Книгите липсват, хората не
са там, защото са по домовете си,
но не ги виждаме, а и те самите не се
виждат освен чрез посредничеството
на съответните си превъплъщения.
Градът вече не е безлюден, а е потънал в печал. Всеки е у дома си, на мястото си, но нищо не помръдва, всичко
се е прибрало.
Някои книги ми липсват, но няма значение: работя с каквото има. Събирам, препрочитам, правя връзки.
Нещо, което си струва да сторим
днес. Често не успявам. Друг път,
напротив, всичко става без усилия:
събитието – нека признаем – е натоварено с препрочити и преки връзки.
Гледаш някое старо изображение, което си мислиш, че познаваш, за което
и по повод на което си писал, мечтал,
говорил – за мен например опустелият и запуснат град винаги се свързва
с фреската на Амброджо Лоренцети
от 1338 г., изобразена на злокобната
стена на Палацо Публико в Сиена. На
нея всички магазинчета са затворени
освен оръжейната. Въоръжено множество е препълнило улиците, подобно на река, напуснала коритото си. То
броди, без посока, но застрашително.
Гледам я отново и за мое смайване не
я разпознавам: тя вече не е същата.
Но е още по-обобщаваща. Ненужно е
да насилваме нещата. Ще дойде време, когато ще намерим думите, за да
го изкажем. Думите, които сега ни
съпътстват, са несигурни и далечни. Ала от някое древно минало те ще

Патрик
Бушрон

Патрик Бушрон (род. 1965 г.)
е историк, ръководител на
катедра в Колеж дьо Франс.
Занимава се с историческа социология на художественото
творчество през Ренесанса и
политическа антропология на
властта през Средновековието. Автор на книгите: „Леонардо и Макиавели. Есе върху политическата сила на образите“
(2008), „Думата, която убива:
история на интелектуалното
насилие от Античността до
наши дни“ (2009), „Да заклеймиш
страха“ (2013), „Следа и аура:
посмъртният живот на Амвросий Медиолански“ (2019) и др.

дойдат насреща. Без да говорят високо и силно, без да казват нещо окончателно. Те изчакват момента, за да
отстъпят място на писането, защото, както ни обръща внимание Мария
Дзамбрано, ние „пишем, за да спечелим
терен в състоянието си на постоянно объркване, за което отдавна говорим“. И речем ли да го изразим на
английски, нека си спомним казаното
от Шекспир в „Крал Лир“, където за
лудостта „се спори открито“:

The weight of this sad time we must obey;
Speak what we feel, not what we ought to
say.
„Днес тежестта на този тъжен час
от старите преваля върху нас.
Нека да не говорим туй, което
ни казва обичаят, а сърцето“.
(превод Александър Шурбанов)
Превод от френски Тони Николов
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Жан-Франсоа Колосимо

Войната със статуите
„Една воля за разрушение
бива последвана                               
от друга воля                                  
за разрушение – ето я
истинската фаталност
на Новия свят. Поради
което Съединените
щати не са образ                                       
на нашето бъдеще,                      
а на нашето минало.“
Анализ, публикуван               
във в. „Фигаро“

фотография © A. Pinoges-Ciric

Ето че кинематографичният призрак
на Джон Уейн бе принуден да коленичи пред, уви, бездиханното тяло на
Джордж Флойд. Филмираният образ
на едно убийство отприщи легитимни искания за справедливост. Ала
последва разрушителна треска срещу национални монументи в Съединените щати и други западни страни,
повечето англосаксонски. И само един
по-дългосрочен исторически отрязък
ще покаже какво наистина се случва
пред очите ни.
През 1871 г. Франция познава подобно
„низвергване на статуи“. Комунарите подновяват декрета от 14 август
1792 г., който предписва „голямо революционно разчистване“ на миналото,
преди да се почисти „животът“ на
монументите, издигнати в прослава
на „предразсъдъците“. За една нова
ера е необходим нов пейзаж. За сравнение, в края на Терора (1794 г.) абат
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Грегоар от името на Термидора превръща съхраняването на културното
наследство в част от „религията на
човечеството“. Друг подобен термин – „вандализмът“ – е прозвище,
препращащо и към по-сетнешен исторически пример. Имам предвид иконоборството, движението на унищожителите на „сакрални изображения“
във Византия през VIII в.
Иконоборческата криза е била мащабна – политическа, но и теологическа.
Установявайки първенството на
Въплъщението, християнството десакрализира властта. В Древния Рим
привидният плурализъм на вярванията си остава подвластен на невидимия, но неотменен деспотизъм на
гражданската религия. Богът, станал
плът, който лично влиза в историята,
разбулва идолопоклонския характер
на обожествяването на Императора. Евангелието отстранява всяко

посредничество при господството
на представата: иконата материализира тъкмо това. Византийските самодържци обаче се опитват да
премахнат култа, който иконата установява, като я обвиняват в светотатство, позовавайки се на библейската забрана за всякакво сакрално
изображение. Ала целта им е друга: да
възстановят, възползвайки се от създалата се празнота, непосредствената си и цялостна хегемония. По същия
начин иконоборството в революционното начинание бързо сменя насоката
си: от обвинение в идолопоклонничество, то се превръща в магическо преклонение пред обекта, който иска да
разруши, доколкото слива „образа“
с „нещото“. Устремено е към необходимостта на прогреса, но затъва
в безкрайния регрес на изначалното
съвършенство. Непрестанно се позовава на толерантността, а насажда
принудата.
Секуларизацията е също програма, в
която пророческото низвергване на
идола и закрепването на политическата власт съвпадат. Нещо, което
е разбирал още Франсоа I, отначало
благосклонен към протестантските
кръгове, които зрелищно се разправят със статуята на Пресветата
Дева Мария от Маре (1528 г.), а впоследствие масово нашарват стените на Париж с надписи, заклеймяващи
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литургиите и „изображенията“ като
„дяволщини“, които трябва да бъдат
унищожени. Ала френската доктрина
за властта предполага, че свят без
символно посредничество всъщност
е лишен от интерпретациите на помирението. Нещо, което изцяло се
потвърждава при Религиозните войни, в които профанацията на образите е неотделима от тази на телата.
Вестфалският договор от 1648 г.
слага край на двувековни битки: той
успява да преодолее политическата
фрагментация на континента, ускорява религиозното уеднаквяване на
територии и слага край на конфесионалната подялба на Европа.
Иконоборчеството, което намира в
лицето на Калвин своя нов теоретик,
едновременно с това е нов и мащабен
трансфер на суверенитет. Всеки „реформиран“ княз става глава на държава, която е също така и Църква, като
управлява народ, еднороден във вероизповеданието си, както и в културата си, поверени често на едни и същи
религиозни или светски деятели.
Битката срещу образите приема манихейски или есхатологически обрат:
злосторното минало трябва да бъде
заличено, защото, макар и ретроактивно, засвидетелства чрез своите
емблеми едно предусетено предателство към светлото бъдеще.
Великобритания е изключение във
времето. Островната държава си
остава конфесионално различна, макар англиканството, създадено чрез
едикт от Хенри VIII, да е някакъв преход между една High Church, носталгична по латинската тържественост, и една Low Church, клоняща към
немската сдържаност. Напреженията
в подобна „държавна Църква“ се разразяват чрез вълна от иконоборчески войни. Проявили се при Едуард VI
и Елизабет I, те подготвят революцията от 1642 г., когато Кромуел ги
систематизира. Всичко това намира
израз в разрушаването на храмове, в
изстъргването до бяло на фрески и
мозайки, чрез хвърлянето в огъня на
старопечатни книги и олтарни двери,

на обезглавени мраморни и бронзови
статуи. Съответно и възстановяването на гражданския мир е трябвало
да премине през чистката на най-ревностните „очистители“. Пуританите, привърженици на постоянното
оздравяване на „социалното тяло“
чрез „войнстващото тяло“ на едно
неспирно иконоборчество, постепенно биват експулсирани към колониите
на Америка.
Ето как пуританизмът ще възтържествува отвъд Атлантика, прикривайки крайното си сектантство чрез
един благожелателен универсализъм.
Чрез божественото предопределение и провиденческата си избраност,
както и чрез секуларизирания си месианизъм и миленаризъм, той преизмисля много неща. А благодарение
на императива „победа или смърт“,
който тревожи въображението му и
предопределя неговата участ, пуританизмът налага мита за „невинното
господство“. Сливането между политическите и религиозните свободи,
което тези дисиденти извършват,
създава цяла една машина, изключваща и най-малката съпротива срещу
„доброволността“. Ала за да осигури
този богословски и демократически
режим на доброволното подчинение,
Вечния, дал заповедите, не трябва да
има лице.
Така пуританизмът, освободен от
всеки религиозен образ, задава колективната представа за гражданската
религия. Оттук и култът в Америка към обществените монументи,
институционалните здания, военните гробища и банковите офиси.
А също и към знамето и долара. Или
към фабриката за жития, каквато е
Холивуд. Целият този преход от невидимия вертикал към плътния хоризонтал неизбежно препраща към
сблъсъка между иконопочитанието
и иконофобията, където се водят
битките за суверенитета. Убежденията си дават фронтален сблъсък,
към който се добавя и отмъстителният идентитаризъм. Което, от
друга страна, обяснява съществуващото разделение в американския

Жан-Франсоа
Колосимо

Жан-Франсоа Колосимо (род.
1960 г.) е френски историк, издател и православен богослов.
Зет е на известния руски богослов отец Александър Шмеман. От май 2010 до юни 2013 г.
е бил директор на френския
Национален център за книгата. В момента е директор на
издателство „Серф“. Автор
на книгите: „Денят на Божия
гняв“, роман (2000), „Мълчанието на ангелите“ (2002), „Бог е
американец: за теодемокрацията в Съединените щати“
(2006), „Руският апокалипсис:
Бог в страната на Достоевски“
(2008), „Излишните хора: проклятието на християните от Изтока“ (2014), „Заслепления: религии, войни, цивилизации“ (2014),
„Френската религия“ (2019).

неопротестантизъм между църквите
за бели и църквите за чернокожи, които и до днес продължават да съществуват отделно.
Иконоборческият гняв, на който ставаме свидетели днес, е обвързан освен
всичко друго с пакта, който Америка е
възобновила с основополагащото насилие и с миметичното съперничество. Тук се коренят всички тези „войни
за представи“, които рамкират историята, пребивавайки в изначалния
си дуализъм. Една воля за разрушение
бива последвана от друга воля за разрушение – ето я истинската фаталност на Новия свят. Поради което
Съединените щати не са образ на нашето бъдеще, а на нашето минало.
Превод от френски Тони Николов
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Пандемия
от лъжи
Питър Померанцев                     
е написал чудесна книга
за дезинформацията
и фалшивите новини
в социалните медии,
отбелязва германският
седмичник Zeit. И задава
въпроси на британския
експерт относно
информационната среда        
в пандемията
Какво показва вашият опит – претоварена ли е Британската здравна служба? Или сме изправени пред
големия проблем с обективното отношение към реалността във време
на пандемия?
Може да се каже нещо, донякъде обективно, за способността на различните здравни системи да реагират на
пандемията. Но оттук започва политизирането на пандемията, защото
всеки я разглежда през различни противоречия и отдавна съществуващи разкази. В САЩ поляризацията на
обществото и политическото разделение на републиканци и демократи
могат да бъдат измерени и в социологическите анкети за пандемията,
както и в това колко сериозно хората се отнасят към вируса. А във Великобритания се видя, че нагласата
към Брекзит има връзка с това какъв
политически подход към COVID-19 желаят хората. И при коронавируса се
оказа илюзорна идеята, че съществува реалност, която се поддава на
обективно описание. Разглеждането
на вируса се разпадна на милиони истории и предразсъдъци.

септември 2020

В книгата си „Това не е пропаганда“
давате пример с руските дезинформационни кампании в социалните
медии, описвате как се унищожава идеята, че съществува една
реалност за всички. Тактиката
е семпла: Фейсбук и Туитър се наводняват със съдържания, които
изкривяват действителността,
докато обективно доказаните
събития не се окажат само една
версия сред многото откровено
фалшиви. Наричате го „цензура
чрез създаване на шум“. Има ли я
и при пандемията?
Тук са всички аспекти, описани в моята книга. Истински ураган от кампании за влияние. Най-очевидната
битка за общественото мнение водят Китай и САЩ за това кой е отговорен за пандемията. От една страна,
това е част от съвсем нормалната
борба за надмощие между две велики сили. От друга, Китай за пръв път
масово прилага методи, които досега познавахме по-скоро от руските
кампании за влияние: тролове, ботове, целия арсенал на съвременната

информационна война… Обичайните
теории на конспирацията се пускат
целенасочено в обращение. Десните
екстремисти например използват
вируса, за да заклеймят миграцията.
През мрежата се пласира огромно количество фалшиви стоки – фалшиви
маски, медикаменти и пр. Освен това
съществуват неизброими слухове,
някои от тях може би не са родени от
зли намерения, от „Чух, че алкохолът
помага“ до „Брат ми работи в болница
и каза…“.

Какви са основните медийни пътища за разпространение на тези
слухове?
Вместо обичайните Фейсбук и Туитър този път са групите в УотсАп.
Почти не е възможно да се анализират
произходът и разпространението на
слуховете – те циркулират в затворени чатове. Но предлагането, както
и търсенето на фалшива информация,
експлодира в хода на пандемията.

Има ли нещо качествено ново?
Ролята на целенасочената пропаганда отгоре намалява, а на пропагандата отдолу по-скоро расте. Моделът
на държавната пропаганда през XX в.
все още действаше според уравнението две плюс две е равно на пет.
Хората трябваше да вярват против
разума си в очевидни неистини. Днес
социалните медии не само правят
фалшивите новини изключително
достъпни и лесни за разпространение, но по-важното е, че от тази
фалшива информация могат да се конструират завършени възгледи, около
които се групират политически, обществени и културни идентичности.

27
Пропагандата на новото време вече
не се опитва да втълпява глупости в
главите на хората, а да се промъкне
в тях. Това е класически маркетингов
подход.

Най-известната досега кампания
по дезинформация в социалните
мрежи, опитът на руските тайни служби да окажат влияние по
време на президентските избори в
САЩ през 2016 г., изглежда твърде
обозрима в сравнение с глобалната комуникационна катастрофа
с коронавируса.
Изненадват структурните прилики
между двете събития. През 2016 г.
всъщност ставаше дума за това какво е мнението за Доналд Тръмп. Няма
фактологична основа, върху която обществеността да се обедини, всичко
се превръща във въпрос на мнение.
Същото се отнася в световен мащаб
и за COVID-19: Какво мислиш за него?

Въпросът звучи абсурдно. Защо
трябва да имаш мнение за един
вирус?
Нещо се промени из основи. Преди
имаше формули и метафори какво е
демократично информационно пространство. То беше описвано чрез
идеи като свобода на изразяването,
плурализъм и представа за свободния
индивид, който се изразява. На другия полюс бяха недемократичните
дискурсивни пространства, в които
всичко това не беше дадено. Основополагащата хипотеза беше метафората за пазара на идеи. Колкото повече информация и идеи циркулират
свободно, толкова по-добре е това за
демокрацията. Всички тези формули,
аксиоми и метафори вече са обърнати
с главата надолу.

В какъв смисъл?
Свободата на изразяване днес се използва, за да се накарат хората да
млъкнат, шумът да заглуши тяхното
говорене. А плурализмът на мненията
и позициите се превърна – особено в
САЩ – в толкова крайна политическа
поляризация, че вече не могат да се
водят успешни дебати. Метафората
за пазара на идеи вече не е приложима,

понеже не е ясно дали увеличаването
на информацията действително води
до повече демокрация. Защото по-голямото количество информация може
да съдържа и голямо количество фалшиви новини. Намираме се в системна
криза на това, което някога оптимистично беше наречено информационна
ера.

Дезинформацията се разпространява основно в социалните медии.
Всички досегашни опити да се регулират тези платформи не предотвратиха описания от вас феномен. Може би не е възможно да
се регулират?
Напротив, има възможности. Непродуктивна е все така логиката, с която
някога се регулираха радиото и телевизията. Обемът на информацията,
която се трупа в мрежата, е неуправляем. В много от случаите говорим за
съвсем нормални хора, които споделят нещо във Фейсбук.

Щом не е възможно да се регулират
неинформираността, глупостта
и лошите намерения, защото са
твърде много в света и повечето
от тях са абсолютно легални, какво тогава може да се регулира?
Свойствата на мрежата. Проблемът
не е отделната лъжа, която хората
постват, а извънредно голямото количество лъжи. Най-вече съзнателно
измислени. Това започва с липсата на
контрол върху фермите на тролове,
чиито послания се усилват в социалните медии. Доставчиците могат
да наложат забрана или най-малкото
предупреждение за такива постове:
„Тази информация, чиято истинност
доставчикът не може или не иска да
провери, се разпространява от тази
и тази личност или група“.

Какво да кажем за алгоритмите,
които насърчават някои съдържания, а други не?
Нужен е публичен надзор върху алгоритмите. Възможно е да има прозрачност и по въпроса защо определена
информация е предпочитана от алгоритмите. Това засяга освен фалшивата информация и разпространението

Питър
Померанцев

Питър Померанцев (род. 1977 г.)
е старши сътрудник в Института по международни
отношения на Лондонското
училище по икономика. Пише
за „Лондон Ревю ъф Букс“, „Атлантик“, „Файненшъл Таймс“.
Автор на книгите „Нищо не
е истина и всичко е възможно“ и „Това не е пропаганда“.

на крайни или екстремистки възгледи. Ясно е, че алгоритмите на Ютюб
поощряват ефектното съдържание
– при проектирането им е заложено
да насочват потребителите най-вече към конспиративни съдържания,
защото те получават ужасно много
лайкове. Ютюб или неговият концерн
майка Гугъл биха могли да използват
алгоритъм като на Би Би Си, който
разиграва балансиран микс от съдържания, когато напишем думи като
COVID-19 или „война в Сирия“.

Трябва ли всички ние да знаем повече за алгоритмите?
Всички ние не сме в състояние да проследим как се формира информационната среда, от която се ползваме.
Самото това състояние е форма на
невидима цензура. За да сме критични към това, което виждаме и четем,
трябва да разберем защо то влиза в
нашите фийдове. Освен от знание за
разпространението на информацията се нуждаем най-вече от радикално
по-прозрачна мрежа. Нужна е политическа воля, за да се премахне това,
което Фейсбук и Гугъл разглеждат
като своя служебна тайна, върху дизайна на алгоритмите.
Превод от немски Людмила Димова
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Георги Борисов

Да служиш на

Словото

„Не съм от хората,
които бързо менят
мнения, приятели, любови                         
и гражданство. Самият
аз му служа цял живот.       
На Словото. И то ми               
се отплаща за това.“

фотография личен архив

„Писателят е самотен пътешественик“, казва Йосиф Бродски. Как
се чувствате от хоризонта на вашите 70 години?
Като на 7... Но не защото аз се смалявам, а защото светът става по-голям. Мравки и тревички придобиват
космически размери и хоризонтът,
заедно с цялото човечество на него,
неудържимо се отдалечава.
И още: като току-що излязъл от казармата войник, когото месеци наред не са пускали в градска отпуска.
А това значи, че за един следобед той
трябва да навакса всичко, от което го
е лишавало изпълняването на заповеди, носенето на оръжие, отдаването
на чест, реденето на опашката на
полковата лавка за вафли.
Като отвратен от групата екскурзиант, когото карат да гледа и слуша
това, което всички гледат и слушат.

Като пътник без билет, когото са
свалили от бързия влак на гарата, но в
раницата си той носи всичко най-важно за из път и с наслада вдъхва свежия
въздух, докато чака бавния нощен
влак да го откара там, където вече
никой не го чака.

Казвате, че всеки поет е донякъде
медиум и пророк. Затова с годините ставате все по-предпазлив
към думите, защото написаното се сбъдва. В кои територии
днес пристъпвате с по-голяма
предпазливост?

Като всеки пришълец или чужденец,
който върви по улиците на непознат
град, но не може да се освободи от усещането, че вече е бил в него и че ето
тук, на този ъгъл…

На празния бял лист. Той няма нищо
общо с празния екран на компютъра,
който с едно натискане на клавиша
можеш да направиш черен. Страхът
от словото, или по-точно трепетът,
който изпитваме към него, е част от
неговата божествена същност и доказателство за съществуването
му далеч преди ние да се появим. Той
обаче е непознат за ония, които „си
стартират“ деня с думи като „супер“,
„базира“, „неглижира“… Но – да не „финализирам“... Техният страх е друг
– той е по-скоро ужас от перспективата да останат сами със себе си,
защото там няма да намерят никого.
Освен думи, които не разбират.

Или както казвам в едно свое стихотворение:

Минах много земя и отдавна съм бос
като щъркел
и с единия крак между двата ѝ края
стърча,
но перата си лъскави в много народи
отърках
и по тайни тържища напивах меда на
речта.
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А в условията на социална изолация и
карантина, в които е минала по-голямата и най-важна част от живота ми,
аз и сега гледам да съм по-надалеч от
всякакъв вид тълпи, ако изобщо има
различни видове тълпа. Не ме плаши самотата и маската – плашат ме
ония с голите глиги и с розовите лиги
по тях, от които утре ще започне
да капе кръв, а днес, вместо да отстъпят и сторят път, хубаво ще те
наплюят и безподобната си наглост
ще нарекат дързост и красота.
Но нека все пак да уточня: далеч не
всичко писано се сбъдва. Дори от философи и поети, както се провиква Гео
Милев. Сбъдва се за такива като него
– готови да си платят първо с окото,
а после и с главата заради това, че е
луда. Да изригнат самоубийствено,
но да изрекат онова, което мислят и
могат да изрекат.
Твърде много съм се плашел и криел
от какво ли не в живота си, вече нямам сили за това, остана ми само тоя
величествен трепет пред словото
и отвращението към ония, които го
тъпчат като стадо – говеда или валяци, няма значение – важното е да
минат по нас и да не оставят едно
цвете по пътя си.

„Животът ни мина в криене и маскиране и след това установихме,
че е било безсмислено, че много сме
надценявали ония, от които сме
се криели.“ Това определяте като
грешка на вашето поколение. Кои са
другите негови грешки от днешна
гледна точка?
Имам едно мое стихотворение, „Вятърът“, писано през 1983 г., в него
птиците, долетели откъм планината, пеят:

„Колко години се правихме скришом на
хора,
как посивяхме от страх да не се
издадем.
Дълго живяхме – а камъни само по
двора.
Камъни бяхме – от камък дано не
умрем“.
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Пееха те и размахваха черни ръкави,
свиреше вятърът в ниската селска
гора.
Идеше есен... А долу в дерето, на
завет,
спяха ловците, закичили шапки с пера.

„Грешките                    
на моето поколение
са не само негови. Бих
нарекъл цялото това
поколение „жертва“
на времето, което
Ахматова наричаше
„людоедско“ –                
на една утопия, която
в името на човека
стана единствена
и господстваща,              
и на още какви                
ли не железни хватки,
илюзии, национални
митове.“
Само в скоби: бих могъл на всеки един
от въпросите ви да отговарям със
свои стихове и като човек, който е
провел два тома с разговори, смятам,
че подобен експеримент ще е доста
интересен… Но тъй като сте продължители на някогашната „Култура“ –
вестник, чиято линия беше да не публикува поезия – няма да го правя, за да
не ви принуждавам към действия, които не одобрявам. Не разбирам обаче
защо именно този литературен жанр,
а не промискуитетната злоупотреба
с интервюта, като най-мързелив начин за отбиване на номер, ви плаши.
Това отношение към най-близкото
до божественото начало на словото
изкуство, в което ние, българите,
можем тук-таме да се изравним със
световните образци и сме създали
песни, достойни да обикалят земята
и по въздух, и по суша, това отношение, или по-скоро нечие решение, е
тъжно…

Грешките на моето поколение са не
само негови. Бих нарекъл по-скоро цялото това поколение „жертва“ – първо и най-общо казано – на времето,
което Ахматова наричаше „людоедско“, а по-конкретно – на една утопия, която в името на човека стана
единствена и господстваща, и на още
какви ли не железни хватки, илюзии,
национални митове и пр. Затова нека
не говорим за „грешките“ – твърде
йезуитско е да ги определим така, а
за жертвите, които поколението ни
е правило, за да оцелее, потъпквайки
постепенно човешкото в себе си, и
да се поквари. Че надценявахме масово своите палачи, не е лъжа, но явно
така стоят нещата още от времената на Хамлет и Фортинбрас. Трябвало е вкупом посред нощ да крещим
„помощ“, вместо да си траем и шепнем, за да не ни чуят съседите. Да
трупаме свидетелства за времето,
за да оставим следи – с цялата сила
на дарбата, дадена ни отгоре, която
пропиляхме в гърчове да се надлъгваме с цензурата. Да говорим истината
– какво по-просто нещо от това! Не
голата, както разбират някои творческата смелост, а истината в нейната художествена цялост. Вярно е, че
имаше и такива, които я изричаха, но
толкова алегорично, иносказателно и
витиевато, че останаха неразбрани, а
днес вече са просто забравени.

Кое е онова, което продължава да
ви изненадва у българина? Има ли
„балкански синдром“, на който все
още да е подвластно българското
общество?
За кой българин става дума – за оня,
който се изсели от България, но все
още не е забравил родния си език,
или за жалките остатъци от онова,
което наричахме български народ? И
може ли да говорим изобщо за общество у нас? Ако отговорът е да – тогава дори наличието на синдрома, за
който споменавате, ще е нещо като
вторичен полов белег за някаква жизнеспособност на нацията. Изпитвам
истинска мъка при вида на съвременния българин. Не мога да си обясня
откъде идва волската му упоритост
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да казва на черното бяло и да се прави, че не вижда очевидното. Откъде
е тази му вяра в свръхестественото
и световните заговори, егоизмът и
лакомията му, лекомислието, с което
върви към собствената си гибел, към
топенето и претопяването на нацията, отказвайки се от език и родина.
Дори си мисля, че у нас вече и не съществува този „балкански синдром“,
за който ме питате, просто защото
вече няма общество, а каша. Народът ни така се преобрази и развали,
че не мога да го позная. Някогашните шампиони, които плачеха по почетните стълбички, станаха нагли и
опасни престъпници, животът ни се
напълни с най-долнопробни простаци
и същества, които трудно ще наречем човешки. Духовните ни първенци
барабар с пенсионерите и пионерите
се изпокриха в безвъздушното пространство, наречено Фейсбук, да си
изпускат там парата. Селата обезлюдяха, няма кой един двор да окоси.
А и да има, ще седи от сутринта на
площада и ще цеди топла бира. Ама
няма да се вдигне да събере боклуците. Все от държавата ще чака, пък
държавата я виждаме… И ми е жал,
и ме е срам заради тях. Живял съм
дълго извън България и винаги съм я
бранел със зъби и нокти. Сега кого да
защитавам?
Но най-страшен и непоправим за
десетилетия напред според мен е
духовният и нравствен упадък, за
който особена заслуга имат всички
главорези и шарлатани от 9 септември насам. Висш израз на тази разруха е съвременният ни език. Какъвто
езикът – такава и нацията, знаем,
такова и мисленето, и моралът. Младите у нас, учениците, не само че две
думи на кръст не могат да вържат,
но и помежду си не са в състояние да
общуват – пардон, комуникират. Един
филм, една приказка, един свой ден не
могат да разкажат, да обяснят защо
харесват едно, а не друго. Преобърната е цялата ни ценностна система, вече не знаем кое е зло и добро,
талантливо и бездарно, възпитано
и просташко. Отчайващи със своята
безсъдържателност и езикова немощ

редчета, каквито дори в килийните
училища отпреди нашето Възраждане не са декламирали, днес ни се представят и се възприемат като поезия
– просто защото това вилнее из интернета и медиите, просто защото
има стенвестници, а не вестници и
списания, които да сочат, да публикуват поезия и възпитават поетически
вкус.
И в същото време има една доброта
у хората, по-бедните особено, която може би най-много ме изненадва и
вдъхва вяра, че не се гаси туй, що не
гасне. Детинска, бих казал, неосъзната, вродена като че ли…

„Мислиш ли, че наистина в началото е било Словото“ – питате Юз
Алешковски в един разговор, проведен между вас с Юз Алешковски
и Рангел Вълчанов. Днес как бихте
отговорили на този въпрос?
Вече ви отговорих. Не съм от хората,
които бързо менят мнения, приятели,
любови и гражданство. Само ще добавя, че аз самият му служа цял живот.
На Словото. И то ми се отплаща за
това.

Трийсет години списание „Факел“
– на какво дължи дълголетието си
едно литературно списание?
Много пъти са ми задавали този въпрос и аз почти винаги съм отговарял
по един същи начин, всеки може да го
прочете. Най-общо казано – на добрата литература, на онази, която
няма нищо общо с юбилеи, спонсори,
партийни централи, раздути редакционни колективи, злобата на деня. А
за това освен образование, творчески опит и вкус се иска себеотдаване,
инат, вдъхновение, или с една дума:
любов. Вярност на принципите. На авторите, които открива, и на темите,
които разисква. Хубаво е според мен
всеки брой на определено периодично
издание да има важна, съдбоносна за
обществото тема, около която авторите на този брой да се въртят.
Макар и да беше създадено като списание за съветска литература, „Факел“ по един фантастичен начин успя

да стане антисъветско и след това –
независимо издание. То не обслужваше
ничии интереси, дори на ония, които
го подпомагаха. Впрочем никой от тях
не е искал от мен това. Като изключим средите, заради които списанието беше наричано „руско“.
По-интересно би било обаче да се запитаме защо нито една българска
медия не се разтревожи, не огласи закриването на това толкова жилаво
и опърничаво издание, което беше в
разцвета на своите сили и възможности да влияе в обществото. Защо
никой не ми зададе въпроса кои бяха
причините то да спре? Защо тихомълком такива бабаити, които и до
днес плюят наляво и надясно из медиите, отказаха да поразровят жаравата, наречена „истина“? Естествено
е, че предупреждения да спра списанието отникъде не съм получавал, но
мълчанието беше красноречиво и достатъчно заплашително. Животът
на „Факел“ можеше да продължи още
десетки години – всичко това, което
в последно време става и по света, и
у нас, е в кръга на неговите някогашни теми и сюжети: авторитарните
режими се възраждат, сатрапите
идват на власт, глобални сблъсъци и
конфликти тепърва предстоят, нови
и стари идеологии и утопии са на път
да придобият – с много кръв и плът –
плът и кръв. Какви по-благодатни за
едно обществено-литературно издание обстоятелства!

От годините, в които издавахте
списанието, срещите с кои автори
са останали най-ярки в паметта
ви?
Списъкът им е дълъг. А и повечето от
тях вече не могат да си чуят имената, да се присъединят към думите ми
за тях или да ме опровергаят. Хората,
които съдбата ми прати да обичам, да
общувам с тях и да им бъда приятел,
ме убеждават, че съдба има. Нищо не
е било случайно. Всичко е било точно и
се е случвало винаги в най-преломните мигове от живота ми. За всеки от
тях ще намерите по нещо в книгите
и стиховете ми. Кой ги знае къде са се
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Георги
Борисов

Георги Борисов (роден на 17
юли 1950 г.) е поет и преводач.
Завършил е Френската езикова гимназия в София и Литературния институт „Максим
Горки“ в Москва. От създаването на сп. „Факел“ (1981) е негов
заместник главен редактор, а
от 1990 г. – главен редактор.
Основател и директор на издателствата „Факел“ (1991–1995)
и „Факел експрес“ (от 1995).
Автор е на поетичните книги: „По пладне някъде в началото“ (1977), „Оставете човека“ (1981), „Врати“ (1986; 2004),
„Пришълец“ (1992), „Живият Бог“
(1997), „Картаген“ (2000), „Точно
в три“ (2008), „Нищо“ (2015), „И
замирисва на море“ (2019) и др.

прочетат. Каква ти книга – десетки
хиляди са ония, които вече не само не
четат, а и не могат да четат!

„Преводачите по призвание днес са
по-малко от пръстите на едната
ръка“, казвате в едно интервю. По
какви критерии избирате преводачите, с които да работите като
издател?
Зависи на какво – на поезия или проза.
И в двата случая обаче те трябва да
познават света на езика, от който
превеждат, и да владеят родния. Да
са поети – когато превеждат поезия.
Ако е проза – да уважават авторите,
които превеждат, а не да се изживяват като такива. Да си подбират и
слушат редакторите. По-често да
отварят речниците и енциклопедиите. (Този съвет се отнася особено за
журналистите.) Да не превеждат каквото им падне и единствено за пари.
Само ако си обичат работата, ще я
вършат добре, само тогава преводът
ще е за тях високоблагородно и народополезно занимание, творчество и
мисия.

С какви издания ще отбележите
вашия юбилей?

пръснали сега! Но все по-често идват
в съня ми, особено когато съм на път,
сигурно за да не ви отговарям, че съм
самотен.

Пишете поезия, превеждате поезия, редактирате я – как се случват тези три процеса при вас, каква е зависимостта между тях, при
какви обстоятелства се развиват?
Никога не правя едновременно и трите. Отдавам им се изцяло. Но винаги
поотделно. Те са абсолютно независими. Общото между тях е, че с повече или по-малко самодисциплина и
вдъхновение и трите принадлежат
към процеса, наричан творчески. Четенето е също творчество, да не
забравяме. Затова с такава болка и
негодувание наблюдавам и слушам
хора, които една книга не сядат да
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Хайде вместо „юбилей“ да го наречем
„Излизане от съня“ – по заглавието
на „излезлия“ наскоро от печат в изд.
„Жанет 45“ том с мои стихотворения
и поеми. Не съм сред особено четените поети у нас, още по-малко днес;
името ми също не е от най-нашумелите, а за любителите на кока-кола и
стенвестници – дълбоко неизвестно.
Затова ще си позволя да нарека издаването му „подвиг“, а за редактора
ми Борис Христов и неустрашимата
в тези кърджалийски времена моя издателка Божана Апостолова да вдигна наздравица и да честитя на свой
ред техните годишнини с едно голямо
„благодаря“.
В съзвучие с вашия първи въпрос ще
добавя и друг един том, който в същото издателство очаква да се присъедини към първия – „Откаченият
вагон“. Условно съм го определил като
„немерена реч“, но жанрово съдържа

елементи на автобиографична проза, есеистика, публицистика и критика, включил съм и някои записки от
дневниците ми към литературните
портрети на наши писатели, сред
които Георги Марков, Радичков, К.
Павлов, В. Мутафчиева, Г. Рупчев, С.
Севан, Кр. Дамянов, Н. Радев, М. Башева, Влади Киров, Васил Балев, а от
раздел „Транссибирската железница“
– на В. Хлебников, Венедикт Ерофеев,
Владимир Буковски, Юз Алешковски,
Юрий Кузнецов, Дм. Пригов, Виктор
Ерофеев, Евг. Попов, Херкус Кунчус.
На трети и четвърти коловоз чакат
споменатите два тома мои разговори с писатели от цял свят, повечето
публикувани в списание „Факел“ и познати на читателите, но вече вероятно добре забравени. Докато ги препрочитах и редактирах, сам се удивих
колко съвременно и прозорливо звучат
днес тези дълбоки, спасени от времето гласове, и реших, че няма да е зле
цялата тази частна колекция от шедьоври да иде в общодостъпен музей.
И най-накрая, в дъното на пети коловоз чака да бъде донагласено още
едно, последно засега, томче-вагонче – с фрагменти от мои записки, размисли, наблюдения и пръснати из тях
стихове от различни гари, различни
години.
А що се отнася до собствената ми издателска и преводаческа дейност, от
североизток към Централна гара се
носи цял ешелон с безсмъртни творби на Велимир Хлебников – гениален
руски поет от началото на миналия
век, чиито прозрения във вид на стихотворения и поеми, проза и пиеси,
статии, манифести и възвания, мисли,
дневници и писма досега не са излизали в отделен том в България, едно че е
на светлинни години преди нас в бъдещето, и второ – почти непреводим. С
тази непосилна задача – разгадаването и претворяването му на български
език – съм се нагърбил заедно с Кирил
Кадийски, Бойко Ламбовски, Надя Попова и Иван Тотоманов. Под заглавие
„Творения“ книгата трябва да види
бял свят у нас до края на годината.
Въпросите зададе екип на „Култура“
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Парчета
от лента
С кинорежисьорката
Малина Петрова
разговаря                         
Виолета Цветкова

Тя е от режисьорите, за които не се
говори често. Електронните медии
рядко излъчват документалните ѝ
филми, а би трябвало да се надпреварват за тях – там е есенцията от
случилото ни се преди и по време на
прехода.
Малина Петрова е родена на 3 септември 1950 г. в Бургас, но 70-ият ѝ
рожден ден по-скоро не я вълнува. От
първите ѝ филми през 80-те до ден
днешен я вълнува истината за онова,
за което „не бива“ да се говори. А това
лято позволи на сп. „Култура“ да сподели размислите ѝ.

Малина, ваша е репликата: „Когато някой не казва истината, аз
правя филм“. Доста истини не се
изговарят, а вие – непокорната режисьорка, пишете в личния си блог
от къща в Балкана. Задава ли се нов
филм, филм изповед?

С Искра Йосифова (вдясно) и Георги Дюлгеров по време на снимките на филма
„Синът на Мария“, фотографии личен архив

Вярно е, че чрез тази реплика някога
се опитах да обясня кратко мотивите
да се захващам с теми, за които мнозина ме предупреждаваха, че няма как
да стигна до истината. По-точният
отговор би бил: „Когато много искам
да разбера истината, правя филм“. Не
само напоследък, а откакто се помня,
все някакви важни, но и срамни истини
се подминават, подменят, забулват
се в романтични съчинения и измислици, потъват в забрава. Но колкото
и да обича човек истината, не може
цял живот да прави филми все за лъжи
и лъжегерои, иска му се да разкаже и
за светлата страна на живота, и за
хората, които са му били пример и
вдъхновение.

съм прожекционистът, аз съм и зрителят. Ако някой заблуден надникне
– добре дошъл! Всъщност този блог
не е мое хрумване и заслуга. Дължа го
на любимите ми Ан Фам и Йовко Ламбрев, чиято независима медия toest.bg
храбро защитава истината и заслужава нашата подкрепа. А се намерих
в Габровския Балкан, след като добри
хора ми погромиха къщата легенда недалеч от Троян и ми съсякоха гумите
на колата. Подобно нещо ме сполетя
и на Силистар, където имам наследствен имот отпреди сто години – не
мирясаха, докато не го разсипаха, посегнаха и на мен от пустия мерак да
го притежават. Така, след поредица
житейски корабокрушения, „намерих се в лес тъмен по зла чест“, но не
като Данте „на попрището жизнено
в средата“.

Та блогът прилича на оцеляло по
чудо селско кино, в което „събирам
парчета от лента“, подобно на Валери Петров в стихотворението
„Младостта като филм е обаче...“,
превърнато в песничка от Божидар
Петков за филма „Пътешествие“. Аз

Дали се задава нов филм? Задава се,
но не бих го нарекла изповед, макар
че много ми се искаше и се надявах на
откровение, не авторско, а на участниците в заблуждаването на обществото, уж в негов интерес. Но и този
път не се получи филм покаяние. Ще

ни трябват сигурно векове да стигнем до подобно нещо. А и дали въобще
някога ще стигнем?!

Коя е истината, заради която
бихте се поровили в архивите
от най-близкото ни минало или
настояще?
С години съм се ровила в архивите, някои старателно прочистени; разговаряла съм със свидетели, научила съм
толкова много печални, стъписващи
и направо зловещи неща, каквито не
можеш да откриеш в никакви архиви,
че ми стигат за тоя живот. Не се сещам за нещо, на което бих посветила остатъка от него. Но има и друго
– преди издръжливост и търпение
ми даваше мисълта, че истината, до
която съм стигнала, ще е от полза за
останалите. Сега съм доста скептична. Голяма част от хората не се интересуват от истината, предпочитат
лъжата. Иначе нямаше да сме на този
хал!

Това лято спомените ни върнаха
30 г. назад – към синя София от 7

септември 2020
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юни 1990, но и към подпалването на
бившия Партиен дом на 26 срещу
27 август. Ако сега трябва да добавите епилог към трите части на
вашия филм „Приключено по давност“, какъв щеше да е той?
На 7 юни 1990 г. бях на митинга като
част от предизборното студио на
СДС, което трябваше да отрази събитието и да завърши с него предизборната надпревара. Докато операторите снимаха, аз се разходих почти
до хотел „Плиска“ и това беше незабравимо преживяване – непознати
хора се поздравяваха, прегръщаха се
спонтанно, толкова много щастливи
и светнали лица, събрани на едно място, никога не бях виждала. И макар че
осъмнахме над заснетия материал в
монтажната на БНТ, никой не почувства умора. Беше вдъхновяващо. Тези
картини и досега ме изпълват, но не с
радост, а с гняв към онези, които мислеха повече за личния си интерес, за
власт, за постове, за кариери, за пари,
за комбинации, за надхитряне, за чужбина, за кражби, присвояване, забогатяване и заради които народната
енергия изтече в канализацията.
Колкото до „Приключено по давност“,
по сценарий филмът имаше още една
важна част, която беше ампутирана,
преди да е заснета – финалът беше
свързан с подземията на Партийния
дом, но не бяхме допуснати да снимаме
там дори след като осъдихме Народното събрание в лицето на тогавашния му председател Георги Пирински
заради смешните и недостойни аргументи, с които ни отказаха достъп –
щели сме да блокираме дейността на
НС и цялото УБО трябвало да ни пази.
Да пази трима души, колкото беше
екипът! А докато забраняваха на нас,
разрешаваха на едни другарки да се
ровят в архивите на Партийния дом и
да отделят документи за нуждите на
„Позитано“ без надзора на УБО. Знаел
ли е г-н председателят? Разбира се,
че е знаел. Последната част на филма
трябваше да отговори на интересни
въпроси, като например: какво криеха
подземните потайности и дали случайно връзките с Москва не минаваха
през тях? Щеше да бъде любопитно и
стряскащо. Затова не ни пуснаха.

септември 2020

Във филма има знакови лица, чуваме знакови реплики и истини за
прехода, включително за забогатяването и раждането на мафията. Една от новите мантри е да
се разследва кой как си е спечелил
милионите, какви връзки е имал с
властта – възможно ли е „да разплетем чорапа“?

С Искра Йосифова по време на снимките
на съвместния им дебют, филма „Пътешествие“

Приказки под шипковия храст! Важно
е кои са авторите на новите мантри
и кое повече ги интересува – правосъдието или разправата с конкурентите. Аз не знам какво още не е ясно!
Че сме кастово, болно и разкапано общество?! Че това Тони Андрейков го
каза през 1987 г. в „Пантеон“ и заради
неговото изказване вдигнаха мерника на филма. Две години по-късно си
легнахме като комунистическо общество и осъмнахме като капиталистическо, а след още 30 всичко е проядено
от метастазите и все още сме живи!
Други народи отдавна да са измрели.
Ашколсун на гена! Не 500, 1500 години
да ни тъпчат, пак ще издържим! Не
знам какво трябва още да се случи, та
да изревем „баста“!

В свой текст казвате, че пожарът през август 1990 г. е запален
от страха. Какви метаморфози
претърпя той и има ли безстрашни днес?
Да, страхът беше истинският подпалвач. Страхът, че може да се разбере какви са ги вършили и ако жертвите решат да им го върнат – жална им
майка! Как да оправдаят убийствата
на невинни край Дунава веднага след
9 септември 1944 или изтезанията,
загиналите в лагерите, скалъпените
политически процеси, насилията, манипулациите, кражбите, финансовите измами и фалшификации, геноцида спрямо собствените си граждани,
предаването на националните интереси, оплячкосването на държавата,
кражбите в особено големи размери,
узаконяването на беззаконията и нарушенията на Конституцията чрез
решения на Политбюро?! И накрая,
как да бъде извършена подмяната:
вместо идеологически монопол – икономически? По какъв друг начин освен
чрез класически инсцениран пожар, в
който уж ще изгорят документите?!
Днес обаче учениците надминаха учителите си! И страхът се завърна с
нова сила, защото ни притиснаха с
икономически хватки. Накъдето и да
се обърнеш, виждаш само страх. Откъде да се вземат безстрашните?
Преди години, когато правех „Заличаване“, разбрах случайно, че точно преди Коледа, в суматохата около предстоящите празници, Министерският
съвет, с настоящия министър-председател, взел решение да започнат
сондажи за нефт и газ в Черно море.
Отивам в Министерството на околната среда по друг повод и между другото питам дали е вярно. Първоначално отричат, после го удрят на молба
да не се разчуе, че еколозите щели да
блокират министерството.
Междувременно стана аварията в
Мексиканския залив. Светът гърми,
а у нас плаха информация и неведение. Мобилизирахме се няколко души
и създадохме филмче по метода „направи си сам“, наехме залата на Дома
на киното, разпратихме покани. Отзоваха се стотина души приятели и
познати, но нито един представител
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на институция. Каниш ги да видят до
какво водят алчността, авантюрата
и невежеството. Страх ги е да дойдат на прожекцията, а тези, които са
дошли, се страхуват да се изкажат.
Не получаваш подкрепа дори от тези,
които са израснали край морето.
От какво се страхуват? Не могат да
ти отговорят. Като са те възпитавали в страх – страх от родители,
страх от учители, страх от началници, от приятели, съседи, роднини,
страх от властта, от полицията
и от какво ли не, накрая стигаш до
страх от мене си. Колкото и основателен да е страхът, все пак и той, и
безстрашието са въпрос на личен избор. Да не би Валери Петров да не е
изпитвал страх? Страхувал се е и още
как! Не е случайна закачката на Радой
Ралин: „Зайчето Валери пише и трепери“. Трепери, ама пише!

Радостта на митингуващите на
18 ноември 1989 г. за вас е повод за
сълзи. Проучвайки архивите по делото срещу Трайчо Костов за филма „Сърцето умира последно“, вече
сте знаели колко силна е машината
за обществено манипулиране. Казвахте ли си: „Тяхната академия
(на политическите кукловоди) е
по-силна от нашата“, или имахте
надежда, че сълзите ви може и да
не са напразни?
Не са ме занимавали прозрения за
кукловодите и не те са били повод за
сълзите ми. Когато едни хора казват:
„Ние тази власт с кръв сме я взели и с
кръв ще я дадем“, не мога да имам илюзии, че ще подбират средствата, за
да я запазят. Сълзите ми бяха породени от поведението на хората, които
довчера се криеха от всяка гражданска проява, която не е дирижирана от
властта, скандираха „Осанна!“ на Тодор Живков, а днес – „Разпни го!“, и се
превърнаха в поборници за часове. Ако
сме преодолели хамелеонството, значи има надежда и сълзите ми са били
напразни.

Завършвате първия випуск по
кинорежисура при проф. Христо
Христов, за когото от години не се
говори. С какво ви „беляза“ вашият
учител и вярно ли е, че сте искали

да заснемете „Една жена на 33“,
заради който той е низвергнат?
Христо Христов беше запомняща
се фигура, личност, каквото и да говорят. Това, което му се случи, беше
голям урок за всички. Аз не бях близка
с Христо Христов, макар че го харесвах и дори суетата му ми беше забавна, но не можех и не желаех да я подхранвам, а той приемаше това като

е стигало. Бях изпитала на гърба си
липсата на софийско жителство, и то
в най-уродливия му вид – достатъчно
беше да видят в паспорта ти, че си от
провинцията, за да те заплашат, че с
теб ще се занимава нравствената милиция и ще те закарат под конвой, ако
не си отидеш сама в родното място.
Зер какво друго можеш да правиш в
столицата, освен да проституираш!
Нищо че си студентка, а после вече и

Малина Петрова
по време
на снимките
на филма
„Фермата“

неуважение. Но беше широко скроен,
аристократичен, над нещата. Само
веднъж, след като рицарски ме защити заради мое поредно „неуважение“
към някого от властта, подхвърли: „А
бе ти и на мен си го правила този номер!“. Той ме беше приел в класа си не
защото съм му направила някакво впечатление, а заради асистента си Георги Дюлгеров, който ме бе запомнил на
приемните изпити. Жестът му към
мен беше голям и аз нито за миг не съм
забравяла какво му дължа, но вместо
благодарност все с нещо го огорчавах.
Най-голямото ни разминаване беше в
това, че приемаше истините за нашето минало и настояще като „дискредитиране на българския народ и
държава“ и горещо отстояваше тази
позиция въпреки преживяното покрай
„Една жена на 33“.
Вярно е, че ми се искаше да направя
„Една жена на 33“, но до „годеж“ не

режисьор в Киноцентъра – достатъчно е, че нямаш заветния печат. Нито
сценаристът, нито режисьорът имаха хабер от истинската драма, а и
по-добре, защото, ако бяха бръкнали
по-дълбоко, кой знае какво щеше да им
се случи.
Имало е и друг кандидат да прави
този филм – Иван Андонов, на когото
дори Боян Папазов го бил обещал, но
накрая предпочел Христо Христов.
Докато беше председател на Съюза
на българските филмови дейци, той
беше обект на голяма любов и ласкателства. Дори след прожекция на
някой не съвсем сполучлив филм се
хвърляха на врата му, прегръщаха го,
целуваха го, и то мъже на възраст, с
биография и авторитет. Гледаш и не
вярваш ни на очите, ни на ушите си!
Добре, ама направи „Една жена на 33“,
генералният секретар на БКП се обиди, повлече партията след себе си и
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Малина
Петрова

Малина Петрова завършва кинорежисура през 1978 г. Първите є филми са игрални – „Пътешествие“ (1980), съвместен
дебют с Искра Йосифова), „Синът на Мария“ (1983), след което прави ярки документални
творби като „Тетевенска 24“
(1984), „Виновни няма“ и „Пантеонът“ (1986/1987), „Фермата“
(1988), „Сърцето умира последно“ (1991), „Раздвоено сърце“
(1993), „Приключено по давност“
(2009), „Децата на Мария Магдалена“ (2000), „Заличаване“ (2012),
„Кристалът на душата“ (2016) и
др. Свидетел и разказвач е на
събитията около създаването
на Русенския комитет и последвалия го български преход.

едва минала премиерата, се започна
кампания срещу филма. В СБФД правят разгорещено партийно събрание,
на което възмутени кинотворци заклеймяват Христов, минават всяка
граница на възпитание, приличие и колегиалност: „Христо, ти не си режисьор, не, ти никога не си бил режисьор,
един добър филм нямаш!“ и все в тоя
дух, от което излиза, че най-голямото недоразумение в киното им е било
председател.
Навремето четох стенограмата и
онемях. Чудя се как Христов не е получил инфаркт от предозиране на
верноподаничеството. Няколко години по-късно присъствах на подобно
аутодафе на режисьора Вили Цанков и
отново с активното участие на киноавторитетите нашенски. Е, как един
не стана и не каза: „Чакайте, другари,
освестете се, какво правим!“. Чудите
се, че никой сега не споменава Христо
Христов. Обяснимо е – кой иска да си
спомня собствения позор!
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А какво бяха за вас другите двама
големи режисьори – Георги Дюлгеров и Рангел Вълчанов? Работили
сте заедно в „Авантаж“, в „С любов и нежност“ и „Лачените обувки
на незнайния воин“…
Имах късмет да се запозная и с двамата, да се уча от техните успехи и
грешки. Научила съм много неща от
тях, особено такива, каквито няма
в никоя учебна програма. Например,
че не трябва да притискаш хората и
да им налагаш какво и как да мислят,
защото ти знаеш по-добре. Ами ако
те знаят нещо, за което ти дори не
си чувал?! От тях научих как можеш
да накараш хората да ти повярват,
с какво да ги спечелиш, та да работят, все едно филмът е техен, какви
изненади да очакваш от различните
звена в екипа, кои са най-капризните
и как да се справиш с егоцентризма им,
кога не трябва да очакваш от хората
героизъм, как да овладееш умората и
нетърпението им, та да не те бойкотират. Разбрах, че талантът не е
оправдание за компромиса с морала,
а изборът ти е мярка за компромиса,
който си готов да направиш; че да си
гъвкав, не означава да се усукваш при
всяка по-рискована ситуация; да си
твърд, когато отстояваш позиция,
но не прекалено твърд, за да не си счупиш главата; че да изоставиш приятеля, другаря си или колегата в тежка ситуация с оправданието, че не си
вещ или имаш по-важна работа, е недостойно – мога да изреждам десетки.
За Георги Дюлгеров мога да разказвам
с часове. Той беше асистент на Христо Христов, другият беше Людмил
Стайков. Аз попаднах в групата на
Дюлгеров. Той беше млад, нямахме голяма разлика във възрастта и
общуването беше по-скоро като с
по-старши приятел. Ентусиазмът му
беше заразителен, беше напорист и
бързо се палеше, ама и бързо даваше
заден. Почти не съм писала за него,
а той заслужава, защото много ми е
повлиял в първите години, дори бях
започнала да приличам на него и от
страх да не стана негово лошо копие и
да изгубя индивидуалността си, отидох да се поуча от Рангел. Можех да
избера някой друг режисьор, но избрах

Рангел по време, когато имаше много
негативи срещу него – беше се върнал
от Чехия, беше направил „Бягство в
Ропотамо“, който не събуди възторг,
и въобще по онова време говореха за
него неласкаво. И като избирах при
кого да отида, този факт предопредели решението ми. „На малкия остров“,
„Първи урок“, „Вълчицата“, „Инспекторът и нощта“, все филми, които
ми харесваха, а режисьорът – с голяма питанка. И за да разбера какво се
крие зад тази питанка, се запознах с
него. Колкото и странно да звучи. Но
животът е пълен със странности.
За Рангел съм писала много, а и знам
какви ли не истории, защото той обичаше да говори, да разказва, да играе,
да имитира, да направи шарж от един
детайл и в него да видиш целия човек,
да видиш и себе си, но да не се обидиш,
защото, ако човек има око за комичното, ще го открива навсякъде.
По време на снимките на „Лачените
обувки…“, докато другите още спяха,
ние ставахме между 4 и 5, пиехме кафе,
той разказваше какво е сънувал през
нощта, уточнявахме разкадровката,
всеки детайл за всеки кадър и оставаше време за какви ли не разговори.
Това беше моята втора Академия –
уроци на ранина. И около 6 и половина
поемах пеш за селото, където беше
декорът, да посрещна изпълнителите, които бяхме избрали от всички
села в Софийска област. Те пристигаха
с автобуси, облечени в костюмите си,
носеха баници и погачи, месени посред
нощ, цял ден играеха хора, веселяха се
– на сватба като на сватба, а вечер
автобусите ги отвеждаха обратно в
селата им да поливат градини, да си
вършат полската работа и отново да
правят по никое време баници за техния Рангел, с когото бяха равни в шопския хумор. „Лачените обувки…“ беше
направил живота им ярък и необикновен и затова на финалната вечер
на раздялата много сълзи се проляха.
Малкият изпълнител Боби се разплака, след него бабите, мъжете взеха да
си потъркват очите. Дори Рангел се
просълзи пред величието на тази сцена. Виждали ли сте шопи да плачат? Е,
аз видях.
Продължава в следващия брой
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Рисунки в
След карантината
галерия „Арте“ показа
нова серия рисунки          
от Станислав Памукчиев.
Изложбата „Монолози –                   
рисунки в изолация“
включваше циклите
„Докосване“, „Завръщане“
и „Свещеното“.                        
За самотата, паметта
и рисунката като найинтимното пространство
за изразяване –                          
с художника разговаря                      
Людмила Димова

изолация

Какво състояние на духа роди тези
„изолационни“ рисунки и как се съотнасят те към предишните, които показахте през 2019 г. отново в
галерия „Арте“?
Онази изложба от 2019 г. продължи с
нова серия рисунки. Не само заради
карантинната изолация, но и по други причини трябваше да остана вкъщи, не мога да работя в ателието си.
Вкъщи е възможен само малък формат
на коляно. Раздигам масата, на която
се храним, и започвам да рисувам. Рисунките са навсякъде из къщата – в
леглото, на пода, залепени по стените и гардероба. Нямах материали и
си купих от една книжарничка, която работеше в кризата, детски бои
и блокчета. После го осъзнах като
концепция. Това не е рисуването на
професионала, който има свръхотговорност към това, което прави. Това
е рисуване с каквото намериш, за да
спасиш душата си. Рисуваш по причина, че ако спреш, ще се побъркаш.
Изведнъж започнах по-настоятелно
да слушам симфонична музика, сетих
се за базови книги. В страстната седмица, когато си наложих и по-строги
ограничителни мерки, извадих „Голямата книга“. В състояние на изолация,
на духовни и емоционални напрежения
човек е по-раним, емоционално по-ускорен. По никое време изплуват предчувствия, спомени, избиват съдържания, които в нормалното всекидневие
потискаш, мачкаш, скриваш. Благодат
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за творчески нагласения човек, защото му разкрива битието в неговата
безкомпромисност. Ако му се отдадеш, можеш да стигнеш до крайни
състояния в осъзнаването на екзистенциалната драма. Тези рисунки са
насочени към мен, аз разговарям през
тях със себе си.
И в това състояние, когато през деня
нищо не се случва (освен че се научих
да готвя някои простички неща), усетих, че монолозите ми са изключително в минало време. Което също е тежка драма. Черпиш от старите извори,
преосмисляш се, водиш задочен диалог
с миналото. Някои рисунки, съзнателно или не, извадиха стари мотиви,
стари композиционни решения.

Къде ви върнаха?
Някъде в 1985 г., към първите самостоятелни изложби – теми, мотиви, композиционни решения, които още тогава съм открил за себе
си. Сега те сами идват, проверяват
ме. И аз ги проверявам още веднъж
– издържат ли, имат ли енергия все
още. Оказва се, че имат. Сякаш се

преодолява цялата ми биография
като хипотетично развитие. Професионална илюзия е, че се движим по
някаква възходяща траектория. Напреженията, които сега преживях, ги
открих в старите ми работи, тоест
моите предварителни нагласи са ме
водили натам, без да има външни причини за това.

Вашите проекти са много премислени, мащабни, насочени към
овладяване на пространството и
материята. Къде е рисунката в
тях, може би само в подготвителния етап?
За големите ми инсталационни проекти правя работни, проектиращи
рисунки. Докато тези рисунки имат
самостоятелен живот. Те са основно
фигурални, разказват, макар и синтезирано, много лични истории.

Рисунката най-интимната медия
ли е?
Възможно най-интимната. Освен това при нея има спонтанност, автоматичност, говорене със себе си на
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Рисувате и разпятието, в ракурс,
различен от познатия.
Това е алюзия за разпятие, защото кръста го няма. Това е Неговото
предчувствие за разпятие и моето
вживяване в това предчувствие.
Движението отново е двузначно. При
разпятието Христос виси на ръцете
си – напрежението е надолу, тук ръцете са в движение между разпятие и
възнесение. Осъзнах това преди време през изключителни ранноготически разпятия, събрани в един музей в
Милано. В тях Иисус не пада и не виси,
а се качва и лети. Това разпятие е Неговата победа над смъртта.

Станислав Памукчиев, „Рисунки в изолация“, 2020 г.

базово емоционално ниво – през енергията на линията. Няма понятия, има
жест и този жест е сублимиран. Ти си
на върха на въглена. Това е много професионално усещане, вероятно може
да го разбере музикантът, който знае
с каква сила да натисне клавиша. Зрителят няма как да го разкодира, той
го усеща само като енергия. Разговорът на това ниво вече е извън разговора с литературни образи и метафори, той е разговор през пластически
метафори или пластически идиоми,
както ги наричам, където една черта
е натисната върху листа по различен
начин. Пластическият жест е сублимиран жест на цялостната личност,
на Аза във всичките измерения на
виталност, емоционалност, психичност, менталност.

Появява се и цвят.
При мен цветът е изразен в своята
емоционална, психична активност
и символна определеност. Не е цвят
заради живописната стойност, не е
колориране, а още един семантичен
пласт, който обаче е визуален.

Обръщате се към Евангелието на
Йоан. Защо не към Апокалипсиса, сякаш повече би подхождало в
ситуацията?
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За пръв път си го позволих – винаги
съм се съпротивлявал на баналния
и наивен визуален реализъм на тема
духовност. Християнското в моето
творчество отдавна го има, но никога
в пряка сюжетност. Сега има мотиви
– например влизането на Иисус с магарето в Йерусалим – които никога не
съм рисувал. Направих цяла серия на
тема „Добрият пастир“.

Къде си поставяте границата по
отношение на сюжета?
Цялата световна култура е пълна с
иконографски клишета за историята
на Христос. И се знае – Той седи на магарето на една страна. Аз си позволих
Той да възседне магарето, позволих си
да Му разперя ръцете с екзалтация и
предусещане за разпятие. Този жест
на разтваряне на ръцете е двузначен,
от една страна, сякаш казва: „Аз съм
ваш, приемете ме, прегръщам ви“, но
малко след това вдигнатите ръце се
превръщат в разпятие. И съм им сложил по една точка – дупка върху дланите и ходилата, сякаш предварително е знаел какво ще Му се случи. Това
са своеволия, скрити разкази. Една уж
случайна точка върху ходилото може
да засегне чувствителния зрител, защото става въпрос за най-тежкото,
за драмата на изкуплението.

Разбира се, изплуват и есхатологични
предчувствия. Бяхме залети от предчувствия, че този модел на цивилизация е изчерпан, от усещане за безперспективност, от предчувствие
за свършек. Вече няма нови социални
утопии, нови ценностни йерархии,
духовно и нравствено ориентирани. Има лични програми. Много хора
се занимават с личното си спасение,
изкуството също гради лични митологии, лични стратегии и утопии, но
колективни утопии не се задават. Бъдеще със свръхтехнологии ме кара да
се страхувам.
Цикълът „Завръщане“ не е завръщане
в историческото време, не е носталгия по близкото и далечното минало.
Не си мечтая за библейската реалност като битово съществуване.
Мечтая си за откритостта – може
би малко наивна – на безпрекословното вярване, на безусловната любов
като хоризонт, спасение. Ние днес не
вярваме на нищо. И през изкуството
аз се стремя, връщайки се към предисторични и предрелигиозни състояния,
да укрепвам последното останало в
нас, което ни е дадено като интуиция за нещо, по-високо от нас. Съзнанието, откритостта към по-високи
измерения.
Тук не ми прощават апологетите на
концептуалното и съвременното изкуство – според тях съм съвременен
художник, ама не съвсем, защото още
говоря за някакви трайни и големи съдържания. Моята болка е отсъствието на голям наратив, затова търся
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да споя всекидневните фрагменти от
разказа в голям наратив. И това не ми
се прощава, защото е демоде. Да говорим за вечността е демоде.

През годините вие създавате много
„Завръщания“…
И често се бърка с носталгия по миналото. За мен тази тема се развива
най-вече в посока завръщане към първично, изначално състояние. Разтваряне в изначалното като търсене на
опорни точки, за да тръгнем отново.
Не мога да се съглася да остана само в
комфорта на телесната си опаковка,
само във всекидневното удовлетворяване на дребните радости. Трябва
ми по-висок хоризонт, за да видя живота си в проекция, а не ден за ден. Не
приемам формулата „живей за мига“, в
този смисъл и изкуството ми се разтяга в безвремие. В състоянието на
изолация последният цикъл рисунки
„Завръщане“ беше и завръщане към
мен самия, към рисуването, към стари мотиви… Ама това не е голямото
завръщане, а търсенето на пътя към
него.

Как през 90-годишния ви баща, за
когото се грижите, разглеждате
темата за паметта? Тук ми идват наум две изречения от новата
книга на Георги Господинов „Времеубежище“: „Ако никой не помни,
значи всичко е възможно. Ако никой
не помни, става равносилно на Ако
няма Бог“.
Тази книга на Георги Господинов дойде при мен точно след като бях нарисувал нещата. Разпознах връзката, казах си: „Ето го, някъде витае“.
Въпросът как през баща ми осъзнавам загубата на памет е психологически болезнен. Още повече че аз
самият усещам в себе си накъсване
на памет. Получава се колаж от спомени, изплуват несъзнателно парчета, като стари филмови ленти – една
част от филма е поразена, вече не
си убеден дали се е случило, не си ли
фантазираш.

Как се отнася рисунката към фрагмента, който от времето на Гео
Милев е все така „рожба на новото
време“?

Рисунката се стреми към относителна завършеност в своята специфика.
Тя е без високия ангажимент за завършеното произведение, това се отнася
още повече за неофициалните рисунки. Те фиксират моментно състояние
и не настояват да са произведения.
Този спонтанен и неангажиран жест
понякога носи много повече истина
в себе си, отколкото принудата да
направиш завършено произведение.
В изкуствата с дълго технологично
време – да речем, скулптурата, романа – трябва да запазиш прекалено дълго състоянието на сублимация, това
е проблем. В този смисъл кратката
музикална пиеса, рисунката, тристишието могат да носят енергията
на светкавицата, на моментното
просветване.
Тук се намесва нагласата на личността – дали вижда фрагментите от живота, или от вечността. Дали дългото време може да бъде компресирано
в секунда; дали вечността може да
се разкрие в мига; дали не е прав Киркегор, като казва, че миг, който не
съдържа в себе си вечността, не си
заслужава.

Станислав
Памукчиев

Станислав Памукчиев е роден
през 1953 г. в София. Завършил
е специалност „Стенопис“ в
Художествената академия в
София, където днес е професор.
Неговите работи са показвани
в над 50 самостоятелни изложби в България, Австрия, Германия, Холандия, Унгария, Румъния,
Сърбия, Македония, САЩ, Франция, Белгия. Сред изложбите
му са: „Реликти“, 2000; „Пепели“, 2004; „Начала“, 2004; „Бяла
стая“, 2006; „Хронотопи“, 2009;
„Утаено време“, 2015; „Преминаване. Маркери по пътя“, 2016;
„Завръщане“, 2017. Носител на
наградите Владимир Димитров
– Майстора, 2015, и Захарий
Зограф, 2004; на Голямата награда на международното триенале за живопис, София, 1996.

Какви са тогава миговете на
изолация?
Както казва проф. Георги Каприев, истината се провижда само в извънситуативната тоталност на битието.
А изкуството е такъв вид излизане
от повседневното. Иначе ситуативното безмилостно ни държи. Ние си
мислим, че живеем, но всъщност
само обслужваме живота. Тичаме покрай него и след него, а се разбираме
като дълбинно живи само когато излезем от факта, а това става през
самотата.

В самотата раждат ли се проекти
за бъдещето?
Имам един проект за есента – да се
саморазправя с живописта като история. Това е проблем в поведението
ми като художник – моята живопис
често е на границата да се разпадне
и да прекрачи към обект и инсталация. Изкушен съм да мина по границите на картината, да се опитам да

я предефинирам още веднъж в нейния
окончателен разпад. Смяна на онтологичния статус на живописта въобще,
което си е концепция за живописта.
В световната практика е разказано
многократно. Въпросът е искам ли
още един път да го изрека с моето
изречение. Или да „изпраскам“ красива редова живопис, която се случва по
духовна необходимост. Това е дилема.
Дали да използвам традиционната
живописна форма, за да изразя себе
си, или да концептуализирам пътя на
живописта и моя път в пътя на живописта. В този смисъл тези рисунки не
се занимават нито с едното, нито с
другото – нито с високия ангажимент
на високата живопис, нито с високия
ангажимент на концептуалното и съвременното. В тях не ме интересува
колко съм съвременен. Те не настояват да са съвременни. Те настояват
да са моите рисунки!
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Арката

Евгения Атанасова-Тенева

Над

„Париж е специално,
вдъхновяващо място            
за Кристо. Любовта              
му към града е запечатала
огромните сили                                            
на младостта,
творческото съзряване       
и любовта. Още в първите
писма до брат си Анани
от 1958 г. Кристо                  
му пише: „Иска ми                           
се да крещя и да викам.
Paris, това е най-живият
град на света и цялата
красота и хубост                                             
на света се е събрала
тука“. Изложбата
„Кристо и Жан-Клод.
Париж!“ продължава
в центъра „Жорж
Помпиду“ до 19 октомври
2020 г.

на свежия въздух, на докосването на
вятъра, на шумоленето на вълните.
Виждах Кристо да прави точно така
през 2015 г., докато гледаше водите
на Изео и си представяше все още непостроените „Плаващи кейове“. Ще
си помечтая и аз да видя през 2021 г.
„Опакованата Триумфална арка“ в
Париж.

Не мога да си представя, че заставам
пред паметна плоча, на която е изписано името Кристо, а под него – две
дати, разделени с тире. Той вярваше,
че светът и животът са нещо голямо, цяло и великолепно. Учеше ни, че
всяко мигновение е неповторимо. Не
знам вярваше ли в Твореца, но зная, че
говореше и живееше като истински
творец, изпратен на земята, за да я
прави едно по-вълнуващо и красиво
място. „Цял живот съм се стремял
да бъда артист“ – казваше Кристо.
Правеше го с любов, увереност и размах. Когато искам да се поклоня пред
Кристо, ще притворя очи и ще обърна лице към слънцето, ще се зарадвам

Взирам се в подготвителните рисунки на Кристо за Арката. Масивният
силует на монумента, обвит със сребристосиня материя, се извисява над
булевардите, над сградите и короните на дърветата и се откроява на
фона на парижкото небе. Яркочервени
въжета я обрамчват и подчертават
геометричните ѝ форми. Представям
си как вятърът внезапно погалва плата и достолепният паметник оживява. Светлините и сенките по драперията се раздвижват, чертаят нови
форми. Силуетът изглежда ту светъл, лек и ефирен, ту застрашителен
и драматичен. Цветовете се променят с преминаването на всеки облак,
гледката е различна всяка секунда.
Този ефект ме е поразявал, докато

Кристо на Ке
дьо Турнел в Париж,
1962 г. © Christo

наблюдавах предишни проекти на
Кристо и Жан-Клод – „Портите“ в
Сентръл Парк, „Плаващите кейове“,
Мастабата в Лондон. Те изглеждаха
като оживели картини на художника, които започват свое собствено
изумително битие сред града или
природата.
С щедростта на таланта си Кристо завеща на своите съмишленици, с
които работи рамо до рамо, да продължат започнатото и да реализират „Опакованата Триумфална арка“.
Френската държава даде ясен знак, че
с това „ще върнат малко от огромната любов, която Кристо изпитваше
към Париж“, както написа Филип Белавал, директор на Центъра за националните паметници.
Зная, че Париж е специално, вдъхновяващо място за Кристо. Любовта
му към града е запечатала огромните сили на младостта, творческото
съзряване и любовта. Още в първите писма до брат си Анани от 1958 г.,
когато пристига в града, Кристо му
пише: „Иска ми се да крещя и да викам. Paris, това е най-живият град на
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Част от експозицията „Кристо и Жан-Клод. Париж!“ в центъра „Жорж Помпиду“

света и цялата красота и хубост на
света се е събрала тука. Вие няма да
ми се сърдите, но Paris, Paris е безумен.
Всеки ден е по-хубав и по хубав, това е
нещо неземно, някакво безкрайно очарование. Сега идва пролетта. А пролетта в Paris е най-голямата радост.
Независимо от всичко, тука може би
има най-хубавата светлина на света, всякога – и в облачно, и в слънчево
време“. Какво повече трябва на твореца освен свобода, светлина и вяра в
себе си. Със слаба фигура, но устремен
поглед, той търпи лишения, но гледа
напред. Като с магнит привлича генералската дъщеря Жан-Клод. Привързва я към себе си така, че тя е готова
да го следва във всичко.
Представям си как младият Кристо
минава всеки ден покрай Триумфалната арка. Живее наблизо, в малка
таванска стая, но амбициите му са
големи. Вижда паметника във въображението си като част от свое произведение, включва Арката в своите
първи колажи за опаковани сгради.
Дръзко е, че мечтае да я направи част
от все още прохождащото си изкуство. Но Кристо е дързък. Затова
френският президент Макрон го нарече „поет на пространството“.
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Изложбата в Бобур.
Кристо и Жан-Клод
отново в Париж
Жан-Клод на Пон дьо Турнел в Париж,
1962, © Christo

Изложбата в парижкия център „Жорж
Помпиду“, която продължава до 19 октомври тази година, ясно показва как
художникът имигрант Христо Явашев се превръща в известния на цял
свят Кристо. Виждат се първите му
търсения, как набира сила и растат
вдъхновението и мащабът му, как
става все по-здрава спойката с партньорката му Жан-Клод и прераства
в творческа връзка. Когато напуска
България на 21 години, Христо е усвоил до съвършенство зададената рамка на тоталитарното художествено
образование. Попада в света навън,
вижда, че рамката на изкуството е
само въображението на артиста.
Работите на Кристо в Бобур разкриват как Париж отключва неговия порив да бъде различен, да намери своя
почерк, да прави „свои“ неща. Той се
измъчва дори когато рисува портрети по поръчка, за да се издържа. Това
е поредно ограничение на устрема му
да твори. Вероятно така се ражда
опакованият портрет на Жан-Клод.
Зеленооката млада дама разпалва
струни в сърцето му, събужда в него
емоция и перфектното изображение
на лицето ѝ върху платното се оказва
недостатъчно, за да бъде завършено
произведението. И сега в „Помпиду“
замечтаният поглед на спътницата
на Кристо ни гледа през прозирен найлонов воал. Гледа ни отдалеч и предизвиква особения копнеж, с който примамват недостъпните неща.
За първи път изпитах върху себе си
магнетизма на ранните произведения
на Кристо, създадени в Париж, докато
го очаквах за първата ни среща-интервю. Погледът ми беше неустоимо
привлечен от опакования телефон на
стената, аранжираните на постамент консервни кутии, голям пакет
от тъмен брезент, пристегнат с
въже, издължен обект, приличен на
клон в светла обвивка, под стъклен
похлупак. Те стояха там, предмети,
лишени от своята някогашна функция, но пренасяха в стаята времето
и младостта на Кристо. Изследвах
ги и те ми разказваха истории. За
младия Кристо в ателието в Париж,
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сред множество изпразнени железни
контейнери от бои, работещ трескаво до късно през нощта. Виждах
как ги обработва по различен начин,
запечатва ги със смес от лак и пясък, завързва ги с канап, оглежда ги,

нарежда ги, разваля, започва наново,
докато е истински доволен от резултата. Такива кутии вижда за първи
път критикът Пиер Рестани, когато посещава Кристо и стига до заключението, че в произведенията на

българина има прекалено много присъствие на артиста, за да го причисли
към групата на „Младите реалисти“.
А художникът е дотолкова погълнат
от експериментите си, че дори не се
интересува дали тези творби някога
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Евгения
АтанасоваТенева

Евгения Атанасова-Тенева е
журналист в БНТ, изследовател
на творчеството на Кристо и
Жан-Клод. Автор е на документални филми и на статии, посветени на техните произведения. Повече от десетилетие
наблюдава отблизо проектите
на Кристо, многократно го е
интервюирала и се е срещала
с него. При строежа на „Плаващите кейове“ на езерото
Изео участва като доброволец в проекта. Резултат от
което е и книгата „Кристо,
Владо, Росен и плаващите кейове“ („Книгомания“, 2018 г.).

биха имали стойност. Когато го питат вярвал ли е, че такива произведения могат да се продават, той отговаря: „Никога, никога не съм мислил
за това“. Художникът Лучо Фонтана е
човекът, който първи купува от ателието му такова произведение.
Париж от края на 50-те е красив, но
не е спокоен град. А динамичните
състояния на „тревога“, на „неспокойствие“ са важни за Кристо. Затова и първите опити на автора извън
гладката повърхност на платното
носят силната вибрация на времето.
В тях се усеща напрежението от историческите събития в Алжир, от барикадите и демонстрациите по улиците на френската столица. Зрелият
Кристо отрича пряко политическото
значение на творбите си, но пулсът
на времето присъства в тях. Материалите – консервни кутии, варели,
въжета, разказват за несигурността,

септември 2020

трансформираните обекти, напомнят за промяната, която напира и се
случва, независимо дали човек пряко
участва в събитията, или живее на
техния фон.
Париж е градът на голямата любовна история на Кристо и Жан-Клод – с
препятствия, драматични обрати, но
любов доживот. И тя също е видима в
творбите от този период – опакованите ѝ обувки, детската количка, дървеното конче на колела. Кристо като
магьосник ни кара да отворим очи, показва ни света, като го скрива от нас,
кара ни да мислим за вътрешността,
за сърцевината. Той знае как да използва платовете така, че да превърне в изкуство баналните предмети
от действителността. И „витрините“, които започва да прави, докато
живее с Жан-Клод във Франция, носят
тази специфична загадка. Витрините
са обичайни обекти на човешката суета, в тях жените оглеждат силуета
си на улицата – но Кристо ги препречва с драперии. В тях няма изложени
стоки, няма манекени, те поставят
поредна загадка кое е същественото, какво остава невидимо за очите. Художникът признава, че тези
Кристо, „Опакована маса“, © Philippe
Migeat – Centre Pompidou, MNAM-CCI/Dist.
RMN-GP © Christо

творби в голяма степен показват неговия интерес към архитектурата и
скулптурата.
Изложбата в Бобур през 2020 г. показва и „Стена от петролни варели. Желязната завеса“ на Кристо и Жан-Клод
от 1962 г. Мълниеносното временно
произведение е отговор на построяването на Берлинската стена и арт
критиците я смятат за политически
най-ангажираната му работа. Парижката улица „Висконти“ е препречена с
барикада от варели. Изградена е без
разрешение, в състезание с властите, които се очаква да я развалят и да
арестуват нарушителите. Животът
на творбата продължава точно осем
часа в късните часове на 27 юни 1962 г.
Зарядът ѝ я прави и до днес едно от
най-емблематичните произведения
на Кристо и Жан-Клод.
Парижаните помнят също и как са
стъпвали по нежния килим на „опакования Пон Ньоф“. Колоните му са се
отразявали като разтопено злато в
Сена. Заради красотата и удоволствието от създаване на изкуството
двойката творци достига до преговори с политическия елит на държавата
– кмета на Париж Жак Ширак и президента на Франция Франсоа Митеран.
Това е изпитание и за двамата автори. Кристо ми е казвал: „Много беше
трудно, никога не бих искал да имаме
друг подобен процес на разрешение.
Това беше най-трудният“. Изложбата
в Бобур разказва и тази история.
„Опакованата Триумфалната арка“
изглежда като венец във връзката
на Кристо и Жан-Клод с града Париж.
Порталът, издигнат в чест на френските герои, ще се превърне в портал на безсмъртието на тяхното
изкуство. Ще бъде мястото, където
ще мога и аз да се поклоня на човека,
който ни учеше на хуманизъм. Кристо
правеше чудеса, създаваше радост.
Арката ще сияе, окъпана в цветове,
хората наоколо ще бъдат усмихнати.
Знам, че ще вдигна очи и ще си представям Кристо, застанал отгоре на
монумента, махащ щастливо с ръка.
А той ще е някъде още по-нависоко,
както казваше – „някъде там“.
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„Самотникът скитник“

Константин Щъркелов, акварел, 1919 г.

Изложба на Константин                                         
Щъркелов в СГХГ,                   
май – октомври 2020 г.

и никога не ще може да ни удовлетвори докрай. Ето защо в продължение на
четири столетия не млъкват споровете за Рафаело“.

Не бих могъл да кажа защо и как, но
докато разглеждах изложбата на
Константин Щъркелов, някак си съвсем неочаквано, по неведоми асоциативни пътеки си спомних за думите,
които преди много години бях чул от
известния руски изкуствовед Виктор
Гращенков в лекция за високия Ренесанс. По-късно, почти напълно точно
повторени, ги открих в един от уводните пасажи към неговата монография за Рафаело. Цитирам дословно:
„В онази степен, в която на човека е
присъщ стремеж към равновесие, към
хармония, изкуството на Рафаело е
привличало и ще привлича хората. Но
в същата степен, в която природата
и човекът изразяват жизненото си
движение в стълкновението и в борбата на непримиримите противоречия, изкуството на Рафаело не е могло

С нужната уговорка, която французите формулират с израза toute
proportion gardée, бих могъл да кажа
нещо подобно и за творчеството на
Константин Щъркелов. Възхваляван,
щедро откупуван, нашумял „царедворец“ и подценяван, пренебрегван и
дори отхвърлян, художникът се „радва“ на сложна и противоречива съдба
и приживе, пък и до ден днешен. Немалко „ценители“ са го намирали за
„отживял“, за едностранчив и за еднопланов акварелист, сътворил единствено поредица еднообразни красиви
природни гледки. Други не са преставали да се възхищават от лекотата
и от импровизационната виртуозност на деликатно положените петна и форми, често без доработка или
поправки. Повечето от неговите акварели, пък и редица рисунки и скици,
са пронизани от едно общодостъпно

поетично начало, което напълно естествено очарова и подкупва „редовия“ зрител, но трябва да признаем, в
същото време не оставя равнодушен
и най-изтънчения специалист.
Ето защо изложби като настоящата
са много необходими и актуални – не
само от гледна точка на реконструирането и възсъздаването, дотолкова, доколкото е възможно, на цялостната физиономия на автора, на
пълнотата на естетическото възприятие и на преживяването, което,
сигурен съм, привлича и ще привлече
най-различни зрители в залите на
СХГХ, но и за да бъдат евентуално
преодолени определени стереотипни представи за него и за да се оцени
фигурата му в цялата ѝ сложност и
дълбочина.
Действително в неговите творби е
налице хармония, уравновесеност, те
сякаш са пронизани от някаква умиротворена съзерцателност. Дори в
скиците на военна тематика (1916 г.),
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документиращи пленници, войници,
потънали в окопи, убити животни,
които по самата си тематична обвързаност би следвало да съдържат
цялата трагика и ужас на събитията, няма драматизъм. Същото може
да се каже и за рисунките от затвора, фиксиращи моменти от един от
най-мрачните периоди в живота на
автора (1945 г.).
Основната „стихия“ на Щъркелов е,
разбира се, природата в нейните безбрежни прояви и прелести. Но и тя е
интерпретирана с някаква, бих могъл
да кажа, специфично нюансирана „отстраненост“. Не долавяме и намек за
повишена експресивност, за някаква
„емпатия“, свидетелстваща например за възвишени или за силно емоционални, разтърсващи интонации.
В същото време обаче под покрова на
красотите на планините, на полята,
на зеленината или на водните басейни
нерядко долавяме тиха нега, някакъв
особен род spleen, нещо, което свидетелства за дълбока, интимна обвързаност между художника и онова,
което той пресъздава във визуални
форми.
Щъркелов без съмнение благоговее
пред природните хармонии и пред величието на Всемира. Но като художник търси и открива устойчивите
композиционни решения, доминирани
от хоризонталните и от вертикалните направления, интересуват го
преди всичко звучността на цвета,
прозрачността на чистия въздух, тоналното степенуване на пространствените планове. Дори архитектурните мотиви и елементи, които
рядко се срещат в неговите пейзажи,
са вплетени в природните дадености и като правило не се открояват
самостоятелно.
Онова, което до голяма степен ни избавя от усещането за известна монотонност при последователното
разглеждане на пейзажите в изложбата, е обстоятелството, че при наличието на несъмнен устойчив пластичен мироглед откриваме всеки път
конкретен подход към даден мотив,
към определена природна гледка или
композиционна форма. Лекотата в
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полагането на линиите и на цветовите зони, ефирността в третирането
на акварелната материя, импровизацията в движенията на четката са
онези характеристики, които съдържат очарованието и определят лириката на неговите творби. Контурът
и петното в разнообразните им взаимодействия, тоновете и полутоновете, по-отчетливо или по-неопределено разлети на относително широки
дифузни повърхнини, маниерът на
работа, наречен аlla prima, съчетан
с „мозаечно“ полагане на акварела, са
само част от индивидуалната стилистика на Щъркелов като живописец.

пространствени планове, субстанции
и тонални съпоставки.
Наред с жанра на пейзажа, който несъмнено доминира неговото творчество, авторът рисува и портрети,
натюрморти, далеч по-рядко фигурални композиции или картини с елементи на стафаж. В рисунките и скиците с молив, туш/перо, в пастелите
и дори в картините с маслени бои той
съчетава по много своеобразен начин
уроците на академичната школовка с
лекотата и с по-свободния маниер в
изграждането на щриха и в полагането на мазката, които оформят личния
му почерк.
В портретите си е предимно „академичен“, но с елементи на символизъм и
на сантиментализъм. Особено запомнящи се са театралните портрети в
роли, да не говорим за автопортретите, първият датиран от 1909 г.,
които са характерни със своята концентрация и с психологическата си
вглъбеност.

Константин Щъркелов, Пейзаж от освободен български град в Добруджа, 1916 г.

Авторът е усвоил в пълнота уроците
на Ярослав Вешин, а и на руските художници, които е могъл да види в оригинал. Той изповядва определени разбирания за акварела, които далеч не са
универсални, но в периода, когато се
формира като художник, са актуални и
в много отношения водещи в контекста на развитието на българската живопис. Неговата визия се изразява и се
проектира в най-разнообразни вариации от тематични мотиви и от живописни тълкувания и разработки на

Щъркелов е майстор на асоциацията,
на пластичните внушения, но тези
асоциации и внушения нямат нито
символична, нито експресивна природа, а се базират на интерпретацията
на сетивните впечатления, на видимото. Живописното тълкуване на
дадена субстанция, изграждането на
„масата“ на водата, на снега, на терена, се съчетава с акценти върху детайла, често съдържащ белезите на
своеобразен „йероглиф“, постигнат с
артистичен „удар“ на четката.
Изложбата е организирана по случай
130-годишнината от рождението на
художника. Куратори са директорката на СГХГ Аделина Филева, Красимир
Илиев и Пламен В. Петров в съавторство със солиден и авторитетен екип
от сътрудници. Експозицията е обогатена с фотографии, писма, картички, документи, семейни албуми, бележници и скицници, каталози, вестници.
Включените творби принадлежат на
фондовете на СГХГ, на Националната
галерия, на музеи и галерии в страната, някои са взети от частни колекции, от институти и от архивни
фондове.
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Диана Попова

Какво предстои

докато външният реален свят ставаше чужд, опасен, ако се срещнем в
него. Безопасно изглеждаше само съзерцаването му през прозореца.

Кой как преживяваше двата месеца
на изолация, бе видно в социалните
мрежи. Разбираемо е, че хората на
изкуството реагираха с изкуство и
с мислите за неговото бъдеще, а и
за себе си в него съответно. После, с
отпадането на мерките по изолацията и предпазливото „рестартиране“
на живота, част от затворените в
галериите изложби бяха отворени и
продължени. А след това, разбираемо,
се появиха и проектите, които представят и осмислят това, което ни се
е случило поради пандемията.
Една от първите в тази посока бе изложбата „Пред мен“ (2–30 юни 2020)
на Венцислав Занков в галерия „Райко Алексиев“. Дървета с голи клони,
представени в скулптура и живопис
голям формат, изпълваха залата, а
една самотна фигура – схематично набелязана, експресивна, сгърчена някак,
олицетворяваше човека и човечеството. Силни образи, ясни, четливи,
въздействащи цялостно в експозицията. Авторовият текст към нея я допълва: с преплитането и прерастването на екологичната и социалната в
екзистенциална криза, предизвикана
от пандемията; със самотата и изолацията, породили въпросите „какво
става с човека, какво остава от човека, какво оставя човекът, къде е
оставен човекът“; с метафората за
неговото „срутено битие“...

Венцислав Занков, „Пред мен“

Пандемията разбираемо предизвика
апокалиптични визии – до голяма степен и поради светкавичното разпространение на информацията за нея.
Изолирани, всеки пред компютъра си,
изживявахме драмата на човечеството и своята като част от него.
Мнозина, включително и аз, предпочитахме да наричаме пандемията

„криза“. За мен това беше спасяване
от апокалипсиса, поставянето му в
дългата редица от привиждани апокалипсиси в историята, от които
човечеството все пак е излизало и
после са се оказвали именно кризи – с
различни последствия за него. Наред с
това, екранът на компютъра бе начинът за общуване с другите изолирани,

Случи се така, че разглеждах изложбата сама – други посетители нямаше – и с маска, както се полагаше. Бях
насаме с произведенията и със своите
„пресни“ впечатления от изолацията
в извънредното положение. С лекота
проектирах своите преживявания в
образите. Всяка картина с дърво асоциирах с гледка през прозореца като
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единственото възможно общуване с
външния свят. Пред моя конкретно
няма дърво, но ако би имало, вероятно
щях да го възприемам така. Знайно е,
че при настойчиво и продължително
взиране в даден обект той започва да
„говори“ по друг начин, да „разказва“
истории за себе си, които са значими
за наблюдателя, защото той всъщност ги извлича от него. Така и в изложбата всяко дърво чрез погледа на
художника ставаше и мое преживяване – мрачно, безнадеждно, тревожно
червено и устремено в мрачно небе (и
бъдеще, да кажем), или откроено само
по себе си на чист фон, или набелязано
в общи разтекли се линии (защото не
искам вече да го гледам и да мисля за
него), или нощно почти романтично (с
луна, скрита зад него), или просто силует на фона на облаци (опит да погледна обективно на нещата)...
Неоновото дърво на стената, както
и подредената „гора“ от чугунени
скулптури препращат към екологичните проблеми в най-общ план – през
отношението към природата, отдалечаването от нея, вторичното
ѝ изобразяване и използване. Което
променя както представата за нея,
така и себеусещането на човека/човечеството в нея.
Така названието на изложбата действително събира в себе си два въпроса,
екстремно породени от тази криза:
какво е пред мен сега и какво ми предстои? Зададени лично за всеки от нас
и за човечеството като цяло.
Всъщност на въпроса „какво е пред
мен сега“ тепърва ще си отговаряме,
струва ми се. Защото кризата с вируса сякаш помете всички проблеми на
човечеството, извади ги извън скоби
като маловажни, за да остане само
тя – и приспособяването към спрелия поради нея живот в безвремие. С
„рестарта“ на живота тези проблеми
започнаха да се връщат един по един
и отново да стават актуални. Дали
те ще имат същата тежест и значимост като преди, е отделен въпрос – това предстои да разберем в
бъдещето. При всеки случай някои от
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затворените изложби, които продължиха след извънредното положение,
ги поставиха отново на дневен ред.
Сред тях беше и изложбата „Всичко
(ни) е наред“, организирана от Българския фонд за жените като конкурс
през 2019 г. и представена в три галерии: ИСИ-София, Credo Bonum и DOZA.
Предизвикателствата пред жените
днес – във и отвъд феминизма, бе темата, по която бяха работили художничките. А една от тях беше Алла
Георгиева.
Заявеният от нея „Музей на жената“
също бе затворен поради извънредното положение. Откри се впоследствие
на 6 юни в къщата музей „Вера Недкова“ и може да бъде разгледан там до 30
септември.
Забележителна сбирка е това. Именно
сбирка – в своето предмузейно, така
да се каже, битие, разположена в домашната атмосфера на апартамента, по рафтове, витрини и маси, по
стени, боядисани в розово. И всичко
това създава усещането за уют, мекота и ведрост; примамва към вглеждане и взиране в малки, дори понякога
миниатюрни обекти във витрините
с предвкусването на някакво умиление и наслада от разглеждането
им. Изглежда парадоксално, но това
предвкусване се оправдава в повечето случаи – доколкото в кича винаги
предизвиква доза умиление, а и усмивка, разбира се, заради абсурдната
хрумка, която е довела до него. Но в
контекста на тази конкретна музейна сбирка умилението и усмивката
се попарват от безцеремонното и
бездушно отношение към женското
тяло. То не е просто и само сексуален обект, но и разчленено на части,
продължава да се третира така. Как
например е дошло някому наум да превърне отрязан женски крак в запалка?
Или пък женските гърди в съдини за
сол и пипер? Или пък играчка за елха да
е публичен дом? Или пък – що за странност – ключодържател с прозрачно
тяло на бременна жена, в което се
вижда бебето? Кой би носил колие със
стилизирана танцьорка на пилон?...

Безброй такива въпроси си задавах
при рафтовете със сувенирите.
Алла Георгиева събира тази колекция от двайсет години, в нея има и
дарения, а има и дискретни нейни (и
не само) „коментарни“ произведения
към всеки отделен „раздел“. И както
се полага във всеки музей, научих и
нови неща. В раздела с куклите разбрах например за конкуренцията между брандовете Барби и Брац. И пак в
този раздел е произведението „Мачо
и феминистка“ на Алла Георгиева –
кукла и надписи около нея, указващи
популярните обидни описания/представи за феминистките. В раздела с
рекламите, в които женското тяло е
без никаква връзка с рекламираната
стока или услуга – например „Сервиз
за ауспуси“ – си спомних за шофьорите
на автобуси в моето детство в соца,
оградили предното стъкло с галерия
от (полу)голи красавици, а някъде над
тях сякаш задължително доминираше
портрет на Сталин. Променили ли са
се оттогава нагласите, се питам – и
колко, и в каква посока? Станало ли е
безхитростното просташко мъжко мислене за жената по-хитро, или
по-рафинирано, или по-цинично?...
Да, промени има във времето, ме
убеждава този музей. Но трябва още
няколко пъти да го разгледам, за да
откроя за себе си какви са. Дали причината е промяна в нагласите, или в
бита и лайфстайла, които възраждат
стари и създават нови стереотипи. А
междувременно колекцията продължава да се попълва. И след тази изложба музеят ще търси свой постоянен
дом в България.
Впрочем музеят ми напомни и нещо
друго. Кризата с вируса постави
много важни въпроси, сред които
опазването на човешкия живот, съпоставено или противопоставено на
правата на човека. И дали по-важно
от живота му не е достойнството на
човека. Може би като човечество ще
мислим и занапред по тези въпроси.
Включително и за достойнството на
жената...
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Рационалнo
за болестта
В изложбата Mirror, mirror
в галерия Credo Bonum
(4–26 юни) Станислав
Беловски (род. 1976 г.)
представи произведения,
изградени от медицински
материали, използвани
от него през годините                 
на живота му с диабет
Изложбата е функция на един
глобален проблем, какъвто е диабетът. Какво е отношението ви
към него?
Той съвсем пряко ме засяга, защото
от 19 години съм с диабет. В началото човек го чувства като ограничение, наказание, но с времето гледната
точка се променя и можеш да видиш
болестта като шанс да се усъвършенстваш и да се фокусираш върху
целите си. С развитието на медицината диабетът от болест все повече
се превръща в състояние, което при
добър контрол и спазване на режим не
отличава особено качеството на живота на болния от този на здравите.
А дисциплината и режимът при хората с диабет означават постоянни изчисления колко хлебни единици е всяко
едно ядене – например половин филия
хляб е колкото половин кофичка кисело
мляко, половин банан, една трета шоколад и т.н.
В по-широк план днешните хора от
развитите общества живеят в прекалена консумация на всичко и това
неминуемо се отразява зле на здравето им. Това съм се опитал да изведа
като линия в изложбата – дисциплината, контролът, владеенето на консумацията са важни не само за болните.

Говорите за математиката като
важен инструмент както за болестта, така и за изложбата.
Повечето хора, като чуят за т.нар.
„медицинско изкуство“, си представят страшни гледки, кръв, бинтове,
спринцовки. Като чуят, че темата
е някакво заболяване, се чувстват
длъжни да засвидетелстват съчувствие и да чукат на дърво да не

Със Станислав Беловски
разговаря Данислава Делчева
фотография Галя Йотова

ги стигне. А моята идея е да обърна
представите за болестта и здравето, да ги изчистя от емоциите и затова рационалността на броенето
и пресмятането стават фокус на
работите ми. За мен беше важно работите да са естетически привлекателни дори защото красивото се
свързва някак естествено с рационалното, равновесното, симетричното,
огледалното…
От друга страна, големият мащаб на
работите, изградени от редици малки
предмети, препраща към дисциплината, която болестта налага в неограничен период от време – всъщност
от един момент насетне – през целия
живот.

Повтарящите се елементи са характерни и за попарта, към който имате влечение. Какво е общото между тази и предишните ви
изложби?
Повторението в попарта обикновено се свързва със серийността, с отпадането на смисъла от това да има
оригинал. В новия проект повторяемостта и огледалността е възможно
да породят асоциации за функционирането на човешките организми и за
едно ново разбиране за „нормалност“,
което да включва и болестта като
поредна функция на живото тяло. Но

това са спекулации… Колкото до предишните ми изложби, методът на работа е същият.

Изложбата е озаглавена Mirror,
mirror... Как приемате вашето отражение в огледалото?
За мен не е толкова важно дали изложбата е моя, дали се виждам аз там, или
не. Важното е да създам възможност
на зрителя да се замисли за себе си.
Хората имат голям проблем с начина
на живот, с разбирането за здравето
и болестта. Другото послание на изложбата е, че само от теб зависи да
вземеш надмощие над болестта, ти
я контролираш, а не тя теб. В настоящата пандемия това придобива още
смисли.

Има ли нещо, което не можете да
контролирате?
Много неща – животът като цяло не е
много податлив на контрол. И това се
опитах да маркирам в представените
работи, но един от обектите стана
урок по равновесие за мен и екипа на
изложбата. Обектът представлява
240 захарни тръстики, покълнали в
контейнери от тестленти за глюкомер. Грижейки се да не изсъхнат в галерията, системно ги преполивахме,
без да отчетем дъждовното време
навън. Наложи се да намалим водата,
за да се възстановят.
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Иван Теофилов

Гински записки
Манастирът
Бях тръгнал за хляб в селото и някъде
към Душина падина изпод отрупания с
едри лакираноаленеещи шипки храст
неочаквано изскочи селският учител,
наместващ с тръскащо рамо издута
опърпана торбичка. Възрастен човек. Патрав. Ходи ли, целият се люлее
като стрелка на метроном.
– Пак нещо си набрал, пак си напълнил торбата – весело-учтиво го
заговорих.
– Отбих се да видя там една хлебна
джанка, ама, тц, още киселее. Та набрах малко копривка, в тая ливада е
много блага...
– Абе отдавна се каня да те питам.
Андрей Даниел, Панорама на Гинци, 1988 г.

– За какво...
– За нещо, което видях, като дойдох
първия път тук да си купя къща...
Беше един свъсен ден. Бродих из затаената мътилка на мъглата. И някъде между ония скали, дето им викате Куклата, и пещерите трябва да е
било... видях един манастир. Сега не
го виждам. Къде не съм ходил, обърнах
планината, но не го виждам.

Състояние на повишена възприемчивост? Душевна изява, изскочила на повърхността на съзнанието? Някаква
фата моргана, предизвикана от сила,
простираща се извън нашите разбирания? Или потвърждение на двете
ни природи с техните явни и скрити
сетива?...

– А, манастир няма.

Няма да се оправдавам. Било каквото
било...

– Как да няма? С очите си го видях.
– Няма, няма. – И като потътри дветри крачки, прибави: – Имало е, но ехе
кога е било, през чумната епидемия
в турско... чувал съм, че пожар го е
сполетял.
Млъкна. Изгледа ме странно и тутакси се залюля на патравите си крака,
подмятайки безразборно опърпаната
си торбичка.
Гледам подире му... виждам го ясно,
ала умът ми го изключва, обзет от
връхлитащи въпроси: А какво е било?

И поради естественото ми чувство
да се приобщавам към съществуващото... към живия ден, тръгвам през
искрящата ведрост на планината, оставяйки на мира своята terra incognita
с непреводимия език на дълбинните ѝ
послания.

Тико
– Иванее! Иванеее! Ѐла, ѐла ми на помощ... – чувам гласа на Тико от горния край на махалата. В полегатата

ливада на склона виждам как влачи
подрънкващите синджири и се бори с
ината на буйното конче.
Изкатервам запъхтян стръмнината и
Тико на мига ме изкомандва:
– Фати синджиро!
Хващам синджира на юлара, а той кляка в ливадата и набива в земята железния клин, прихващащ другия синджир, с който е вързан единият крак
на коня. Изправя се, сваля му юлара,
като рязко грабва от мен синджира.
Хвърля ги на воля и любовно гледа кончето, как подрънкващо тъпче и пърхащо гризе трева.
Сядаме върху къртичините бабуни
на ливадата. Той издърпва двете бучнати над ушите цигари и ми подава
едната. Щрака запалка. И се взираме
напред с окадени лица. Тико е професионален овчар. Пасе от години овцете
на цялото село. Но и от години се влачи по затворите. Излежал е четири
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Иван
Теофилов

Иван Теофилов е роден през 1931 г.
в Пловдив. Завършва гимназия
в родния си град през 1949 г. и
ВИТИЗ през 1955 г. През 1955–
1961 г. е драматург и режисьор
в театрите в Силистра, Сливен, Русе, Бургас. През 1959 г.
специализира в Чехословакия.
От 1962 до 1978 е драматург
в Централния куклен театър.
През 1978–1991 г. е редактор
на библиотека „Поетичен глобус“ в изд. „Народна култура“.
Едновременно е и редактор
(1984–1991) в отдел „Поезия“ на
сп. „Пламък“. Автор е на стихосбирките „Небето и всички
звезди“ (1963), „Амфитеатър“
(1968, 2001), „Град върху градове“
(1976, 2001), „Богатството от
време. Избрани стихотворения“ (1981), „Споделено битие.
Стихове“ (1984), „Да“ (1994), „Геометрия на духа. Избрани стихотворения“ (1996), „Монолози“
(2001), „Сън или надмощие“ (2004)
и множество пиеси за възрастни и за деца. Занимава се активно с преводаческа дейност.
Негови драматургични и поетически произведения са превеждани на английски, испански, полски, сърбохърватски.

присъди. И изобщо за нищо не му пука.
– Абе, Тико, вчера за какво се навърташе оня полицай?
– За нищо. За едно чувале картофи.
– Нали си сеете картофи. Защо си го
гепил, бе? – приобщавам се към неговия речник.
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– Е па оти ми требе....
И апапската му душа се развеселява.
Бликват затворническите му истории и ми разказва една наистина луда
история. Като лежал в Пазарджишкия
затвор, много му се припила джанковица и поръчал на Бубето (той нарича
жена си Бубе) да измисли начин да му я

– Абе истина ли е това, което говориш? – питам го и закачливо дръпвам
надолу козирката на каскета му. – Голям дивак си...
– Иванее, в затворо всичко може. Само
параход не може да влезе – оти нема
вòда – повдига каскета си той и перчесто, бохемски се хили.

Андрей Даниел, „Нощ в Гинци“, 1996 г.

достави. И Бубето, като верен авер,
измисля най-невероятното изобретение. Нарязва козина от сплитките
на Мечо и облепва с нея бутилката с
джанковицата. Мечо е рунтав овчарски пес – едър като магаре, а видът му
е направо смразяващ. Бубето проверява къде са най-гъстите сплитки на
корема му и връзва бутилката с абсолютността на военна маскировка.
Тико реве пред надзирателите с толчави сълзи, плаче, та се къса – не може
повече, ще се разболее без песа. И те,
като изпитани сърцеведи, разбират
мъката му и пускат Мечо в килията...

Кончето изцвилва късо. Прут, прут –
пръхти на еднакви интервали. Гъсто
замирисва на топъл тор. Извивам глава. То е вирнало опашка и изтупурква
серия конски сарми. Върху тях вече
пламти студената зелена жарава
на мухите и басово, вибриращо джуджука. Дж-дж-джжжу, джу – налита
върху нас святкащото им кълбо. Тико
размахва разбъркано лопатестите си
длани. Смъква каскета си и го чатка
по раменете, по коленете, изричайки
гневно:
– Гад, гад таков! Мразим тоя паразит,
а тако се въди...
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Ане Франк:
Амелия Личева

повече от дневник
През февруари светът почете 75-годишнината от смъртта на Ане
Франк, легендарното еврейско момиче, укривало се със семейството си
близо 2 години в Амстердам и в самия
край на войната (след предателство
от страна на близък на баща ѝ) арестувано и починало от тиф в концентрационния лагер „Берген-Белзен“.
Тази годишнина бегло беше отбелязана и в България, където, за щастие,
от 2018 г. имаме публикуван пълния
вариант на дневника на Ане Франк
(прев. Мария Енчева, издателство
„Сиела“). Факт, който сам по себе си не
е достатъчен, за да компенсира нито
липсата на коментари върху книгата
у нас, нито отсъствието на части
от дневника от училищните програми и общата по-слаба популярност
на живота и думите на Ане Франк в
сравнение с Европа и САЩ. Вярно, по
света могат да се видят и реакции
против текста, свързани най-вече
с морализаторски нагласи (абсурдни
кампании, обвиняващи дневника в наличие на порнографско съдържание),
но като цяло името на Ане Франк е изключително популярно, то е част от
живата културна памет и навсякъде е
символ на борбеност и воля, а и по-общо – на Холокоста. Докато на родна
почва като че ли то предизвиква само
смътна асоциация с този драматичен
период от историята на ХХ век.
Преди повече от десетина години
Институтът „Отворено общество“
стартира поредицата „Холокост и
памет“, която към онзи момент целеше освен всичко друго и индиректно
да се противопостави на насищането на книжния пазар от това време
с дневници на Хитлер и фашизоидни

писания на Волен Сидеров. Сред първите заглавия в нея бяха „Нощта“ на
световноизвестния хуманист Ели
Визел и „Айхман в Йерусалим“ на Хана
Арент. Тези заглавия, наред с „Нима
това е човек“ на Примо Леви (1995 г.),
запълниха една важна празнина в българската култура, но не постигнаха
по-масов ефект и не култивираха вкус
у публиката към документалното, когато става дума за Холокоста. Тази
тенденция като че ли наблюдаваме
и до днес. Подобни заглавия някак се
губят на фона на романи като „Татуировчикът от Аушвиц“ или „Библиотекарката от Аушвиц“. Разбира се,
веднага мога да бъда опровергана, че
и романите от този тип се базират
на прототипи, че е хубаво темата да
влиза в оборот, да предизвиква масови
четения („Татуировчикът“ дълго време беше в класациите на най-продаваните книги). Но въпреки тези доводи
няма как да не подчертаем, че тези
романи до голяма степен профанизират темата, сантиментализират
я, вкарват твърде много позитивизъм и лишават читателя тъкмо от
нерва на истината, оголеността,
жестокостта, безнадеждността, с
които всеки читател трябва да се
срещне, за да се сдобие не просто със
знания, но и с памет за онова, което
е било част от европейската история само преди 75 години и на което
все още има живи свидетели. Документалистиката и фикцията затова са различни жанрове и неслучайно
и предназначението им е различно. И
когато фикцията започне да ползва
за свой гръбнак документалистиката, с това тя обикновено признава
идейното си безсилие, независимо че

се домогва до касовото и влиза в графата „бестселъри“.
Затова и започнахме с Дневника на
Ане Франк „Задната къща“. В годината на своеобразния юбилей на Ане
е хубаво да си припомним кое прави
текста ѝ толкова важен. Разбира се,
това е Холокостът, доколкото произведението добавя щрихи към еврейската участ. Самата Ане Франк
малко говори за еврейството си (тя
има своето холандско самосъзнание),
но темата за произхода я преследва и кара да разсъждава върху различността. Едно дете, в чийто свят
трябва да доминират безгрижието,
вярата, което е редно да мисли, че
светът е по-скоро добър и уютен,
разбира, че в него хората се делят на
господари и жертви, че има един народ, превърнат в обща изкупителна
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жертва, и че дори когато се усещаш
не по-различен от всички, може да си
дамгосан като друг. Затова Дневникът на Ане Франк всъщност надскача конкретиката и се нарежда до
онези произведения, като се започне
от „Антигона“ и „Медея“, които разказват историята на чужденеца, на
бежанеца и които днес отекват със
сила, която може да роди една нова
чувствителност и да предпази света
от ново варварство.
Но има още много причини „Задната
къща“ да бъде четена днес и от възрастни, и от деца. Дневникът е писан
в годините на Втората световна война и макар политическото да не е негова водеща нишка (въпреки че обитателите на къщата всеки ден слушат
по радиото новините и спорят за хода
на войната и евентуалното развитие
на ситуацията), книгата говори за
това как трябва да се понасят изпитанията, как трябва да се държи човек във време на криза. В този смисъл
тя е много актуална в ситуация като
днешната, в която светът се оказа
обект на непозната заплаха. Точно
както двете семейства в „Задната
къща“, днешният човек се превърна в
пленник, в затворник на домашното
си пространство. С тази разлика, че
обитателите на задната къща не са
си у дома, а в чуждо пространство, където им липсват удобства и където
трябва да водят спартанско съществуване. Но отвъд това темата за
принудителния затвор, за клаустрофобичното местопребиваване, което
делиш с близките си, но в което имаш
нужда от самота и уединение, прави
сходствата много силни. Още повече
че и тогава, и сега „навън“ се свързва
със заплаха и излизането става невъзможно в единия случай и нежелано – в
другия. Но ако по време на карантината един от честите образи беше
гледката през прозореца, в света на
Ане дори прозорците остават затворени, затъмнени и наблюдаването на
небето и природата, които бяха сред
излазите в сегашната изолация, за
обитателите на „задната къща“ са
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отказани. Затова и едно от големите
внушения на тази книга е за нуждата
ежесекундно да се брани и отстоява
правото на човека за нормалност.

дневника Ане говори и за своята менструация, и за женските полови органи, разказва и подочути неприлични
вицове, защото такъв е светът на
едно дете, навлизащо в тийнейджърска възраст – водещи за него са любопитството, желанието да си отговори на забранените теми, копнежът да
намери сродна душа. Но точно с това
той има много какво да каже и на децата, и на техните родители.

„Дневникът
на Ане Франк
всъщност надскача
конкретиката               Ане Франк пише своя дневник в пеи се нарежда                       риода 1942–1944 г. Може би заради
ситуация, в която ѝ се е
до онези произведения, екстремната
наложило много бързо да съзрее и покато се започне
мъдрее, може би заради много плътобщуване с възрастни, а може би
от „Антигона“                       ното
просто заради таланта си в него тя
и „Медея“, които
стига до заключения, които в края на
една Симон дьо Бовоар, примерразказват историята 40-те
но, ще развие във „Вторият пол“ и с
на чужденеца,                     тях ще се превърне в лице на феминии ще си извоюва правото на мисна бежанеца и които                  зма
ловна революционерка. Детето Ане
днес отекват                   Франк няколко години по-рано казва
неща – говори за това, че
със сила, която може аналогични
не иска да се задоволи само с възможността да бъде домакиня, разсъждава
да роди една нова
темата за майчинството, изисчувствителност             върху
ква на жените да им бъде признато
то наравно с дейностите, с които се
и да предпази света
хвалят мъжете; поставя въпроса за
от ново варварство.
избора, за неправомерно отреденоАне Франк пише своя то от обществото по-ниско място
жените, пледира за нюансираното
дневник в екстремна на
им оценяване – и през професията, но
и през майчината роля и работата
ситуация в периода
в семейството, като по този начин
1942–1944 г.“
оформя тези, на които феминизмът
Споменахме, че в общества с криворазбрана идея за политическа коректност се появяват писма от родители,
които протестират срещу включването на Дневника в училищните
програми, защото една от водещите
нишки в него е вглеждането в себе
си, проумяването на съзряването,
самопознанието, патосът към искреност и недоволството от фалшивите обяснения, които родителите
често дават, особено по отношение
на въпросите за сексуалността. Да, в

спокойно би могъл да стъпи и да отбелязва Дневника сред своите вдъхновяващи източници.

Отвъд всичко това книгата на Ане
Франк е доказателство за талант,
въображение, стил, език, самоирония, с които писатели в много по-зряла възраст не могат да се похвалят.
Затова и тя си остава пример за висока документалистика със заряд на
фикция, която си струва да се мисли
като част от канона не просто на
юношеската, но и на свидетелската
литература.
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Брюге
Димитрина Чернева

Душата на
„Музей на бегинки“,
Жорж Роденбах,
превод от френски                
Красимир Кавалджиев,
издателство СОНМ,       
2020 г.
„Призванието“,               
Жорж Роденбах,
превод от френски                 
Тодорка Минева,
издателство СОНМ,          
2020 г.
Когато през 1914 г. Гео Милев публикува в сп. „Звено“ статията си за модерната поезия, от кончината на Жорж
Роденбах са изминали 16 години. Този
фламандски певец на тишината и меланхолията е за българския поет – наред с Морис Метерлинк, Емил Верхарн,
Шарл ван Лерберг и Албер Жиро – един
от великите петима в белгийската
литература, превърнали последната в най-бляскав скрижал на всемирната литература. Опитвайки се да
уясни основите на модерната поезия,
Гео Милев е категоричен, че първият
и най-същностен неин фундамент е
душата, модерната душа. Присъщ
на модерната душа пък е стремежът
към вечността, оня блян по безкрайното и шепотът за безсмъртното,
свързващи сякаш в една нишка всички модерни поети. Тъй че модерната
поезия е не рожба на тясната съвременност, а на една пространна историческа универсалност, изискваща
психоисторически, а не социологически анализ. Безспорно тези ремарки
очертават и творчеството на Роденбах, съчетаващ в себе си – отново
по думите на Гео Милев, една меланхолична женствена впечатлителност с

невероятна психологическа проницателност. Според този български поклонник на белгийската литература
тъкмо Фландрия е родното място
на модерната поезия. Той разказва за
честото си завръщане при една от
картините на берлинския художник
Франц Скарбина, изобразяваща стара черква във Фландрия. Нощ, широк
площад, озарен от тайнствена месечина и прерязан от широки полунощни сенки. Сгушен във вдигнатата си
яка, някакъв закъснял момък прекосява площада. Отсреща, над тъмните
остри покриви, се издига тайнствена
черковна камбанария, наподобяваща
старинна рицарска кула. Нищо друго
освен нощ, звезди, месечина и мълчание: Фландрия, цялата Фландрия! И
тази тъмна и мълчалива готическа
църква му напомня за страшния затвор, в който е била затворена някога
душата, старата езическа и сурова
човешка душа. Там тя е била разпната между греха и блаженството сред
рояк от сенки и привидения. Там е била
разтърсена от страх и музика. Там, в
тази черква, в манастира, е създадена

модерната душа, из която изниква модерната символична поезия. И макар
авторът на статията да не споменава изрично името на Роденбах, обрисуваният от него образ пресъздава
доста точно духа на творчеството
на фламандския поет и писател. Няколко години по-късно, през 1919, Гео
Милев ще преведе от френски най-хубавия роман на Роденбах – „Мъртвият Брюге“ („Мъртвата Брюге“ в превод на Красимир Кавалджиев излиза
през 2000 г.), и ще признае, че това е
една от най-необикновените книги,
които е чел някога. Тук не се разгръща
някаква пикантна интрига и въобще се разказва твърде малко. Почти
липсват действие и движение, няма
и следа от ония обичайни елементи,
които разпалват любопитството.
Наместо това имаме едно безбрежно
извикване на психологически ситуации
и настроения, на образа на фламандския град с неговите мъртви води, с
тишината на неговите кули, черкви,
манастири и пустинни улици, замрежени от мъглата на несекващия ситен дъжд.
Впрочем прозата на Роденбах се отличава с неповторима съгласуваност
между думите, символите и мислите.
Което е особено доловимо в сборника
с разкази „Музей на бегинки“ (1894 г.),
излязъл наскоро и на български в превод отново на Красимир Кавалджиев.
Книгата съдържа девет истории,
пресъздаващи живота в прочутия
Брюжки бегинаж. Появили се в края на
XII в., когато е основана първата община за вдовици и самотни жени, избрали да посветят живота си на Бог,
фламандските бегинажи, тези поселения на добродетелта, наподобяващи
обикновените манастири, но и отличаващи се от тях с по-либералния си
ред, изживяват по времето на Роденбах своя скръбен залез. Тяхната бавна
анемия, постепенното им угасване,
което унищожава добитите сили
и пречи да се влеят нови, измъчва и
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остарелия град, този вековен и тъжен
Брюге, разпростиращ навсякъде своето безмълвие. Красив и великолепен е
бил той през XV в., но сега величието
му е мъртво, ден по ден блясъкът му
гасне, забулен от безконечните мъгли, стелещи се над дългите канали.
„Как би могло да има жива религиозна
общност край умиращ град? Все едно
да искаш да съхраниш цветя в стая
на болник. Напротив – старостта е
заразна, най-вече старостта на град,
който разстила наоколо своята меланхолия, ръждивия плач на своите
ветропоказатели, ехото на редките
стъпки по звучния паваж, отекващите камбани... Бегинажът на свой ред
беше част от този упадък; там броят
на сестрите постепенно намаляваше,
те усещаха как линеят в летаргичен
покой, както лебедите от каналите усещат, че блянът на живота им
протича в мъртви води.“ Ала не ще е
вярно, ако кажем, че в своя музей за бегинки Роденбах събира и описва само
бледните силуети на един изтляващ
живот. Придържайки се винаги към
дуалността, този певец на меланхолията търси всъщност последната
дълбина на нещата и успява да съзре отвъд тленността им тяхната
сакрална неизменност. Тук животът
непрестанно угасва в смъртта, а
смъртта се преобръща в живот, съхраняващ вечността. Най-доловимо е
това преображение в последния разказ, наречен „Яслата“. В навечерието на Рождество Христово сестра
Моника, натоварена със задачата да
подготви храма за посрещането на
светлия празник, научава, че е починало детенцето на сестра ѝ. Съкрушена от скръбната вест, бегинката
се спъва и разбива неволно восъчната статуя на Богомладенеца, която
трябва да постави в яслата. Изтерзана от извършеното светотатство, тя напуска църквата, опитвайки се да потърси нова восъчна фигура
при търговците. Ала след като не
успява, се озовава примирена при злочестата си сестра. На финала разбираме, че вместо коледния Иисус в яслата е поставен малкият кръщелник
на Моника, положен там със съгласието на майка му. „Интрига на съдбата!
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погледнаха отдалеч, вече с по-малко
сълзи, мъртвото розово-крехко дете
в яслата, докато химните, междувременно станали по-нежни, продължаваха да се раздиплят и да се издигат
към свода, сега бели и зареяни като
възнесение на пелени!“ Отвъд неизбежната смърт и неумолимия ход на
времето, отвъд непреодолимата обреченост на съществуването и злокобната подмяна в яслата на живота
протича всъщност истинската мистерия на светлината, достъпна единствено за очарователната простота
на тези чисти и предани на Бога души,
които едва приличат на жени. Затова
и писателят иска да се вмъкне в тях,
да подслади съня си с техните видения и да заживее в тях като втори ангел хранител.

„Брюж, старият
сив град, едва
се пробуждаше.
Минувачите бяха
рядкост: само някои
ранобудни бегинки                             
или пък от време
на време селянки                       
с теглена                         
от кучета каручка,
които разнасяха
мляко в медни кани,
проблясващи подобно
лунна светлина                
в мъгливото утро.“
(„Призванието“)
Ясно изразена Божия воля: детето бе
починало в такъв ден само с чудодейната цел да замести Иисус в яслата.
Тази идея бе хрумнала и на двете. Небесен избор, за който трябваше да
се благодари на Господ! И утешени
от наивната си вяра, двете жени...

В повестта „Призванието“ (1895 г.),
излязла наскоро в поредицата „Прозата на европейския декаданс“ на
издателство СОНМ (превод Тодорка
Минева), попадаме в същия призрачен
град, обгърнат от непрогледна мъгла
и лишен от всякакъв светъл прорив.
Тук писателят се завръща към централния за неговото творчество
мотив за самотата на човека, устремен към прекрасното. Присъща за романтизма и близка на символистите,
темата за несъвместимостта между поетичната душа и заобикалящия я
свят, за разминаването между съзерцание и действие, между юношеска
мечтателност и действително себепознание, е централна за романите на
Роденбах. В „Призванието“ нейното
въплъщение се свързва с религиозното чувство на героя, с извечната колизия между плътското и духовното.
Изправен пред тежката и отговорна
задача да открие и последва своето
призвание, той познава на собствен
гръб безутешната правда на тъжната максима, че истински нещастни са
само изменилите на своето призвание. И както в „Мъртвата Брюге“ и
„Музей за бегинки“, и тук поетичната
проза на Роденбах е достатъчно гъвкава и музикална, за да улови лиричните движения на душата с трептенията на нейните блянове и трусовете
на съвестта.
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Митко Новков

Демокритизми
и епикуризми
„Истории и разказвачи:
философия, право,
литература“.
Сборник, посветен                                  
на проф. Стилиян Йотов,                                       
ИК „Критика и хуманизъм“,                                            
2020 г.
Навремето, когато учех философия,
за разликата между атомизма на Демокрит и атомизма на Епикур в дебелите книжки бе подчертавано: ако
материалистът от Абдера настоява,
че атомът, веднъж тръгнал из празното пространство, не променя посоката на своето движение, макар и
да променя скоростта – тази негова
паднала му се посока е необходимост
и непроменимост; то материалистът
от Гаргет – без да отхвърля атома и
пустотата, в която атомът се движи, смята, че той може по своя воля да
променя не само скоростта, но и посоката, както и накъдето си поиска. И
при двамата атомите се движат хаотично, но ако за Демокрит този хаос
идва някак отвън, предопределен е,
то за Епикур хаосът е вътрешно присъщ на движението на атома. Разбира се, не само това е разминаването
между двамата древни атомисти, но
в случая точно то играе решителна
роля за определянето и разгръщането
на предстоящия текст.
Дистинкцията между двамата мъдри елини ми дойде наум, докато четях
сборника „Истории и разказвачи: философия, право, литература“ (ИК „Критика и хуманизъм“, 2020), посветен
на 60-годишния юбилей на професора

по философия от СУ „Св. Климент Охридски“ Стилиян Йотов. И мисля, че
съвсем не случайно се сетих за тази
разлика: Стилиян Йотов е от българските философи, който свободно снове из множество хуманитарни полета, не го сдържа на едно място, не го
свърта, както се казва. Многобройни
са интересите му, съставителите
на сборника (Антоанета Колева, Валентин Калинов, Стоян Ставру) го
подчертават с искрено удоволствие:
„И никой от познаващите полетата
на досегашните му занимания няма
да бъде учуден, че той има мястото
си и в историко-философските драми и съвременните им интерпретации, и в политическата и моралната

философия, и във философията на
правото и правата, и в опитите да се
свържат по различни пътища философия, литература, религия и право…
Изчерпателното изброяване е невъзможно, а енергията на Стилиян го въвлича постоянно в нови интелектуални начинания, от които се раждат
нови истории. Достатъчно е човек
да направи справка за написаните –
и преведените, те са цяла отделна
тема! – от него книги, за да разбере
срещу каква продуктивност и ерудираност се изправя (при) всеки разговор
със Стилиян“. На пръв поглед почти
несъбираеми, направо несъвместими теми и сюжети са тези, които го
вълнуват (неслучайно историите са в
множествено число), но само на пръв
поглед; вторият поглед ще ни посочи
и покаже, че всъщност онова, което
мотивира и е мотивирало Стилиян
Йотов в неговите изследвания, предпочитания и интереси, е свободата:
доколко в своето битие човекът е
свободен с/във волята си и доколко е
тази свобода предопределена, ограничавана и обуславяна от средата, в
която той, човекът, е. Свободно ли
се движи той като социален атом в
уж празното, но в действителност
наситено с обстоятелства, условности, договорености, конвенции,
споразумения, клаузи и какво ли още
не социално пространство, или те до
такава степен го обвързват, ограничават и ангажират, че всяко отклонение извън/срещу тях е немислимо и
невъзможно.
Сборникът е разделен на пет части,
„които в този том преднамерено
отделихме само със звездички“, изтъкват съставителите. Решение,
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вероятно предопределено от наистина широкия диапазон от хуманитарни любопитства на Стилиян Йотов, затова и в него откриваме: „от
еротика до „празно отношение“, от
философски сън до аграрен патос, от
протестни движения до (анти)естетизъм, от литературно-утопичното до популисткото“. Все пак можем
донякъде, с голяма доза условност, да
определим различните части, съставящи сборника: философска, философско-политическа, философско-персоналистична, философско-юридическа,
литературно-философска. Общият
знаменател между тях, вижда се, е философията, но не в нейните метафизически измерения, а в практическото
ѝ приложение. Което не бива да ни изненадва – Стилиян Йотов е известен
с това, че за него философията не е
нещо в себе си, тя винаги е нещо за
друго и към друго. Той мисли философията интенционалистки: постоянно насочена навън, за да облагороди и
усъвършенства, доколко е по силите
ѝ, това навън. Да го осмисли, да го разбере и така да го избистри, изсветли
и освободи.
В същата посока се движат и „историите“ на „разказвачите“ в сборника. Философските: настояването на
Васил Видински, че „винаги остава
нещо несвързано“; изтъкването на
Лидия Кондова относно философията на Фридрих Якоби, според когото
„рационалистическата систематизация, начената от философията още
при нейното зараждане и достигнала
своя апогей в монизма на Спиноза, не
е решението на основния проблем на
епохата, а по-скоро е причината за
него“; находката на Валентин Калинов в „размишленията“ на Декарт, че
„няма такъв последен обект – върху
който решението да се упражни – който да задоволи желанието, няма такъв последен момент, в който човекът да се окаже „при себе си“, да бъде
със себе си в истината“; прозрението
на Петър Горанов, че „идеологията,
по-точно идеологемата, е подемната
сила на всяко мислене“; убеждението
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на Александър Кънев в унисон с вярата на Теодор Адорно, че „същинската
роля на философията не е толкова
да разширява познанието ни за света, живота и самите нас чрез нови,
широко възприети „резултати“, а да
бъде свободна интелектуална практика, овъзможностяваща дискусията и критиката на господстващите
начини на разбиране на реалността
– на техните ограничения и тъмни
страни“. Философско-политическите:
констатацията на Боян Знеполски за

„Стилиян Йотов         
е известен с това,                                     
че за него
философията не                
е нещо в себе си, тя
винаги е нещо за
друго и към друго. Той
мисли философията
интенционалистки:
постоянно насочена
навън, за да облагороди
и усъвършенства,
доколко е по силите є,
това навън.“
протестните движения, че „чрез формите на своята организация и чрез
широкия репертоар от протестни
действия те всъщност експериментираха с нови модели на социалност“;
предупреждението на Красимир
Стоянов, че „левият популизъм не
може да бъде алтернатива на десния
популизъм; той е по-скоро негов огледален образ“. Философско-персоналистичните: откровението на Калин
Янакиев, че „Божията воля за всекиго
е неговата личност. А поради това
тя е източникът на нейното безусловно право сред човеците (което никое тяхно право не може да ѝ отнеме),
на нейното безусловно достойнство

сред човеците (което нищо, в което
тя би могла да се превърне, не може
да ѝ отнеме), на безусловния респект
към нея (който никоя сила в този свят
не може да разсее)“; потресението
на Хараламби Паницидис, коментирайки философските възгледи на Василий Розанов, че „ние сме направили
така, че злото – красивото зло – да
господства днес над нас“. Философско-юридическите: патосът на Янаки
Стоилов, че „формулата“ на правата
включва тяхното признаване, гарантиране, реализиране и юридическа защита“; откритието на Стоян Ставру
спрямо социалистическата собственост, че тя „не просто се политизира
и идеологизира, но тя се и бюрократизира – превръща се в административна дейност“. И накрая, литературно-философският: проникновението
на Александър Кьосев за романа на
Андрей Платонов „Чевенгур“, че „от
катастрофичната перспектива на
негативната диалектика това изглежда чудовищна, непоносима гротеска: свят, в който невежеството и
наивността претендират, че вече са
построили града на Слънцето“. Всички
тези откъслеци от текстове всъщност може да сведем до едно питане,
а именно „Как се движи атомът-човек
в празнотата-социум?“: дали по демокритовски – праволинейно, еднопосочно, без отклонения, или по епикуровски – зигзагообразно, многопосочно,
с всякакви отклонения. Сблъсък на
демокритизма с епикуризма, на самоволното движение с принуденото
движение. И от този сблъсък израства предпочитанието както у самите
участници в сборника „Истории и разказвачи“, така и у този, на когото той
е посветен – професора по философия
Стилиян Йотов, към първото, към
движението, което идва отвътре, а
не е предначертано и предизвикано
отвън.
Всъщност израства нещо изключително важно, нещо, без което никое
силно, качествено и забележително
философстване не е възможно – израства свободата…
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Мартин Касабов

Доживотен спътник
„Майстора и Маргарита“,
Михаил Булгаков,               
превод от руски                                         
Лиляна Минкова,
издателство „Кръг“,            
2020 г.
Какво би станало, ако дяволът се
разходи по улиците на модерен град,
за да добие представа от мислите и
нравите на съвременния човек, който
нито в Бог е избрал да вярва, нито в
Лукавия? Отговор на този въпрос и
много други Михаил Булгаков разгръща в монолитния си роман „Майстора
и Маргарита“, съхранен благодарение
на усърдието и добрината на мнозина през годините на изпитания, тоест след неговото написване. Ръкописът оцелява (буквално) от огъня в
сталинистка Русия и възкръсва, за да
полети като живо свидетелство за
идните поколения. Както казва и Булгаков, преди да издъхне: „Писах, за да
се знае“.
Не се случва често писател да обхване тревогите на сърцето си, искрената любов към жената, която
обича, както и големите въпроси за
смисъла, вярата и почтения живот
на фона на правдиво уловения космос
на обществото, в което е роден. Без
съмнение Булгаков е сред малцината,
които са го постигнали. Книгата е насъбрала толкова любов и признание
през изминалите десетилетия, че с
лекота може да се определи като един
от най-прочутите руски и световни
романи на XX в. Спорове и дискусии
относно героите, метафорите и пластовете ѝ продължават сред специалистите академици, както и сред
обикновените читатели. Мистичните води на Булгаковия шедьовър
са дълбоки и могат да объркат дори
опитния плувец.
Романът проследява приключенията
на бесноватата свита на Сатаната
(самият той дегизиран като професор Воланд), състояща се от черния
котарак Бегемот, бившия диригент

Наистина какво би предприел неверникът, когато научи, че дяволът стои
пред него. Според някои критици Воланд всъщност е алегория на фигурите на Сталин и/или Ленин, но по-интересен сякаш е прочитът, в който
има действителна духовна интервенция в материалния свят, или с други думи – художествената измислица
взима превес. Така се появява един
интересен коментар на изкуството
на романа, близък до играта между
автор и читател, тръгнала още от
„Дон Кихот“.

Коровиев, кривогледия с издаден кучешки зъб Азазело и разголената вещица Хела. Наоколо, готов да изскочи
от някой тъмен ъгъл, се спотайва и
ангелът на смъртта Абадона. Познати в колективното съзнание колкото
и чудаците от „Алиса в страната на
чудесата“, щуравите персонажи са
улавяни неведнъж от киното, театъра и авторските илюстрации на
красиви издания. Бутафорната външност на героите обаче е подвеждаща,
както става ясно в края на историята. Действително не така позната за
широката публика е метаморфозата
на дружината в последните страници и преобразяването на демоните в
(може ли изобщо да се каже) благородни и дълбоко меланхолични образи.
Въпреки великолепната въвеждаща сцена, която дава заявката, че си
имаме работа с истински вестител
на ужаса, любопитно е да се отбележи, че в целия роман Сатаната не
извършва нито едно активно зло, с
което да застраши живота на някого.
Тази пасивност контрастира на фона
на злините, извършвани от обикновените хора, поставени в тревожната метафизична действителност.

Не бива да се забравя, че „Майстора и
Маргарита“ до голяма степен е замислен като роман отмъщение, така че
някои алегорични образи са безспорно
действителни. Това чудесно е разяснено и от бележките под линия. Съветската сатира и подигравката с
малодушието на литераторите, критиците и театралните дружества
са вплетени умело чрез съдбата на
Майстора и Маргарита, които се появяват в книгата едва към стотната
страница, като от двамата Маргарита има далеч по-съществено присъствие в наратива, тъй като взима
участие в небезизвестния бал, който
Воланд устройва.
Третата вплетена сюжетна нишка е
тази за сина на звездоброеца Пилат
Понтийски, който въпреки главоболието си разговаря с осъдения на смърт
Йешуа Ха-Ноцри. Тук книгата се изменя във вълнуваща историческа драма,
която, макар да засяга добре позната
история, представя съвсем различна
версия на събитията, описани в Евангелията. Героите са човеци, съмняващи се, несъвършени. Бирникът Матей
Леви е обрисуван като недоразбрал
същественото, а Юда от Кириот,
който също се мярка в периферията
на действието в Йерусалим, бива застигнат от съвсем различна смърт.
Красиво и истински възвишено е, че
въпреки сатиричното дистанциране
в романа, въпреки всички пародийни и
фарсови сцени гласът на автора пропуква на места пласта на иронията и

септември 2020

60

За оформлението са отговорни студентките Наталия Чайкина и Весела Карапетрова. Проектът им се
осъществява в програмата на специалността „Книга, илюстрация и
печатна графика“ в Националната
художествена академия под ръководството на доц. Николай Алексиев и
преподавателката Бояна Павлова.
„Майстора и Маргарита“ продължава
да е полемична книга, която гъделичка любопитството на читателя, подшушвайки му, че все нещо е пропуснал
и трябва да започне отначало. Така тя
се преобразява в доживотен спътник,
каквито са повечето велики произведения. Две от репликите в нея все
така вълнуват и звънтят като предупредителни камбани в сърцата.
„Ръкописите не горят“ и „Страхът
е най-големият порок“ бележат поколения читатели от страните зад
съкровените му мисли се разливат с
поетично великолепие:

Богове, богове мои! Колко е тъжна
земята вечер! Колко тайнствени са
мъглите над блатата! Който е бродил сред тези мъгли, който много е
страдал преди смъртта, който е летял над тази земя, понесъл на гърба си
непосилно бреме, той го знае. Знае го
умореният. И той напуска без съжаление земните мъгли, нейните блатца и
реки, отдава се с леко сърце в ръцете
на смъртта, защото знае, че единствена тя (ще му донесе вече покой).
Уточнението в скобите е добавено
впоследствие по настояване на съпругата му Елена Сергеевна. Булгаков
пише редовете, когато вече знае, че
умира от нефросклероза. Да завърши
романа в окончателния му вид са били
нужни повече от десет години. Текстът излиза в родината му чак през
1973 г., след като е бил публикуван
като подлистник в списание „Москва“. А у нас – още през 1968 г. Той изпреварва с пет години самостоятелното руско издание, благодарение на
забележителната преводачка Лиляна
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Минкова (1932–2016). Така се дава началото на вълнуващите срещи на
българските читатели с изключителната творба, която ще съпътства
мнозина от тях до края на живота им.
Именно този превод са решили да
запазят от издателство „Кръг“, редактиран и допълнен с обяснителни
бележки, които са от съществено
значение за осмислянето на повечето препратки и алюзии. От друга
страна, те са крайно недостатъчни
за онзи, който иска да повдигне всеки
философски и богословски камък, за
да разбере какво точно се е въртяло
в главата на автора, докато е писал
книгата. За тази цел ще трябва неизбежно да прибегне до руския език и
немалката библиотека от изтъкнати
булгаковисти, които дори помежду си
не постигат консенсус относно алегоричните образи и сюжетни плетки
в романа.
Новото българско издание представя
две различни дизайнерски концепции –
в по-класическо синьо и още едно – в
червено, което всъщност представлява първото у нас илюстровано
издание на „Майстора и Маргарита“.

Желязната завеса и напомнят в настоящата криза, че в смутни времена
защитата на човешкото продължава
да е най-големият успех.
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Усещане
за
непринадлежност
Оля Стоянова

„Голямо червено слънце,
самотни електрически
светлини“, Пламен Антов,
издателство „Ерго“,         
2019 г.

През замреженото от капки стъкло
унило се нижеха мрачни жилищни блокове с остъклени тераси. Господи, помислих си, как е възможно да се живее
тук. Бях доволен, че съм във влака и че
той бързо и завинаги се отдалечава.
(„Три“)

След „Бягството на заека“ през 1996 г.
и „Граници на забавяне“ през 2013 г.
„Голямо червено слънце, самотни
електрически светлини“ е третият
сборник с разкази на Пламен Антов,
познат преди всичко като поет и литературен историк. Една книга, която следва посоката, начертана още
с първите разкази преди повече от
двайсет години.

Този безименен герой със сигурност
не принадлежи и на днешното време –
по-скоро носи белезите на миналото,
нещо от духа на бродягите на Керуак
и Пърсиг, нещо от желанието за свобода и непукизма на хипи поколението
и още нещо от цинизма на поколението на 90-те години.

Сигурно това не е случайно, защото
Пламен Антов отбелязва, че историите в сборника са писани успоредно с
другите му книги с разкази. „Тази книга е писана дълго. Започнала в настоящето, като актуална реалност, от
един момент насетне тя неусетно
започна да се променя под напора на
носталгията по една все по-отдалечаваща се, изгубена реалност – и моя
лична, и по-голяма от мен, на времето,
което против волята си обитаваме“,
пише Антов.
Усещането за непринадлежност към
времето и мястото спохожда почти
всички герои на Антов. Лесно можем
да разпознаем част от тях – и сега в
центъра отново е познатият образ
на писателя разказвач – литературен
персонаж, който се скита и обикаля
безцелно света, пътува на стоп или
просто се придвижва пеша, с автобус
или с нощен влак в посока, която не е
сигурен, че иска да следва, но и срещу
която няма нищо против. Човек, който попада на градове, чиито имена не
знае или не може да си спомни. Среща
се с хора, които никога повече няма
да види. Един фланьор по случайните
пътища, който наблюдава света с
писателско внимание и дори от време
на време вади бележник, за да опише
всичко, което се случва около него. А

Когато излязохме на някакво по-главно шосе, отдавна бе минало пладне.
Тук отново полюбопитствах всъщност накъде вървим наистина. Тя ме
увери, че в мига, в който я осени някаква идея, аз ще съм първият, комуто
ще я довери... Е, в края на краищата
морето не е най-важното нещо, казах
философски; важен е пътят. („Шантав
автостоп“)
друг път с изненада открива, че красивото момиче от влака чете негова книга и не е склонно да разговоря
с автора, защото е погълнато от
историите.
А историите красивата читателка
описва така: ... Както и да го кажа, ще
прозвучи тъпо. Трябва да се прочете,
сам да си влезеш. Уж няма нищо вътре... Той просто разказва живота си:
за пътя, за смисъла, за дъжда, за една
улична котка в дъжда, за циганите, за
космическата ни самота в смъртта,
за начина, по който старците гледат
света... („Три“)
Разказите в този сборник уж не са
свързани, но преливат един в друг и ги
обединява образът на този безименен
главен герой – човека, който пътува,
но никога не пристига окончателно.
Странник без име, на неопределена
възраст и без чувство за принадлежност към определено място.

Този фланьор не само изследва безпристрастно света и дори успява да
бъде над представата за добро и зло.
В един от разказите – „Влизане в непознат град и излизане“, героят първо спасява момиче от изнасилване,
а след това го изнасилва. В „Майтап
бе, Уили“ оставя храна на младо момче, което си признава, че е извършило убийство. В разказа „Бяла маска на
прозореца“ не дочаква своя приятел и
напуска къщата му, защото е подгонен от болестта на малкото му дете
и не намира нито една дума за утеха.
В „Самотните електрически светлини“ – един от най-силните разкази в
книгата, същият този странник подминава гладния просяк, а после го кани
в къщата си.
Впрочем разказите от сборника
могат да се четат и като пътеписи, но от едно дълго и нерадостно
пътуване.
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„Боядисаната птица“, реж. Вацлав Мархоул

Кристина
Грозева
Петър
Вълчанов
Вацлав Мархоул
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Зрънце
истина
и много въображение
С Кристина Грозева                    
и Петър Вълчанов
разговаря                     
Деян Статулов
Техният филм „Бащата“,
представен на лятното
издание на София Филм Фест,
тръгва от септември по
кината

кадър от филма „Бащата“

„Абсурдът в Закона
за българското
кино саботира един                      
от най-важните
процеси за развитието
и просперитета                      
на всяко едно изкуство –                              
откриването                       
и утвърждаването                  
на нови таланти.
Това е срам за цялата                   
ни кинообщност!“
В „Урок“ и „Слава“ разказвате
истории, провокирани от реални
събития. В „Бащата“ разказът е
по-личен. Това промени ли работата ви върху сценария и снимките
на филма?
Като че ли не. И в трите филма стъпваме на зрънце истина само за да дадем воля на въображението си и да
развихрим максимално фантазията си,

следвайки единствено завоите на самопораждащата се история и капризите на новопоявилите се персонажи.
Обикновено имаме начална точка –
това е въпросното зрънце реалност,
което избираме, и крайна цел, това е
смисълът, който искаме да въплътим
във филма. Всичко по средата е една
свободна измишльотина, подчинена
на тези два ограничаващи елемента.

Откъде тръгнахте? Как се зароди
идеята на тази история?
Идеята ни дойде от една невероятна
случка, вече превърнала се в легенда в
семейната ни история: току-що погребана наша родственица се обажда
по джиесема на съседката. (Съседката така се ужасила, че не посмяла
да отговори.) Бяла като платно, тя
пристига на другия ден и обявява, че
е получила обаждане от отвъдното.
Случаят беше разплетен сравнително бързо и стана ясно, че в обаждането няма нищо свръхестествено, а се
касае за банално недоразумение. Но
това събитие заживя собствен живот в умовете ни, който избуя във
въпросния филм.

Знам от опит, че някои от диалозите и сцените във вашите филми
се раждат по време на снимките. И
при „Бащата“ ли беше така?
Да, така е, много реплики се раждат
спонтанно на терен, когато актьорите потънат в действието и не мислят коя реплика следва, а реагират
непринудено един на друг и се водят
от логиката на действието и връхлитащите ги обстоятелства. Тогава
от устите им излизат най-точните
реплики.

Помня, че „Урок“ нямаше държавно финансиране. След „Слава“ вече
по-лесно ли намирате средства за
вашите филми?
Средства за филм никога не се намират лесно. Вярно е, че преди „Урок“ за
нас беше дори невъзможно. Сега поне
се надяваме да имаме равен шанс с
другите.

Имате любими актьори, с които
снимате често. Как открихте
и решихте Иван Савов и Иван
Бърнев да бъдат баща и син? Освен
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откровената прилика между тях
имаше ли други причини?

и съответно той изяде 27 филии със
сладко.

Ивановците имат много богати и интересни взаимоотношения в живота,
много са си близки и именно заради
тази си близост имат своите търкания и дрязги. Ние искахме тази тяхна
житейска връзка да се предаде и на
екрана.

Малко са двойките (особено съпружеските) в киното, които успяват
да работят в тандем. Тази година
на Оскарите имаше такава, но бяха
снимали два отделни филма – Грета Геруик с „Малки жени“ и Ноа

Венецианския фестивал – „Биенале
Колидж Синема“. Идеята беше одобрена и ние нямахме друг избор, освен
да разработим сценария в рамките на
програмата. Изненадващо получихме
и финансиране от НФЦ и съответно
бяхме принудени да заснемем филма.
Това е. „Бащата“ е просто случайно стечение на обстоятелствата,
но нали знаеш – в живота няма нищо
случайно!

След триумфа с Голямата награда
в Карлови Вари какъв ще бъде пътят на филма?
Той вече беше представен на много
места по света, откупен е за разпространение в повече от десет държави.
През пролетта освен тук трябваше
да бъде разпространен в кината на
Полша, Франция, Испания, Бразилия,
но заради ситуацията с COVID-19 нещата се отложиха.

Има ли отлив на зрители от българското кино?

„Бащата“

Отново участват Маргита Гошева (с гласа си) и режисьорът Николай Тодоров. Покрай филмите си
създадохте един приятелски кръг,
вероятно това се случва естествено. По-лесно ли се работи така?
Да, обичаме естествения процес на
случване. Маргита прави една от
най-ярките си роли, макар и само с
гласа си. Почти всичките ѝ реплики са
от първи дубъл. А Николай Тодоров си
е направо диамант! Той вече натрупа
сериозен опит като актьор, и то не
само в нашите филми. Играе с лекота, фино, подготвя се изключително
прецизно и професионално за ролите
си. Има ни пълно доверие и е готов да
направи всичко, за да се случат нещата. В сцената, в която той участва, се наложи да направим 27 дубъла
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Баумбах с „Брачна история“. Вие
как си разпределяте работата?
Нямаме рецепта, най-важното е да
запазим удоволствието от процеса
на работа, да поддържаме пламъка
на вдъхновението, да се провокираме
един друг, да се изненадваме, да ни е
интересно.

Бяхте решили да направите трилогия с „Урок“ и „Слава“, но междувременно заснехте „Бащата“.
Какво провокира това решение?
Третият филм от трилогията е доста сложен и имахме нужда от повече
време за него. Междувременно идеята за „Бащата“ се появи съвсем
спонтанно и я използвахме, за да кандидатстваме в една програма към

Да, има отлив. И причините вече много пъти сме ги обсъждали и анализирали. Като започнем от унищожаването
на киномрежата и стигнем до чалгаризацията и опростачването на масовия зрител. Така че отлив на зрители
има, но не само от художественото
българско кино, а от стойностното
кино въобще. Въпреки това се надяваме ситуацията с COVID-19 да допринесе с нещо положително. Ето например
в първите седмици след като се отвориха киносалоните, българският документален филм „Формулата на Тео“
зае второ място в родния боксофис,
изпреварвайки филми като „Жокера“
и Angry Birds.

Наблюдавате ли процеса по промените в Закона за българското кино?
Къде мислите, че са подводните
камъни, и кои всъщност са най-сериозните проблеми?
Честно казано, сме се отдръпнали от
процеса. Преди няколко години взимахме активно участие, давахме предложения, но идеите бързо потъваха, не
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видяхме никакъв резултат и това ни
изтощи. Дали потъваха заради нехайството и нежеланието на институциите да се занимават с проблемите
на българското кино, дали заради отпора на разни лобита в кинообщността, държащи се здраво за статуквото и борещи се само за козметични
промени, които обслужват техните
лични интереси – нямаме представа. Винаги сме повтаряли, че едно от
най-важните неща освен достатъчното финансиране е и адекватното
разпределение на това финансиране
между повече проекти. Това се случи
инцидентно през 2014 и 2015 г., когато се въведоха нискобюджетните категории в конкурсните сесии. Резултатът беше, че се направиха над 15
филма, от които излязоха доста силни
заглавия и успяха да попаднат в престижните селекции на Кан, Берлин, Локарно, Токио, Сан Себастиан... После
броят на подкрепените проекти рязко спадна поради несъвършенствата
на закона. Оказа се, че законът е така
конструиран, че направата на повече
нискобюджетни филми води до автоматично намаляване на годишната
субсидия за кино. За толкова години
нищо не се направи, за да се промени
това. Да не говорим за формулировката на понятието „дебют“, което си е
срамно престъпление към новото поколение автори. Навсякъде по света
е прието, че дебютът на един режисьор е неговият първи пълнометражен филм. Според световните норми
пълнометражен филм е филм над 60
минути. В България обаче не е така.
Тук законът казва, че ако си заснел
каквото и да е аудио-визуално произведение и то е имало публичност,
се водиш за дебютирал. Образно казано, ако пратиш видеопоздрав чрез
социалните мрежи на приятел, вече
си дебютирал режисьор. Така автоматично губиш правото си да кандидатстваш за първи пълнометражен
филм. Именно поради това субсидии
за дебют се раздават на никому неизвестни, безперспективни имена,
а изключително талантливи режисьори с престижни награди за късометражните си филми нямат право
да кандидатстват за дебют. Те, разбирате ли, вече били дебютирали с

Кристина Грозева и Петър Вълчанов са житейски и творчески
тандем. Двамата работят заедно от студенти. Кристина Грозева
е завършила Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е
работила като журналист в различни български телевизии. По-късно
завършва и филмова и телевизионна режисура в класа на проф. Георги
Дюлгеров в НАТФИЗ. Петър Вълчанов е възпитаник на Националната
художествена гимназия „Цанко Лавренов“ в Пловдив. Следвал е филмова
и телевизионна режисура в класа на акад. Людмил Стайков в НАТФИЗ.
Те създават заедно късометражния филм „Семейна терапия“ (2008),
телевизионния филм „Аварийно кацане“ (2010), „Самбуру“ (2011) и
други. Късометражният им филм „Скок“ (2012) е номиниран за Европейските филмови награди през 2013 г. Той получава и Голямата награда на Брюкселския фестивал за късометражни филми,
наградата за най-добър филм на фестивала в Бусан и наградата
на Българската филмова академия през 2013 г. Тандемът стои
зад пълнометражните филми „Урок“ (2014), „Слава“ (2016), „Бащата“
(2019) и телевизионния сериал „Островът на сините птици“ (2019).
„Урок“ получава голямо международно признание и близо 40 награди,
„Слава“ има около 50 награди. Филмът „Бащата“ получи Голямата
награда Кристален глобус на Международния филмов фестивал в
Карлови Вари 2019. Той беше отличен на фестивала на българското
игрално кино във Варна със Златна роза за най-добър филм, с наградите за сценарий и за мъжка роля, присъдена на Иван Бърнев и Иван
Славов. „Бащата“ спечели Голямата награда на фестивала в Тирана,
наградата за режисура и наградата на публиката в Сахалин, Русия,
както и три отличия на филмовия фестивал в Арас, Франция – за
най-добър филм и наградите на младежкото жури и на критиката.

късометражните си филми. В същото
време обаче нямат шанс и за субсидия
за пълнометражен филм, защото нямат достатъчно опит, защото нямат
първи игрален филм, т.е. дебют!? Това
е един от многото абсурди в Закона
за българското кино, които кинообщността така и не може да разреши вече
десетилетия наред. А именно този

абсурд саботира един от най-важните процеси за развитието и просперитета на всяко едно изкуство – откриването и утвърждаването на нови
таланти. Това е срам за цялата ни кинообщност! Именно заради това и ние
се отдръпнахме от процеса, свързан с
промените на Закона за българското
кино. Защото ни е СРАМ!
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Многото животи на

Вацлав Мархоул
С чешкия
режисьор                   
и продуцент
разговаря
Марта Монева

кадър от филма „Боядисаната птица“

„Боядисаната птица“ е забележителна екранизация на едноименния роман
на Иржи Козински. Операторската работа на Владимир Смутни непременно трябва да бъде отбелязана, както
и фактът, че Вацлав Мархоул е проявил неимоверни усилия и търпение да
направи този филм извън рамките,
като най-напред са му били нужни две
години да получи правата за екранизация. Заснемането на филма е отнело единайсет години. Действието се
развива в Европа в края на Втората
световна война и следва бруталното
битие на едно момче, загубило семейството си, но историята е универсална и може да бъде пренесена където и
да е. Филмът задава множество въпроси, някои от които направо непоносими, но е абсолютно невъзможно
да бъдат избегнати. И до днес много
деца по целия свят са приклещени в
брутални хватки, било то във военни
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или мирни условия. Разговорът ми
с Вацлав Мархоул се състоя по време на онлайн фестивала goEast във
Висбаден.

след 1948 г. беше забранено споменаването на втората.

Прожекцията на вашия филм беше
в Деня на победата в Европа, а вие
през 2005 г. сте организирали огромен военен парад в Прага по случай
60-годишнината от края на Втората световна война. Петнайсет
години по-късно чувам някои критични гласове, поставящи въпроса
за важността на тази дата. Вие
на какво мнение сте?

Да, много хора си спомнят Червената
армия като освободителка, но двайсет години по-късно, през 1968 г., тя
става окупаторка. Бях на осем години и си спомням всичко – войниците,
стрелбата. И после, на следващата
година, загинаха още повече хора, отколкото през 1968 г. Пражката пролет беше нещо прекрасно и многообещаващо. Наричат го още „третия
път“, междинен вариант между капитализъм и социализъм, но навярно
нищо подобно не бива и да съществува. Вижте Китай.

Историята ми е хоби, по-специално
тази на ХХ- в. и Втората световна
война. Когато организирах големия
военен парад в Прага по повод 60-ата
годишнина, включих всички страни.
Чехословакия е освободена от Червената и от американската армия, но

А идва и Пражката пролет.

Да, но Китай доскоро бе ухажван от много страни, независимо
от политическите убеждения на
ухажорите.
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Нарушенията на правата на човека
не притесняват особено бизнеса и
международната политика. А и самият Китай не се интересува с кого
работи – диктатори, човекоядци,
без значение. Имам опит в Африка
покрай работата ми за УНИЦЕФ. Африка се превръща в китайска колония,
китайците не инвестират там, те
буквално изкупуват континента. А
нашият чешки президент Земан така
обслужва Русия и Китай, че понякога
се чувстваме, сякаш е руски или китайски посланик.

Защо решихте да се занимавате
с кино?
Бях на шест години, когато отидох на
кино за първи път в живота си. Гледах „Винету“ – каубои и индианци! Бях
просто очарован от движещите се
образи. Влюбих се. Реших да правя филми, когато бях на 14. Бях сто процента
сигурен, че трябва да правя филми и
нищо друго. Така попаднах в киноучилището в Чимелице, а след това във
Филмовия университет в Прага.

Интересно, имали сте средно
киноучилище!
Да, в село Чимелице, но за съжаление
беше затворено през 1982 г. Всъщност първоначалната ми професия е
мениджър на продукция, никога не съм
мечтал да стана филмов режисьор или
сценарист.

Много практично. Дава отлична
основа.
Да, изучавах филмово производство
във FAMU.

А как се съвместяват ролите ви
на съосновател на „Твърдоглави“
и генерален директор на киностудиото „Барандов“?
Изживял съм много животи (смее се).
Отново е налице ефектът на доминото. В Чимелице направих първия си
16 мм филм, режисиран от колега. През
1979 г. се върнах в Прага и постъпих
във FAMU. И там срещнах абсолютно различни хора. Чимелице беше интернат в малко селце, а в Прага вече
срещнах интелектуалци, много щури

хора и един от тях ме покани да бъда
продукционен мениджър на известния
театър „Дивадло Склеп“. Заместих
веднъж болен артист и така започнах
и да играя, наред с продуцентската
работа. Бездруго знаех ролите. През
1985 г. „Пражки пет“ – пет млади театрални групи с общо стотина артисти, се организираха и аз станах техен ръководител на продукцията. Не
бяхме нито дисидентска група, нито
част от официалната култура. А през
1987 г. основахме „Твърдоглави“ и отново на мен се падна да съм производствен ръководител. През 1987 г. се запознах и сприятелих и с Вацлав Хавел.
Бях антикомунист по лични причини,
въпреки че не бях подписал „Харта 77“.
Подкрепях я отстрани. И така дойде
1989 г. и „Барандов“.

1 януари 1991 г. то нямаше абсолютно
никакви средства. Към този момент
„Барандов“ имаше 2700 служители,
35 филма бяха в продукция, студиото
беше на ръба на фалита. Трябваше да
предприема много неприятни стъпки,
наложи се да уволня почти 2000 души
и да спра 17 филма в продукция. Станах
„персона нон грата“ за всички колеги.

Очаквахте ли тези промени?

Сравнявали сте чешките и изобщо източноевропейските филмови
дейци с легендарната двойка Дон
Кихот и Санчо Панса. Това сравнение актуално ли е и до днес?

Не ги очаквах. Беше направо невероятно! На 17 ноември 1989 г. имаше
брутална демонстрация и дори си казах – комунизмът ще остане поне още
десет години.

Как се стигна дотам само 29-годишен да управлявате най-голямото
чешко киностудио „Барандов“?
Никога не съм си и мечтал за това. На
22 ноември 1989 г., четвъртия ден от
Нежната революция, бях в студиото
случайно. Тъкмо минавах да си взема някакви неща, свързани с продукцията на
филм, и чух покана за общо събрание по
радиоточката. Реших да отида. Присъстваха 2000 души. Ръководството,
до един комунисти, беше на сцената,
пледираше студиото да подкрепи стария режим. Толкова се ядосах, че скочих
на подиума и се обърнах към тях: „С вас
е свършено, а ние влизаме в стачка!“.
Така след пет минути ръководех студиото. През лятото на 1990 г. беше
обявен и конкурс. Изобщо не исках да
участвам, исках да правя филми, не познавах икономиката на студиото, но
ме убедиха. Спечелих измежду трима
кандидати.

Кое беше най-голямото ви предизвикателство тогава?
Най-голямото предизвикателство
беше спасяването на студиото. От

Очевидно някой е трябвало да свърши мръсната работа?
Да, на мен се падна, но е исторически
факт, че студиото оцеля и е прекрасно и до днес. Все още функционира,
предоставя услуги предимно на американски, британски и френски продуцентски компании. Беше трудно и
отне две години, докато бъде спасено.

Добър въпрос. Сам продуцирам филмите си, не посещавам европейски
филмови семинари. Факт е, че европейската копродукция работи, но от
друга страна, се сблъсквате с такава
бюрокрация. Например Евроимаж има
много пари, но е толкова бюрократична и политически коректна организация. „Боядисаната птица“ не получи
субсидия от Евроимаж, тъй като част
от екипа, джендър дами от Швеция и
Дания, отсече: „Никога няма да финансираме подобен филм!“.

Тази политическа коректност е
просто убийствена по отношение
на художествената работа.
Да, от Евроимаж не са подкрепили и
„Невероятната съдба на Амели Пулен“, ако можете да си представите.

Напомняте ми много на Дон Кихот, имайки предвид историята на
филма ви – дълга борба за правата,
писане на сценария, финансиране на
свръхбюджетен филм и т.н.
Да, но проблемът е, че съм едновременно Дон Кихот и Санчо Панса в едно
тяло (смее се).
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Вацлав
Мархоул

Вацлав Мархоул е роден през
1960 г. в Прага. Завършил е
FAMU в Прага с продуцентски
профил. През 1984 г. започва
работа като продукционен
асистент, а впоследствие
става и генерален директор на
филмовото студио „Барандов“,
което превежда успешно през
политическите и икономически трудности. През годините
участва и в театрални групи
като „Дивадло Склеп“, „Пражки
пет“ и „Твърдоглави“ като мениджър и актьор. Мархоул е член
на надзорния съвет на Чешката филмова и телевизионна
академия. „Боядисаната птица“ участва в съревнованието
за Златния лъв на кинофестивала във Венеция 2019 и беше
в краткия списък за Оскар за
чуждоезичен филм през 2020 г.

Дори сте трима – сценарист, продуцент и режисьор.
Много обичам да върша тази работа,
но не накуп. Сценарият третира въпроса „защо“. Филмовата режисура се
отнася до въпроса „как“, но да си филмов продуцент е просто кошмар. Това
е изтощителна работа и изобщо професия. Толкова бих се радвал да срещна продуцент, който работи по същия
начин като мен и да мога да го помоля
да продуцира филмите ми. Проблемът
е, че никога не съм срещал такъв човек (смее се). Ако бях пуснал „Боядисаната птица“ на пазара по класическия
начин, този филм никога нямаше да съществува. Черно-бял, не на английски,
свръхбюджетен.

Знаехте ли от самото начало, че ще
бъде изключително скъп?
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Да, като сценарист работите по сцена, в която казаците нападат село, и
знаете, че става въпрос за 400–500
души, включително екстрите, и горящите къщи, и конете, Червената
армия, битката. Моментално става ясно, че производството ще бъде
много скъпо. Крайната цена беше
осем милиона евро, а преди пет години мислех, че ще бъде най-много шест
милиона.

А как се събират осем милиона?
Трудно. Предимно от Чехия – 70 %, и
20 % от Украйна и 10 % от Словакия.

Защо направихте „Боядисаната
птица“?
Защото се влюбих в историята. Винаги правя филмите си от любов. Има
две пътеки, които човек може да следва – секс или любов. Винаги избирам
любовта. Секс е да режисираш петнайсет реклами и два телевизионни
сериала годишно. Правиш ги, защото
това е твоята професия, но другата
пътека е тази на любовта. Просто
чувстваш, че трябва да направиш
филм от тази история.

Кинематографията на филма е
забележително красива, благословен сте с оператор като Владимир
Смутни. Как успяхте да работите
без сториборд? Защо е черно-бял
филмът?
Защото със сториборд просто не
ставаше. Беше очевидно, че трябва
да отворим сърцата си и всеки ден
създавахме образите в движение по
време на снимките. Черно-бял е, защото нямаше да е истинен като цветен
филм. Цветът би го повредил.

Защо диалозите са толкова кратки, общо осем минути за три часа?
Нямах нужда от тях. Ние създаваме филми, а не литература. Нашият
„майчин език“ са картината и звукът. Звукът не е непременно диалог,
а атмосфера, той включва всичко,
което чувате. При телевизионните
сериали е различно, там всички говорят непрекъснато, образите са

второстепенни и получавате цялата
информация от диалозите, но това не
е нашият „майчин език“.

Според вас английският като филмов език не е гаранция за успех.
Защо избрахте изкуствения междуславянски език за филма?
Защото Козински в книгата никога не
е идентифицирал страната, в която
се развива действието. Никога не е
споменавал Украйна, Полша или Русия,
аз трябваше да реша този въпрос. Не
исках никой конкретен народ да бъде
свързан с историята във филма.

Вашият филм поражда важни въпроси. Какво е добро? Какво е зло?
Защо Бог ги е създал? Успяхте ли
да намерите някои отговори за себе
си?
Знаете ли, аз постоянно мисля по
тези въпроси, всеки ден. Този процес
трае от тук до вечността.

Миналата година разговарях с
Кшищоф Зануси за злото, последният му филм се занимаваше с темата. Той сподели надеждата си
светът да успее да преодолее злото.
А вие защо вярвате в един по-добър
свят?
Нагласата ми е такава. Всъщност,
ако се върнете към историята, примерно, в САЩ в днешно време е напълно нормално черни и бели хора да
пътуват заедно, въпреки че преди 60
години това е било немислимо. Обама
дори стана президент. Ако насочите
погледа си другаде, виждате локални войни – Мали, Афганистан, Йемен,
Либия. Хора се убиват непрекъснато, но в сравнение с миналия век нашият свят е много по-добър и много
по-безопасен.

Как ще продължите след този монументален проект? Какво следва?
Получих предложение да режисирам игралния филм за сенатора Джо
Маккарти. Все още не съм подписал
споразумението и коронавирусът усложнява ситуацията, но следващият
ми филм ще бъде американски.
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Талант и смисъл
подценява публиката, за мен той е
талантлив.

В днешно време думата талант
не е ли прекалено експлоатирана?
А сякаш трябва да е по-сакрална,
мистична?

фотография Владимир Карамазов

пиеса на Захари Карабашлиев
С режисьора          новата
„Талант“. В нея двама братя търсят
път към себе си, към корените и към
Павел Веснаков
смисъла. Двете главни роли са повена Александър Алексиев и Стоян
разговаря               рени
Дойчев. Според автора това е „пиекоято дестилирам от конкретни
Мария Панайотова са,
човешки характери, и в Алек и Стоян
За таланта разговаряме с един талантлив творец на 33 години, когото
познаваме като режисьор на някои от
най-мащабните тв продукции – „Дяволското гърло“, „Денят на бащата“,
„Откраднат живот“, на късометражните филми „Влакове“ (2011), „Парафиненият принц“ (2012), „Чест“ (2013),
„Зевс“ (2015). По семейна линия Павел
Веснаков е силно свързан с литературата, самият той пише поезия, обича
да фотографира това, което го заобикаля, вълнуват го реалистичните
сюжети. Скоро очакваме и първия му
пълнометражен филм – „Спасителят
в прахта“.
През есента на 2020 г. още нещо ще
му се случи за първи път – ще дебютира като театрален режисьор с
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видях образите на двама братя... единият неуспял провинциален куклен
актьор, а другият – професионален
наемник в чужбина...“. Какво ще им се
случи и дали ще успеят да се справят
с демоните в себе си, да открият отговори на въпросите и да се смирят,
предстои да разберем.

Какво е вашето лично определение
за талант?
Способността на хората да придават смисъл на болката и несправедливостите, които изграждат всекидневието ни, възприемам като
най-висшата форма на талант.

А как бихте дефинирали таланта
на режисьора?
Ако един режисьор успее да остане
невидим в произведенията си и не

Почти не се сещам за нещо, което да
не е прекалено експлоатирано в днешно време. Най-много обаче ме е страх,
че общуването между хората е загубило изцяло своята сакралност. Днес
ние говорим прекалено лесно за всичко, но често не казваме нищо съществено. Задоволяваме се с дребното и
бързо достъпното, без да се стремим
да навлезем в дълбочина. Движим се
само по повърхността, защото все
повече се страхуваме от дълбокото.
С навлизането на социалните мрежи
и превземането на интернет от човечеството ми се струва, че ние, хората, напълно забравихме какво означават понятия като авторитет или
смирение. Преди няколко месеца ни се
наложи да останем затворени в домовете си, но пак не спряхме да злоупотребяваме със словото. Струва ми се,
че Земята има огромна нужда всички
ние да замлъкнем, дори за един ден, за
един час, дори само за 10 минути. Да
замлъкнем и да се обърнем към колективната памет на мястото, което
обитаваме. Само така бихме могли да
си припомним какво означава всъщност думата талант.

Само талант достатъчен ли е?
Уди Алън твърди, че „талантът
е късмет, важното нещо в живота
е куражът“.
Само талант – без късмет, кураж и
подкрепа – често води до трагичен
край за притежаващите го. Имаме
безброй примери както в миналото,
така и в настоящето. Талантът е синоним на непримиримост за мен. Тази
непримиримост може да бъде изключително саморазрушителна, затова
смятам, че само талант не е достатъчен.

Наричат ви „мрачния рицар на бъл-           
гарското кино“, от филмовата ви
биография виждаме, че тъмното
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ви привлича повече и е ваша запазена марка. Виждате ли поне малко светлина в тъмното?
Основното нещо, което ме вълнува и
искам да изследвам в своите филми, е
как хората успяват да запазят човешкото в себе си, борейки се с различните аспекти на идеята да живеят в
България днес и сега. Успяват ли изобщо да го запазят? Как човек може да се
превърне в животно, сблъсквайки се с
нещо дребно, или как може да прояви
своите най-добри качества, изправен
пред нещо катастрофално? С оглед на
това ми се струва, че ще бъде прекалено елементарно и арогантно от моя
страна, ако си позволя да казвам на хората: „Тук виждате мрак, тук трябва
да усетите светлина“.

Ако трябва да режисирате филм и/
или театрална пиеса за това, през
което минахме през последните месеци, как би изглеждало на екрана
или на сцената?
Бих поставил представление, в което
актьорите застават прави на сцената и в продължение на три часа гледат зрителите в очите, без да мърдат или издават звуци. Без антракт,
без музика и без сюжет. Три часа колективна и споделена тишина.

„Талант“ е първият ви режисьорски опит в театъра. И може би
като всяко първо нещо носи особено
вълнение, сигурно и малко страх?
Освен страх бих казал, че изпитвам
силен респект и отговорност към
това изкуство и неговата публика.
Затова смятам да подходя максимално искрено към поставянето на пиесата. Смятам изцяло да се доверя на
липсата на опит и да слушам интуицията си, както винаги съм правил.

С какви емоции и нагласа млад режисьор като вас с повече опит в
киното и телевизионните продукции се отправя към един нов свят,
към театъра?
За добро или за лошо, вече съм доста
по-зрял и с годините съм се научил да

контролирам емоциите си. Ако това
събитие в живота ми се бе случило
преди десет години, сигурно щях да
ви дам много по-дълги отговори и щях
да говоря много повече за себе си и
това, което правя. Тези неща вече не
ме вълнуват толкова, защото те нямат никакво отражение в качеството
и стойността на това, което правя.

Какво очаквате да откриете в
театъра?
Очаквам да се сблъскам с нова форма
на общуване и работа с актьорите.
В киното и телевизията се борави с
по-ограничено време за работа с тях,
а тук този процес изглежда безкраен.
Възнамерявам да се възползвам от
това. Също така съм силно заинтригуван от всички най-консервативни
и класически похвати в театъра. Бих
определил себе си като консервативен театрален зрител. Предпочитам
да гледам „Чайка“ на Крикор Азарян
пред това да се сблъскам с нещо модерно, което е пълно с 3D mapping,
различни интертекстуални визии и
т.н.

Издайте малко от сюжета на пиесата... и как минава репетиционният процес? Как се репетира по
време на извънредно положение?
Пиесата се занимава със съдбата на
двама братя, които не са се виждали от много дълго време. Всъщност
единственото, което мога да издам,
е, че в основата на сюжетната линия е
идеята за завръщането и заминаването/раздялата. Кое ни кара да се върнем към корените си? Разделяли ли сме
се някога с тях? Е, разбира се, покрай
тези неща ще се опитаме да бръкнем
малко по-навътре и да извадим няколко демона на повърхността. Как ще
се справим с демоните, ще оставя на
публиката да разбере, когато гледа
представлението. А репетициите по
време на карантината бяха емоционални, но винаги с едно наум. Реалните репетиции предстояха.

Ако надникнем в семантиката,
ще видим, че думата „талант“ е
гръцка и означава „тежест, която

Павел
Веснаков

Павел Веснаков е роден през
1987 г. в София. Завършва „Кино“
в Нов български университет.
Първият му късометражен
филм „Влакове“ печели наградата Джеймисън на София Филм
Фест 2011 и с нея режисьорът
финансира следващия си късометражен филм „Парафиненият
принц“, който получава Златна
роза на Фестивала на българския филм във Варна през 2012 г.
„Чест“, който е българо-германска копродукция, печели над 30
награди, сред които и Гран При
за късометражна продукция на
престижния френски фестивал
в Клермон Феран, като преборва силната конкуренция на над
75 филми от цял свят. От 2015 г.
Павел Веснаков е режисьор на
тв продукциите „Откраднат
живот“, „Дяволското гърло“ и
„Денят на бащата“, както и
на документалната поредица
на БНТ „Отворени досиета“.

се използва за баланс“. На иврит
думата за талант е kikkar – кръгъл хляб, парче от нещо или кръгла
монета. Захари Карабашлиев споделя, че това е пиеса, която е „дестилирана от конкретни човешки
характери“ и е родена в „това ненормално време и място“. На театралната сцена „Талант“ ще ни
балансира ли, или напротив – ще ни
завърти в омагьосан кръг?
Надявам се, че ще омагьоса зрителите
и ще им вдъхне нов кураж да търсят
себе си, без значение дали в това уравнение се съдържа думата баланс.
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60

години
„Мартенски музикални дни“
С Ива Чавдарова разговаря Светлана Димитрова
На 15 март тази година трябваше да
започне 60-ото издание на международния фестивал „Мартенски музикални дни“ в Русе. Два дни преди това
всички спектакли и концерти бяха
отменени заради пандемията. След
първоначалното намерение фестивалът да бъде проведен през септември все пак се наложи решението да
бъде следващата година в обичайното време. През май директорът на

и повече има истина в това иначе
формално твърдение. И днес, и в спомените ми Русе е прекрасният град,
в който съм израснала, учила, попила
от необикновената артистична атмосфера на историческия му център с
уникална архитектура. Това са невероятни пространства на духа, в това
число и моето училище в красивата
барокова къща. Това беше старото
музикално училище с най-добрата

виолончело, невероятен артист, педагог и човек Георги Черноземски, който наистина ми подаде ръка. Разбира
се, Русе свързвам и с фестивала и концертите на филхармонията, спектаклите на операта, имената като Шостакович, Гевандхаус оркестър, Курт
Мазур, Ленинградската филхармония
с Юрий Темирканов, Васил Арнаудов,
Константин Илиев, Добрин Петков,
Любомир Пипков, който дълги години
беше председател на организационния комитет на фестивала. Русе е
градът, който ми дава криле.

Първото издание на фестивала е
през 1961 г., но в града е имало активен музикален живот и през останала част на годината.
Да, разбира се. Освен филхармонията
и операта ги имаше и двата големи
русенски хора на Васил Арнаудов и на
Михаил Ангелов, които също водеха
интензивен концертен живот, така
че палитрата е била изключително
богата и аз мисля, че фестивалът не
е дошъл на празно място. Онези първи
издания не ги помня, но помня по-късните. Въпреки това знам всичко онова, което би следвало да знае всеки
русенец, който следи културната история на града.
Евгени Божанов в Русе © Мартенски музикални дни

фестивала Ива Чавдарова бе удостоена със званието Почетен гражданин
на Русе.

Нека започнем разговора с предложението да ви върна години назад
и да ви помоля да разкажете какъв
е Русе в спомените ви.
Наричат Русе дунавската столица
на България. Мисля си, че все повече
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акустична зала – концертния салон,
едно истинско бижу на старата русенска архитектура. И разбира се,
моите учители, музиканти, педагози
от най-висока класа, които никога не
мога да забравя и които ме научиха да
живея и работя като музикант. Не
мога да изброя толкова много хора, на
които съм благодарна, но ще спомена едно име – на моя пръв учител по

Преди да поемете фестивала, имаше ли събитие, което помните до
днес? Аз например никога няма да
забравя рецитала на Елена Образцова в зала „България“.
Много са нещата, които са ме впечатлявали. Седемдесетте години бяха
много силен период от историята на
фестивала. Имаше едно паметно събитие в края на седемдесетте години
– изпълнението на Миса Солемнис на
Бетовен, което беше откриването на

73
„Катерина Измайлова“ от Шостакович на Русенската опера, 2015 г.

фестивала с „Капелата“, великолепен
австрийски екип от солисти, имаше
много, много премиери, които никога няма да забравя. Носител на тези
премиери в голяма част от фестивалните издания бяха русенската филхармония и маестро Алипи Найденов, който беше страхотен концептуалист
по отношение на програмирането и
винаги намираше силни и важни акценти във фестивалните програми.

Кое беше първото фестивално издание, което направихте?
Беше през 1992 г. – почти тридесетгодишна история, и то важна история. Наследих Силви Стамболиев,
който беше директор на фестивала
и после се оттегли. Изпитвах голям
респект към тази история, която е
имала в своите анали хора като Шостакович, Рождественски, Вацлав Ной-

ман, Курт Мазур, Йосиф Конта. Малкият тогава Вадим Репин е имал едно от
първите си участия извън Русия тук,
в Русе. Много личности са свързани с
неговото развитие през годините.
Не мога да не спомена основателите Илия Темков, Саша Попов, Михаил
Кътев, които са вдъхновителите на
това огромно начинание. Вероятно
никак не им е било лесно в онези първи
години на утвърждаване на международния статут на фестивала, защото всичко, както можем да си представим, е минавало през иглените уши
на номенклатурата. Трудно е било да
се пробие в началото на шейсетте
години. И до днес не мога да си обясня
как в онези години – говоря за 1965 г. –
изобщо е била допусната на русенска
сцена скандалната тогава „Катерина
Измайлова“ на Шостакович. Може би
личното присъствие на композитора,
а и той е направил специална редакция

за единствената тогава българска
премиера, а може би и авторитетът
на постановчика, незабравимия Евгени Немиров, са изиграли някаква роля.
Имам огромен респект към това, което се е случвало тогава, защото си
давам сметка какво усилие е било.

През 1992 г. фестивалът е имал определен облик. Когато го поехте,
какво променихте? Трудна година
сте случили.
Самото време промени всички нас,
които се занимавахме с организиране на фестивали. Годината наистина беше изключително трудна. Но
програмата за това издание беше
почти готова. За мен остана само да
довърша някои организационни въпроси, които са винаги много досадни.
Фестивалът дълги години е бил мислен като фестивал за симфонична и
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Фестивалът „Мартенски музикални дни“ е създаден през 1961 г. като музикални дни на дружбата и културното сътрудничество между България
и ГДР. Преглеждайки програмата на фестивала, откриваш търсенето
на пътя и избистрянето на концепцията. Например през 1963 г. са били
представени 12 оперни заглавия, изнесени от театрите на Русе и Варна.
Няколко години фестивалът е бил преглед на българското симфонично
изкуство, като са гостували всички български състави. От 1965 г. повече
от десет години на последния концерт различни наши и чужди състави и
солисти са изпълнявали Деветата симфония на Лудвиг ван Бетовен, а на
много от концертите за откриването по традиция се представя премиера на творба от български композитор или програмата е съставена
само от произведения на български автори. „Московски солисти“ и Юрий
Башмет двадесет и две години се завръщат на русенска сцена с нови
и разнообразни програми. Към фестивала има съпътстващи събития
като изложби, представяне на книги и дискове, както и детски концерти.
Това е единственият български фестивал, където в деня на всеки концерт
винаги има пресконференция. Гостуващите солисти, диригенти и композитори разговарят с журналистите, на които не се налага да ги търсят в хотела,
преди или след репетиция. През 2017 г. за артистичен консултант на фестивала е привлечен световноизвестният български цигулар Светлин Русев.

кантатно-ораториална музика. Затова казвам, че времето ни промени,
защото стана много по-динамично,
по-разнообразно, по-провокативно. В
първите години се опитах да заложа
на динамиката в жанровете и мисля,
че не сбърках. Не знам, това ще каже
историята. Започнах да лансирам
по-камерни форми и жанрове, ансамблови проекти, проекти с повече съвременна музика, експериментални
формации. Така фестивалът направи
забележителна колекция от знаменити световни струнни квартети и
камерни ансамбли. Започнахме тогава
с „Келер квартет“, след това добавихме квартетите „Джулиард“, „Токио“,
„Изаи“, „Ардити“, „Микеланджело“, та
до днес с квартет „Модиляни“, който
е последният в нашата колекция. И
серията продължава, защото тя носи
много красота и провокация към публиката. Няма да мога да изброя всички
останали камерни формации от Европа и България и десетките премиери
на музика от съвременни български
и чужди композитори. Само ще припомня първото в България гостуване на камерния ансамбъл „Московски
солисти“ с Юрий Башмет през 1995 г.,
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които от тогава до сега представят
почти всичко, написано за камерен
ансамбъл от Шостакович до Шнитке.
Това е важен акцент в програмите на
фестивала от деветдесетте години
насам. Бях изключително впечатлена от неколкократното гостуване
на Гидон Кремер, първоначално със
солова програма, в която той изпълни изумителна „Шакона“ от Бах.
По-късно идваше и със своя ансамбъл
„Кремерата Балтика“. Разбира се, запазихме пространство и за големите продукции, защото фестивалът
търси такива акценти, които винаги се превръщат в събития. Сещам
се сега за голямата премиера на концерта за оркестър на Емил Табаков,
който той написа по наша поръчка
за 40-годишнината на фестивала,
а по-късно неговите Осма и Девета
симфония, както и една изключително силна премиера на Четвъртата
симфония „Нирвана“ на Васил Казанджиев. Балансът в жанровете се
търси по най-добрия начин, което е
качество на всеки голям международен фестивал.

Толкова много години и събития, с
кого се съветвате, вероятно имате
екип около вас?
Фестивалът от дълги години се прави
от общината. В отдел „Култура“ работят хора, които са изключително
опитни във фестивалните дела. Що
се отнася до мен лично, в първите години, когато постъпих в общинския
отдел „Култура“, привлякох като сътрудник един от основателите на
фестивала, Михаил Кътев, от когото
научих много за кухнята на фестивала. Сега в програмирането разчитам
много на близките контакти с българските артисти по света, особено
по-младите, онези, които вече правят
голяма международна кариера – Светлин Русев, Пламена Мангова, Евгени
Божанов, но и не само те. Що се отнася до съвременната музика, мой много
близък сътрудник и приятел, надявам
се и в бъдеще, е известният български диригент и композитор Драгомир
Йосифов, който наистина е безценен
с идеите и предложенията си. Той винаги присъства в нашите програми с
единствения, за жалост, в момента
ансамбъл за съвременна музика „Музика Нова“. За съжаление не мога да
пътувам така, както би ми се искало,
но компенсирам с проучване, записи,
интернет. Старая се да съм в крак
с тенденциите в изпълнителското
изкуство, както и с фестивалните
практики в Европа. Трудно е днес да
се пътува, но пък информацията е изключително достъпна.

Тази година трябваше да отложите юбилейното издание на фестивала, но той ще се случи догодина.
Вероятно няма да е със същата
програма. Но предполагам, вие не
работите само за настоящото
издание, а планирате с по-далечен
хоризонт.
Много е динамично времето. Артистите ни принуждават да мислим
дългосрочно, така че нашето планиране е две- и тригодишно за някои от
концертите и проектите. Зависи и
от обстоятелствата също, защото много често някои идеи се явяват
в последния момент и трябва да им
търсим решение в крачка. Тогава също
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се случват невероятно интересни и
хубави неща в рамките на програмата. Но като цяло планирането е дългосрочно, защото навсякъде е така.
Това отлагане на фестивала ще свърже две годишнини – шестдесет години от първото издание и шестдесето
издание на фестивала.

Основен акцент във фестивалната
програма са майсторските класове.
Те кога започнаха?
Започнаха през 1992 г. Първият беше
на Ваня Миланова – майсторски клас
по цигулка. След което разширихме
формата, разширихме специалностите. Това се оказа изключително важен
момент в развитието на младите
хора заради работния контакт в рамките на един фестивал с артистите,
които са идвали тук. Включително и
Башмет е правил майсторски клас по
виола, беше изумително преживяване
за всички, които присъствахме в залата. Контактът на децата с такива артисти е изключително важен не
само заради техническото овладяване
на инструмента, но и заради начина
на мислене, подхода като интерпретация. Освен това да видиш и да чуеш
на сцената своя учител е също изключително полезно за младите хора. Има
много смисъл в музикалната академия,
която ние провеждаме.

Успявате ли да вместите всички
предложения за майсторски класове, защото те се променят и обогатяват непрестанно?
Опитваме се да търсим интересни
решения. Преди няколко години, когато за първи път дойде за концерт в
Русе саксофонният квартет „Сигнум“
– млади, запалени и талантливи хора,
те пожелаха да работят ансамблово
с деца от музикалното училище. Така
възникна идеята за разширяване на
специалностите с един клас по ансамблово свирене. Странно беше, че те
като саксофонисти работиха много
добре с децата – и с цигуларите, и с
пианистите. Интерпретацията не е
само и единствено свързана с инструмента, на който свириш. Винаги има
необходимост от по-широка култура, начин на мислене, което изисква

своята специфика, и точно на това ги
учеха. По какъв начин да мислят музиката. Да, има и странни решения в
рамките на фестивала, но пък това
създава необичайно вълнение у децата, които могат да се докоснат до
такива музиканти.

Кога решихте да създадете фестивалния оркестър?
Фестивалният оркестър се създаде
във връзка с 50-годишнината на Националното училище по изкуствата в
Русе „Проф. Веселин Стоянов“ и 50-годишнината на „Мартенски музикални
дни“. Тази идея се породи от сътрудничеството между училището и маестро Емил Табаков. Тя събира в Русе бивши възпитаници на училището. Това
не е просто фестивален оркестър, а
русенският фестивален оркестър, в
който 90 % от участниците са бивши
и настоящи възпитаници на музикалното училище. Тази традиция не е
прекъсвала и се надяваме да имаме два
концерта в следващото издание.

Когато не работите, обичате ли да
се разхождате край Дунав и какво
предпочитате да правите в свободното си време?
Всички русенци обичат да се разхождат край Дунав, въпреки че Русе
не е обърнат към реката. За мен е
най-приятно да бъда с близките си,
които, за съжаление, не са в България,
затова напоследък често прескачам
до Берлин, където живее моят син.
Иначе най-голямото ми удоволствие
е да се потопя в някоя книга или филм,
или да вляза в дигиталната концертна зала на Берлинската филхармония, за която съм абонирана. Там можеш да слушаш безкрай.

Ива
Чавдарова

Ива Чавдарова завършва Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“ в Русе, със специалност
„Виолончело“ през 1973 г. След
следването си в Музикалната
академия „Панчо Владигеров“
тя се завръща в родния си град.
Започва работа в регионалния
телевизионен център, след
това е музиковед в Русенската филхармония. Следващата
є позиция е началник на отдел
„Култура“ в Община Русе, а от
1992 г. е директор на Международния фестивал „Мартенски
музикални дни“. Освен почетен гражданин на Русе, тя е
три пъти е носител на наградата Русе за изкуство и култура, през 1999, 2011 и 2018 г.
Първата е индивидуална, а следващите две – с екипа на фестивала. През 1999 г. получава и грамота от Министерството на
културата за цялостен принос
за развитието на националната музикална култура. Специални награди в биографията на
Ива Чавдарова са Златно перо
през 2007 г., връчвана за принос
в развитието на националната
музикална култура, и Золотая
муза от 2010 г. за принос в популяризирането на руската култура в България. Като началник
на отдел „Култура“ е ангажирана и с всички останали прояви
в културния календар на града.

В дните на изолацията, когато
много театри и оркестри предоставиха безплатно архивите си,
вие възползвахте ли се от това?
Каквото успях да видя, беше изумително преживяване, защото човек
невинаги може да получи тази възможност. За жалост не може да се
види всичко. Правех го обикновено
късно вечер, защото ние през цялото
време бяхме на работа, с малък период

на дистанционен офис. Но всички се
надяваме това, което ни сполетя, да
отмине, а публиката очаква фестивала с огромно нетърпение, защото след
този дълъг социален пост хората ще
имат необходимост от култура.
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Фотографията е

общуване
„Това, което
изглежда като
ограничение, всъщност                                         
е възможност. Трябва
да потърсиш път                                   
към обекта.                                 
И по някакъв начин
този път е онзи, който
трябва да изминеш
като човек към себе си,
за да успееш да видиш.“

Какво беше началото при вас? Как
започнахте да снимате?
Никога не е еднозначно, не е лесно да
се посочи точен момент, когато всичко започва. Баща ми се занимаваше с
фотография, но това не е основното.
В същото време аз още вкъщи започнах с проявяването и копирането. Но
пък кандидатствах с фотография, а
родителите ми дори не знаеха – нито
къде съм се явила на изпит, нито къде
мисля да уча, помогнаха ми само при
записването. Иначе като всяко дете
обичах да рисувам и фотографията беше едно продължение на това
желание.

Много фотографи започват точно
така – обръщат се към фотографията, като продължение на желанието им да рисуват.
Да, естествено е. Също така много
фотографи преминават към движението и започват да снимат кино.
В един момент не ти е достатъчно
да се изразяваш само по един начин и
търсиш за себе си и други форми. Намирам го за нещо естествено.

Значи не сте били от хлапетата,
които са ходили непрекъснато с
фотоапарат на врата?
Не, защото по мое време в една лента
имаше 36 кадъра и трябваше много да
внимаваш на какво ще отделиш внимание и кое е важно.

Със Стефка Борисова
разговаря Оля Стоянова
фотография Стефка Борисова

Малко ваши фотографии се откриват в мрежата. Защо?
Няма много мои снимки там. Човек
може много неща да направи с фотографията – и билбордове, и рекламни
снимки. Но за мен фотографията не
е средство да печеля. Не се съревновавам и затова не качвам снимки по
сайтове.

Какво снимате? Обикновено през
годините се очертава траен интерес към една или друга тема?
Това, с което много хора ме свързват,
е снимането на църковния живот.
Учила съм богословие, а и продължавам да пея в един храм. Доста време
съм отделила на фотографиране на
богослужението. Задавали са ми въпроса: „Как можеш години наред да снимаш едно и също нещо?“. Отговарям,
че не е едно и също, защото всяка литургия, макар на едно и също място,
макар един и същи човек да я служи,
всеки път е различна. И затова фотографът намира различен поглед, с

който да я пресъздаде. А и привидното „еднообразие“ те кара да подходиш
към ситуацията по различен начин. И
изпадам в една ситуация – това, което изглежда като ограничение, всъщност е възможност. Затова мисля, че
няма скучни обекти. Трябва да потърсиш път към обекта. И по някакъв начин този път е онзи, който трябва да
изминеш като човек към себе си, за да
успееш да видиш.

Кой е вашият жанр?
Нямам любим сюжет за снимане. С удоволствие снимам и хора, и нежива материя, и животни, и събития. Не бих
казала, че имам някакви ограничения.
Може би само към пейзажа нямам някакви особени чувства. Той ми е приятен за гледане, но има голяма разлика
между това да искаш да пребиваваш
на едно място и това да искаш да го
снимаш. Има неща, които човек иска
да види и да чуе, и други, които да
снима. Защото, когато искаш да направиш една снимка, това мобилизира
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сетивата ти по друг начин. Така е със
слушането на концерт – ако трябва да снимаш през това време, много
по-малко чуваш от музиката.

Какво по-добро доказателство
колко различни са хората! Фотографката Ани Петрова дава същия
пример – тя дълго време снима концерти и казва, че ако не е с камера
на даден концерт, няма да успее да
чуе добре музиката.
Да, може би и това го има. Но ето при
мен – когато ми се налага да снимам
някой близък човек, емоцията отнема
от вниманието и съсредоточеността да снимам.

Защо? Някои фотографи точно
така предпочитат да работят –
с близки хора?
Ако трябва да съм съсредоточена
като фотограф, не трябва да присъства толкова силно емоцията. Ако
се радваш на дадено събитие и ако
участваш в радостта на някого, преживяването на самата радост понякога ощетява снимането. Когато
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човек се мобилизира, преживява случващото се по друг начин – той се
опитва да бъде максимално изразителен в рамките на кадъра – на това
визуално поле, с което разполага.
Просто тогава си по друг начин емоционално настроен. Но за мен фотографията е също и общуване. Аз не
мога да снимам, без да имам някаква
връзка с обекта.
Давам си сметка, че толкова много
ценя фотографията, че не мога така
евтино да боравя с нея. За мен фотографията наистина е много важна, помага да оценя неща, които съм пропуснала. Не само като свидетел на нещо,
което се е случило като исторически
момент, а и на нещо, което ти е убягнало като отношение. Фотографията
е начин да балансирам с нещата, които се случват с мен. И по този начин
се раждат снимките.

А как работите с хората? Сигурна
съм, че не ги режисирате?
Не, не, но до голяма степен им влияя.

Всяко общуване влияе...

Да, защото фотографията е точно
общуване. И не мога да не съм добронамерена към хората, които снимам.

Лесно ли ви допускат до себе си?
В повечето случаи е лесно. Интересно ми е да намеря подход към хората
– това е половината от снимането.
Техническата част е последваща. Но
ако човек не ти се довери и не те допусне, няма да стане. От друга страна
– не съм казала, че на всяка цена трябва да направя снимката. Снимането
на хора е до голяма степен психология. За да успееш да чуеш обекта и да
видиш ситуацията, просто трябва
да запазиш тишина. Това е мое много
лично отношение и в повечето случаи
не кореспондира с общото. Просто за
мен водещото е внушението, което
има фотографията – ти се опитваш
да уловиш нещо, което е съществено, но в повечето случаи остава
незабелязано.

Как снимате хора? Как се приближавате до тях?
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Когато снимам хора, винаги се опитвам да разбера как те се възприемат,
как те се виждат. Защото да се харесаш или да не се харесаш на снимката
– това са много субективни неща. Но
ако успееш да погледнеш на човека
така, както той се възприема, има
много по-голям шанс да сте на една
честота и да направиш нещо, което
да е приемливо за него. Така разбирането за хубаво и сполучливо става
доста относително.

Трудно ли избирате готовите кадри? Критична ли сте? Как избирате най-добрите кадри или не
търсите тях, а целостта на разказаната история?
Обикновено най-доброто не търпи
около себе си нещо по-малко добро. То
трябва да си остане само, няма контекст с останалите кадри. Когато се
налага да кажеш нещо само с една дума
или фотография, е едно, но когато ти
трябва разказ, обикновено се нуждаеш от повече кадри. Ето, когато
редим детските изложби – понякога
имаме страхотен кадър, но не можеш
да го свържеш с останалите – той
стои сам за себе си.

подарък от целия първи юни. Но иначе
едни от любимите ми разходки за снимане са с Николай Трейман и Цочо Бояджиев. После пък е много интересно да
видя какво те са забелязали, защото
можем да стоим един до друг, а снимките ни да са коренно различни.

И тогава вече си личи човекът, който е правил снимките.
Да, защото за една ситуация човек
избира дългофокусна или късофокусна оптика и въпросът е какво искаш
да покажеш – едното е дистанция,
отделяш много малка част, а в другия
случай си склонен да обобщиш всичко
и да го сложиш в кадъра. Интересни са
тези занимания и аз съм много благодарна за тези разходки.

Стефка
Борисова

Стефка Борисова е завършила
Средното специално училище
по полиграфия и фотография
„Юлиус Фучик“, специалност „Фотография“. След това завършва
богословие. От години е ръководител на детския фотоклуб
„Откривател“. Има участия в
редица фотографски изложби.

А вие как снимате?

И това също ли е проблем? Идеалният кадър, който се превръща в
недостатък?

Тази ситуация е нормална за голяма
част от хората, защото, когато фотографът гони кадъра, който е видял, той може да остане глух и сляп
за всичко останало. Аз имам друга
случка – с мои приятели се разхождаме, жената седна на един клон, който
е над пропаст, и помоли да ѝ направя
една снимка. В един момент чувам, че
клонът се пропуква, и трябва да взема решение дали да си направя кадъра,
или да ѝ подам ръка.

Да, това се оказва проблем.

Този кадър не е станал, нали?

Как работите с децата? От дълги години водите фотографски
курсове.

Да, нямаше кадър. В такива случаи
човек трябва да направи своя избор
– дали да си направи снимката, или да
предпази себе си или някой друг. Или
пък да реши дали не е по-подходящо да
остави фотоапарата, защото тогава
хората ще могат по-лесно да го допуснат и той ще успее да помогне. Обикновено това се случва в горещите
точки по света. Но тогава пак се връщаме в онази позиция – да направиш
фотографията, но не на всяка цена.
Защото всяко човешко същество има
избор. За себе си знам, че фотографията, първо, е начин да се изразиш и
второ – да общуваш с хората. Когато
не можеш да кажеш нещо по друг начин, обикновено можеш да го изразиш
с фотография.

Памет?

Обичате ли да пишете текстове под снимки? Фотографите

Вероятно е свързано с промяната с
мен като човек.

Фотографията е много подходяща за
деца, защото те са абсолютно необременени. И колкото по-малки са –
дори когато не могат още да пишат,
снимат прекрасно. Работата с децата реално много ме е обогатила. Тя е
много благодатна, защото колкото
ти даваш на децата, толкова и те на
теб ти дават. И никога нещо, за което си положил усилия, не е напразно.
Дори в момента да не виждаш твоето
усилие да дава плодове.

Какво снимахте последно?
Снимахме деца за първи юни. Бяхме
направили една безплатна минифотосесия и беше хубаво, защото за повечето деца това беше най-хубавият

обикновено са скъпи на думите
и затова са много прецизни към
текстовете.
С охота говоря, но писането ми е
трудно. Иначе в една снимка, когато
я види по-късно, човек успява да забележи неща, на които може да не е
обърнал внимание в момента на снимане. В този смисъл за мен фотографията е много важна – като някакво
свидетелство.

Да, и памет, но паметта не е водеща
при мен. Паметта е колкото да възстановиш ситуацията и да си направиш някакви изводи от онова, което
се е случило. Но най-хубавото е, когато си снимал и после забележиш неща
в кадъра, които не си предполагал.
Това за мен е стимул да продължа да
се занимавам, защото продължавам да
съм очарована от многото непознати
за мен неща.

Това отношение към фотографията – да гледате на нея като на своя
територия, която си пазите, как
се промени с времето?
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Ексил
Той се е втренчил в овала на чашата,
на чието дъно се пречупват светлините на града... Уморен е, предпочита
(ако тази е думата) да не мисли. Устата му е вгорчена. Вероятно такъв
е вкусът на скуката зад панорамния
прозорец, където настъпва нощта...
Бистрото е празно. Би трябвало да
му влияе обстановката, но фактите
са някак извън него: тези захабени
покривки, мърляви келнери без физиономии, ресторантската тъга на
бръмчащия вентилатор – в блуса, в
застаряващата двойка, в акуратното
хранене на плешивеца насреща...
И по-натам: мрачни стълбища, засечено пране, мирис на вкиснато... сдъвкани думи... забрава. Познава всеки
процеп, където мисълта се погнусява, всичко, което трябва да се изтърпи докрай... Но защо се напряга – нима
има значение… Предвиденото предстои. Стоиш в началото, а виждаш
края.
Всичко е неправдоподобно. Дори и напразните диалози, които води наум.
Какво носи тоя келнер? Поредната
чаша с алкохол. Фантастично.
Мъжът се е втренчил, смътното
вгъва пейзажа зад прозореца, и една
чезнеща в спомена уличка, успоредна
на невидимото море, мисли си как живота му премина там... Мисли си своите неща и не желае да му се бъркат...
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Нещо като натрапчива мигрена, която не свършва.

редовен клиент. Ще се неидентифицира.

Неговите приятели, увлечени от потока, заминаха за Канада, за Австралия... Вероятно няма да се върнат.
Вечер минава покрай опустелите
дворчета, където е седял, пил и разказвал истории... Вглежда се в пукнатините, с които влагата и разрухата обхваща опразнените им къщи, в
които понякога се мяркат хора като
привидения, и си мисли, че е извън силите му да промени нещичко от това,
което се случва...

Ето, има и ценоразпис. На български и
английски. Евтино е.

Ръката му плъзва към вътрешния
джоб на якето. Напипва тънко снопче
от банкноти – месечната му заплата... Там, където са те, тези хартийки не означават нищо. Там... е треска
за злато, неограничени възможности,
смърт в безводна местност... това
пък е от уестърните. Не го е преживял. Всичко пак е само мисъл, мисъл,
както всяка вечер, както тази маса
със зацапана покривка... А там, отвъд
океана, вече съмва... и всичко се завърта, отначало...
Ръката му стиска пачката с пари, премисляйки случайния маршрут дотук:
полупразния тролей със запотени от
дъжда стъкла, сивите хора, които се
прибират след работа, афишите край
кварталното кино...
Навън съвсем се е стъмнило. Чак сега усети застоялия въздух в заведението. Ще се напие тихичко, като

Махна на келнера. Онзи се отдалечи с
празен поглед. Маха отново...
Поглежда надолу. Изтръпва. Столът,
върху който седи, се вижда. Затиска
очите си с длан. Всичко се вижда...
И разбра – той не съществуваше.
***

Педагогът
Пое дъх и влезе в класната стая. Зад
чиновете чернееха дупки. Педагогът
пъхна ръка под ризата и извади сърцето си, надребни го на късчета и започна да ги подхвърля. Чу се хрущене,
мляскане, вой... Някои дупки набъбнаха
и заръмжаха тихо. Той трескаво затърси нещо... Ропотът нарастваше.
Педагогът свали дясната си ръка, но
това не помогна... Бяха вече погълнати очите, показалецът на лявата
му ръка, част от рамото му (въпреки
тиковете).
Наближаваше краят на часа, когато
той отвори черепната си кутия, дочу
се доволно мъркане, това щеше да ги
засити...
Настана мълчание. Врата се открехна
и се затвори. Сама.

