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Биографът

Захарий
Той е неистово жаден за просвещение
и промяна човек, който върви напред,
променяйки себе си, но и времето си.
Самоук писател и революционен деец,
врял и кипял в Априлското въстание
от 1876 г., което донякъде обяснява
чудодейните обрати в живота му. Ала
само донякъде. Без да разбулва тайнственото превъплъщение, което набързо превръща Джендо Джедев в
Захарий Стоянов, един малограмотен
котленски овчар – в кореспондент
на вестник „Таймс“, а бунтовника от
1876 г. – в председател на Народното
събрание на съединена България.
Има нещо смайващо в начина, по който
Захарий Стоянов изгражда съдбата
си, прескачайки стъпалата на социалната стълбица. По своята сгъстеност и вътрешна енергия животът
му е невероятен: овчарлък, самообразование, бунт, митарства по затворите, писане, втурване в политиката, резки и противоречиви обрати,
Съединението и „Записките“; заставане плътно зад Стамболов, сблъсък
и разминаване с довчерашни съмишленици; избран е и за председател на
парламента, за да завърши живота
си най-ненадейно, едва на 39 години,
било от перитонит или от нещо друго, край бреговете на Сена.
Как един толкова наситен исторически отрязък от време се побира в
толкова кратък човешки живот? Ала
истинската биография е не просто
разказ: тя е срез във времето, срещащ личност и епоха. Дали не и поради тази причина именно Захарий
Стоянов става баща на българската

историческа биография, сякаш търсещ в съдбите на Левски и Ботев отговорите за своя собствен живот?

Само за шест години той създава прочутото си биографично петокнижие
– „Васил Левски“, „Четите в България“,
„Христо Ботйов“, „Чардафон Велики“
и изгубената биография на Любен
Каравелов, за която съдим по една
публикувана сказка. Без да забравяме
основната му и незавършена творба – „Записки по българските въстания“. Книга, която е не толкова опит
за колективна история на най-новото
време, колкото биография на българския народ. С всичките му възторзи
и покруси, предателства и възходи,
без авторът да спестява нищо от
най-доброто, нито от най-лошото.
Ала истината е, че за него самия,
за Джендо Стоянов Джедев, когото всички познаваме с името Захарий Стоянов, продължава да се знае
най-малко. Спорна е и рождената му
дата, отнасяна някъде към 1850 г.
Няма запазено кръщелно свидетелство, нито данни в църковния регистър. Като че ли се е появил на
хоризонта изневиделица, ей тъй,
отникъде – поредното дете на многобройната селска челяд от котленското село Медвен. Сигурно затова и
проф. Иван Станков заявява в интервюто си в броя, че „такава е съдбата
на биографите – обикновено остават
без свои биографи“.
Работата е там, че „Записки по българските въстания“, при цялата си
липса на композиция, стъписват с

усета си за свободна проза. Те са възможно най-далеч от онова, което
Стайнбек определя като „нафталин
на спомена“. Затова и се нареждат до
„Под игото“ на Вазов – като алтернатива на романа, дала началото на
голямата ни документална проза. По
същността си те по-скоро са някакъв
опит за разказ. Или неволна памет,
речем ли да използваме термина, който Андре Мороа въвежда в прочутото
си есе за Пруст.

Що се отнася до фейлетоните и
памфлетите на Захарий Стоянов,
днес те се четат наравно с Алековите. Парадоксът обаче е, че навремето той лично нарежда уволнението
на Алеко Константинов като прокурор, и то по политически причини.
Съответно Щастливеца доста го
недолюбва и воюва с перо срещу този
недодялан селяк и неговия „чардафонизъм“, в който съзира въплъщението
на „сопаджийството“. А пък съответно „барон Лулчо“ (Захарий Стоянов) и
„Свирчо“ (Димитър Петков) също не
му остават длъжни. Някой ден би било
добре фейлетоните им да се издадат
заедно, та да се видят страстите,
които и до ден днешен сякаш клокочат из българската политика. Без да
забравяме и въпроса „Кой?“, на който
пръв Захарий Стоянов дава отговор,
посочвайки с пръст „Русия, нашата
фатална освободителка, покровителка, славянската, братската, християнската и великата Русия, с която сме
една вяра и една кръв!“. Текст, който
има свое място във всяка антология
на българската публицистика.
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тема на броя

Захарий
Стоянов
Илюстрация
Елка Захариева

170 години от рождението му
Кое превръща Захарий Стоянов в „страж на паметта в българската литература“? И как става възможно „чудото“ на „Записки по българските въстания“? Епохата ли прави биографията на този легендарен летописец на нова
България? Или неутолимата жажда за просвещение е онова, което движи
Джендо-Захарий, превръщайки го в „най-играещия писател“ в родната ни
словесност? Как четем днес фейлетоните и памфлетите на този български
публицист и „всемирен гражданин“? Понятен ли е за новите поколения поривът му към независимост и политическа свобода?
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Иконографът

на бъдещето
„Захарий Стоянов
е човекът, който
се е движил с най-голямата
българска скорост
през времето. И затова
пътят му е дълъг, макар
да е живял малко.“
Животът на Захарий Стоянов
е сякаш изплетен от парадокси.
Не знаем почти нищо за първите
две десетилетия от живота му
освен разказаното от него в „Записките“. Епохата ли е тази, която „прави“ биографията на този
гениален самоук, летописец на нова
България?
Правило е да знаем много повече за
написаното от един автор, отколкото за самия него. Особено за автори,
чиито книги живеят по-дълго от тях
самите. При Захарий Стоянов диспропорцията е завишена. Но такава е
съдбата на биографите – обикновено
остават без свои биографи.
За Захарий Стоянов и за „Записките“ са писали почти всички големи в
българската литературна история.
Има хора, които са му отдали години.
Ще прескоча поколенията на Симеон Радев и на Боян Пенев, за да спомена поне по-скорошните – Ефрем
Каранфилов, Никола Георгиев, Тончо
Жечев, Светлозар Игов, Милена Кирова, Цветан Ракьовски, Иван Русков,
С. Янев, Д. Михайлов и колко още. Но
Захарий Стоянов си остана без свой
биограф-митотворец, какъвто бе
самият той за Левски, Каравелов, Чардафон и Ботев. И ще се окаже вярно, че
почти всичко, което знаем за Джендо
Джедев, е написано от Захарий Стоянов в първата част на „Записките“.
Може би наистина нашият юбиляр е
последният самоук писател в българската литература. Точно в епохата на
Патриарха! Малцина от следващите
поколения писатели не са факултетни
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Разговор с проф. Иван Станков
момчета (така Иван Динков наричаше
своите поетически връстници). Десетилетия на окултуряване, образоване, натрупване, европеизиране. За
Захарий Стоянов обаче без всякакво
съмнение трябва да се каже – книгите и статиите му са „необразована“,
нелогична, необяснима експлозия на
националния речник, държан дълго
време заключен в овчарска колиба.
Нашият юбиляр е от хората, направили епохата на „най-българското
време“ (така Ефрем Каранфилов нарича времето на „Записките“). Но
нали епохите и техните личности
се правят взаимно, както се рисуват
една друга ръцете на Мориц Ешер!
Прилежащите условия осигуряват на
Джендо бляскав метеоритен път – от
тъмния застинал овчарски космос до
най-плътните слоеве на атмосферата. В представите ми Захарий Стоянов е човекът, който се е движил с
най-голямата българска скорост през
времето. И затова пътят му е дълъг,
макар да е живял малко.
В случай че се запитаме как е възможно това, добре е да помним, че става
дума за голямото новобългарско Начало. За домостроителното десетилетие на държавата, на нейните
институции и на културата ни. Прохождането из новите български времена днес изобразяваме с портретите на Иван Вазов и Захарий Стоянов.
И те наистина са първите зидари на
новия български дом върху неравната
зеленина в периферията на Европейската карта.
И до ден днешен ни е трудно да определим какво са „Записките“ – роман,
историопис, документална хроника
или лични бележки за бъдещи мемоари. Те си остават просто... най-българската книга.

Каква амбиция и какъв порив води
бедното котленско овчарче, което
се самообразова и учи френски по
табелите на магазините в Русчук,
за да върви то към историческата
си съдба?
Смятам, че Джендо е бил воден по улиците на Русчук от жажда. Тази жажда
го е завела първо на овчарлък, където
с огромна охота разглежда, пипа и усвоява живото тяло на езика. Същата
жажда го отвежда до Варна, където
не са го приели в светското училище,
после до Русе по линията на трена на
Мидхат паша, до читалище „Зора“, до
дома на Обретенови, до градовете
на българската национална революция, до Пловдив, до София. И накрая до
Франция, на изложение!
Джендо-Захарий е неутолим. Все едно
че има някакъв нечовешки вътрешен
вакуум, който поглъща всичко – градове, хора, времена, книги. Това е
жаждата по живота на човек, чиито
последни граници са любопитството и удивлението от света. Дори и в
първите вълшебни страници на „Записките“ Джендо не е дете. А аз винаги така си го представям – малчуган с
изкуствена брада и с мустаки, облечен
в смешни дрехи за възрастни. Малчуган, на когото започват му се удават
изненадващо леко езиците – русский,
французкий, но най-паче българский.
Затова като списател толкова обича
да играе на чужди езици. Няма книга,
статия, фейлетон, открито писмо,
в което Захарий да не играе с нещо –
събития, хора, езици. За онази епоха
това е най-играещият писател.
Във всяка национална култура има по
няколко чудеса. Едно от българските е ставането на писателя Захарий
Стоянов.
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Съзирате ли паралел между „Записки по българските въстания“
и „Житие и страдания грешнаго
Софрония“? Има ли свой литературен предходник Захарий Стоянов и
къде е мястото му в българската
литература?
Между „Житието“ и „Записките“ има
тясна връзка, макар да са книги от две
различни епохи. Общото между тях е
– позволете ми терминологичното
своеволие – поетиката на жироскопа (Бахтин нарича това авантюрно
овладяване на пространството). Книги, в които героят пътува и линията
на неговите странствания строи самата композиция. Най-формалната
прилика е, че днес никой на изговаря
пълните им заглавия. „Житието“ и
„Записките“ нямат нужда от пълнота
– заглавна, тематична, съдържателна, композиционна. Това са „насипни“
книги, които биха могли да се разширят или съкратят, без да загубят
себе си. Първоличното повествование и тукидидският свидетелски патос на разказването държат „Житието“ и „Записките“ в буферната зона
между историята и литературата и
ни напомнят, че в началото на новата
българска литература стои все пак
една… история.
Но реалният предходник на писателя Захарий Стоянов в литературата
безспорно е Любен Каравелов. Влиянието е видимо, физически видимо. А и
исторически. По времето, когато издава събраните съчинения на бележития ни възрожденец, Захарий Стоянов
пише „най-литературната“ своя книга – „Чардафон Великий. Биографическа скица в профил“. Иван Русков, един
от прецизните по-млади изследователи на Захарий Стоянов, отбелязва,
че макар единият да пише за българи
от старо време, а другият за българи
от ново време, близостта на двата
текста е удивителна. Със сигурност
раменете, върху които Захарий Стоянов стъпва най-осезателно, са на Любен Каравелов.
Специална сказка (днес бихме я нарекли студия) за стария писател Захарий Стоянов написва за 3 март 1885 г.

През същата година тя излиза като
самостоятелна малка книжка: „Черти от живота и списателската деятелност на Любен С. Каравелов“. Там,
размишлявайки върху Каравеловите
„Записки за България и българите“
(!!!!), Захарий Стоянов прокарва наблюдения – днес бихме ги нарекли аналитични – върху „това оригинално
описание“, „юмора“ и „поетическата
дарба“. Все неща, на които самият
той ще заложи. Проследява газетарските приключения на Л. Каравелов в

Първата страница на ръкописа
на „Записки по българските въстания“,
Държавен архив, Русе

различните градове и страни, сякаш
резюмира своите минали и бъдещи
скиталчества из лабиринта на националната ни история. И още нещо
важно, минаващо като непрекъсната
линия в цялото му творчество: Захарий държи, че ако Любен Каравелов
бе довършил обучението си в Москва,
„то неговата обществена деятелност едва ли щеше да излезе по-далеч
от чертите на неговата диплома“.
Тази идея се просмуква в цялостното му творчество. Дипломираната

интелигенция, търкала банките на
разните университети, малко обществена полза принася. Жертва на
острото му перо пада и френският
възпитаник „Стоянчо“ Михайловски.
И колко, колко още имена, осветяващи днес националния списък на първенците ни. Любен Каравелов, Левски
и Ботев са за своя биограф обратни
примери – примери за нестинарско
влизане върху жаравата на народното битие.

Кое според вас подтиква самия
Захарий да стане баща на българската историческа биография
с книгите си за Левски и Ботев?
Да не би да се опитва да подири в
съдбите им и отговорите за своя
живот?
Мисля, че Захарий Стоянов е първият
борец срещу националната историческа амнезия. Първият борец срещу забравата. Стражът на паметта в българската литература. Не
единственият, но най-важният. Сам
участник в две от последните български въстания, той е събирал материал за Раковски, за четите, преминали
Дунава, за Левски, за Ботев, за всичките важни личности на българската революция. Готвел се да пише „за
всичко“. Впоследствие планът му се
оказва невъзможен и идеята да бъдат
профилирани, подредени тематично
и съдържателно отделните книги,
надделява. „Записките“ и „Васил Левски. Дяконът. Чърти из живота му“ са
книги, писани паралелно, едновременно, но разделно.
И „Записките“, и биографиите на Левски и на Ботев, и книгата за Каравелов, и „Четите в България“, дори в някакъв смисъл и „Чардафон Великий“ са
продукт на съзнанието му за мисия.
Мисията да положи основите на българския пантеон, да сложи началото
на разказа за българската история
като наш национален – български –
разказ. Мисия митотворческа в самата си природа.
Още в началото на биографията за
Левски Захарий Стоянов пише няколко огнени изречения, които ще си
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всяко посегателство, идещо отвън. И
най-вече руското, което в онези години е облечено в законова уредба. Руски
са генералските еполети, френетичното ура има руски поводи. Това ура
става доминантен топос в цялата му
публицистика, многократно е употребено с убийствена ирония в много
от статиите му. Руски са и чуждите
величия и на върха стои руският император. Националната идея, оформяща
се в опозиция свое – чуждо, у Ботев
имаше етноозначителен аналог българско – турско. У Захарий Стоянов,
особено отвъд „Записките“, има много повече антируска, отколкото антитурска закваска. Навярно защото
във времето, в което пише, турската
опасност в голяма степен е преодоляна и на хоризонта остават оголени попълзновенията за поробване от
освободителя.
Ето защо Биографът се издължава на най-нашите хора, на нашите
най-едромащабни фигури – всичките
съзнателни етноцентрици, с мощно
магнитно поле, подредило сетне българските силови линии. С биографиите Захарий Стоянов се вглежда не
толкова в близкото минало, колкото в
започващото бъдеще. Можем да мислим за него като за иконограф.

Каква е ролята на тези мемоарни
и биографични творби при създаването на официалния национален
разказ за събитията? Как се вписват слабостите му като историк
и изследовател в налагането на някои митологически компоненти на
този разказ?

Захарий Стоянов, фотография Димитър Карастоянов

позволя да приведа точно: „Посред
възпяванието на генералските еполети, посред френетическите ура
и проливането на горещи сълзи над
чуждите гробове и величия не би било
зле, ако тук-там се мяркаше и нещо за
наши работи, за наши хора. Най-после
и ние сме народ, Боже мой, и ние имаме национален егоизъм, человеческо
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достойнство, което трябва да тържествува над чуждите авторитети,
трябва да ни характеризира като народ, а не безсъзнателна самоунищожающа се тълпа…“.
Още тук е зададена една от най-важните черти на всичко, написано от
З. Стоянов – кръгова отбрана срещу

Захарий Стоянов не е историк. По същия начин, по който не е и писател, не
и журналист, не е и хуморист. Това е
единствената възможност да бъде
всичко в едно и също време. Историк
наистина не е, въпреки че е събрал
много документи за националноосвободителното ни движение. Но историкът е кабинетен учен, работещ с
изворите, с документите. Човек на
науката. Хладен ум. А в главата на
Захарий Стоянов е вряща, клокочеща
лава, която просто трябва да изригне. Такъв човек не може и не трябва
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да бъде историк. Нещо повече. Той не
знае да бъде историк. А най-вече – не
иска да бъде историк. И логиката му е
изящна – ако Шекспир е можел да чете
„Софокла и Еврипида“, той нямало да
напише своите пиеси.
Мисля си, че без страстните, горещите, личните изречения на Бай Захари,
някоя друга академична книга за Левски и Ботев можеше да даде различна
посока на мисленето ни за Историята
въобще. Защото митовете, глад за
които изпитва всяко едно национално
съзнание, не се пишат на професорски
бюра. За разлика от космогоничните
и есхатологичните, историческите
митове са патетични, емоционални,
издраскани са изцяло върху дясното
полукълбо на мозъка ни. Персонажите
им са живи, истински, реално съществували личности. От биографите им
се иска само да ги представят като
сюблимни, като непостижими.
Смея да отида още по-далеч. Захарий
Стоянов написва не друго, а Новия завет в Библията на националната ни
памет. Виждам основните му книги
като евангелизирани разкази – Евангелие за Васил Левски Дякона, Евангелие за Любен Каравелов, Евангелие за
Христо Ботйов, Деянията на апостолите (в „Записките“). Статиите му
трябва да бъдат гледани като остри
апостолски послания. Така Захарий
Стоянов съгражда авторска Библия за
новите български времена. Пише историята ни като национална религия.
И това заработва. Неслучайно малко
по-късно Вазов ще построи „Левски“,
следвайки пунктуално евангелския
наратив.
И още нещо. Ако човек се вгледа внимателно върху цялостните заглавия
на книгите, ще забележи, че те винаги имат по една поясняваща „добавка“,
чрез която заглавията се „изплъзват“
от претенцията за изчерпателност,
за последна инстанция, за пълна автентичност и единствена правдоподобност – … Чърти из живота му,
… Разказ на очевидци, … Реч, дадена
на 3-ти март, … Опит за биография,
… Биографическа скица в профил. Никакви жанрови претенции, напротив

– симпатично бягство от академична
отговорност. В интерес на истината, трябва да се отбележи, че книгата за Ботев си е много дисциплинирано и скрупульозно изследване за
живота на поета. Тя неслучайно е и
последната му биография, там опитът е голям, а страстите – уморени.

Днес „Записки по българските въстания“ се нареждат до „Под игото“ на Вазов, но не са ли всъщност
те „алтернативата“ на романа,
обратът към голямата ни документална проза? Черпил ли е Вазов
вдъхновение от „Записките“?
„Записките“ и Биографиите, от една
страна, и „Под игото“ и „Епопея на
забравените“ предлагат двата варианта на мисленето за българската
история – документалния и фикционалния. Документалният е украсен с
белетристична орнаменталистика,
а фикционалният – с документалистика. Документалистът З. Стоянов
упреква автора на „Неотдавна“ Ив.
Вазов в грешки, неточности и революционна нагизденост. Пише убийствена пространна рецензия за книгата и
отхвърля категорично претенциите
на Вазов, че „възпоминанията му са
исторически“. Първоличния повествовател Захарий Стоянов нарича „страхопъзльо“. Уличава народния поет в
плагиатство по повод „Митрофан и
Дормидолски“ с най-подробни текстологични съпоставки с Гогол. Безспорно
е и политическото разминаване между двамата. Изобщо за Захарий Стоянов Вазов е достойният противник.
Как да не се радва човек и на този му
избор!
За Вазов Захарий Стоянов е „исторически овчар“, който владее „страшната мощ на популярния език“ и който „с
една дума убиваше една репутация, с
един епитет една партия“.
Не знам доколко Вазов се ползва фактологично от „Записките“ и от Биографиите. Специалистите навярно
знаят (Милена Цанева говори за „родство“ и „близост“). Във всеки случай
пред Иван Шишманов поетът признава, че „Епопеята“ е „поетическа

асоциация, породена от „Записките“.
Така или иначе, волно или неволно Вазов е в същата духовна линия. Човек
трябва да се радва на тези начални
литературно-политически караници
и вражди. За националната литература те са здравословни.
И „Неотдавна“, и „Записките“ поставят темелите на следосвобожденското документално и мемоарно
запаметяване на националната ни
революция, в което се включват Константин Величков, Стоян Заимов и
редица други автори. Затова през
годините имаме такива прекрасни
рецидиви като „Строителите…“ на
Симеон Радев, като „Гоце Делчев“ на
Яворов, като „Преживяното“ на Тодор
Г. Влайков, като „Път през годините“
на Константин Константинов и колко още етапни книги на българската
историческа и културна памет. Всички те могат да бъдат четени и като
романи.

Никола Георгиев нарича „Записките“ един от „най-костеливите
орехи за нашето литературознание“. Какви са подстъпите към
този „костелив орех“?
Както към „Записките“, така и към
всяка друга книга пишещият за нея не
може да подходи другояче освен лично.
За „Записките“ са написани може би
най-хубавите страници в историята
на българската критика. Наричани са
по най-различни начини. Ето само няколко фрагмента: „Овчарски дивотии“
(кой друг освен Пенчо Славейков); „Под
грубоватата повърхност на Записките се крие най-мъдрата творба на
З. Стоянов и една от най-човечните
книги в българската книжнина“ (Н.
Георгиев); „Геният на Захарий е варварски непосредствен, първичен, художествено съвсем свеж, библейски
първозданен (Т. Жечев); „Това е книга
с небивало епическо могъщество“ (Св.
Игов); „Поради своя огромен смислов
обем и множеството нива и поднива,
поради жанровата си хибридност и
безбройните композиционни лабиринти, „Записки по българските въстания“ е една безкрайна книга.“ (Д. Михайлов). Стотици подобни изречения
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и становища са запазени в критическите натрупвания върху „Записките“. Свои прочити имат и професионалните историци. Но най-красивият
прочит на това произведение направи моят баща. Беше моряк, но докато умираше, държеше „Записките“
на възглавницата си. Не беше прочел
повече от двайсет-трийсет книги през живота си, а тази я повтори
предсмъртно. Неговият подход ми се
струва най-дълбок.

Как се възприемат „Записките“
след първоначалното им публикуване? Симеон Радев вижда тяхната
роля там, където днес сякаш не я
търсим: „Книгата има невиждан
дотогава успех… С публикуването на своите „Записки“ Захарий
пръсна в Източна Румелия своя
комитетски ентусиазъм, съживи
революционната традиция и даде
на идеята за Съединението един
тласък към съзаклятия“.
Симеон Радев напипва нещо много важно. Днес ние гледаме на „Записките“
като на исторически и литературен
шедьовър, като паметник на отдавнашни времена, след който няма как
тези времена да не бъдат и наши. Тогава обаче, при излизането на книгата
през 80-те, всичко е на живо, всичко е
на няколко години разстояние и при
това – всичко продължава. Отсъстват само жертвите. Затова присъствието на автора в Пловдив, съзаклятията и събитията, в самия център
на които е отново авторът – всичко
това е като продължение на „Записките“, но в нов, „риалити формат“.
Абсурдно е да мислим с „ако“, но можем
ли да си представим Съединението
без Захарий и неговите „Записки“?

Как бихте определили езика на Захарий Стоянов? Кое е онова, което
прави писането му толкова запомнящо се и „релефно“, пресъздадено
в ярки краски, миризми и звуци?
Почти нищо от онова, с което характеризираме прозата на Захарий Стоянов, не може да се научи. И
краските, и звуците, и миризмите, и
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страхът, и възторгът – няма как да
се научат. Трябва да са даденост на
сетивата ти. Има изследователи (например Ал. Бурмов), които смятат,
че в първите си статии в русенския
в. „Работник“ Захарий Стоянов все
още се учи да пише. Аз смятам, че
този човек може да се е учил на много
неща, включително на овчарлък и шивачество, но в езика, в литературата
влиза научен. Парадоксално е, нали е
самоук! Но кой ще го чака да се учи, ами
че той разполага само с девет години,
за да изгрее, да огрее и да залезе. Захарий няма време за учене.
И не става въобще дума за количества. Някой май беше преброил Вазовите думи, към петдесет хиляди. Не
знам колко са Захарий-Стояновите.
Едва ли са по-малко. Но не е въпрос
на речник. Това е като апостолското
проговаряне на чужди езици. Овчарят започва да говори не от себе си,
а сякаш му се диктува свише. Самата
вяра, че проповядва историята като
национална религия, ражда езика му.
При това с такава мощ, че може да
заповядва на планините да се преместят и те се преместват. Ето тази
жива вяра е езикът на Захарий Стоянов. Говорител на Истината. Днес
знаем, че неговата истина невинаги е
единствената. Но ако имаше днешните знания, Захарий никога нямаше да
стане нашият евангелист.
Никола Георгиев се удивява на многото езици на Захарий Стоянов в една
и съща книга. Наистина писателят
жонглира свободно с всички възможни
български езици, езиците на всички
жанрове, на всички възможни стилове. Никога едногласно, винаги амбивалентно. Скоро се зачитах в изреченията на „Под игото“. Ами че и там
няма нищо еднозначно! Също като
при нашия юбиляр (та са и набори).
Двугласието, многозначността, неподозираните изразни възможности
на българския език у тези двамата
опоненти достигат невероятни надморски височини. И как е станало това
толкова бързо – като на кадри от научнопопулярен филм за разцъфтяването на цветята!

Навярно у Захарий Стоянов има много необяснени и необясними неща. Но
най-необяснимото е именно езикът
му. Единственото, което не може да
ти се даде, ако го нямаш.

Как да си обясним парадокса на „забравянето“ на „Записки по българските въстания“ до откриването им през 30-те години на ХХ в.
от проф. Ал. Балабанов, случайно
попаднал на тях в едни нощви в
Копривщица?
Мисля, че откриването на книгата
през 30-те е част от индивидуалната митология около Александър Балабанов. Нито Захарий Стоянов е бил
забравен, нито „Записките“. Просто
излизат по естествен начин от центъра на вниманието. До началото на
века, а и до малко по-късно те са си
върху работното бюро на българската критика. За тях говорят и пишат
хора като Симеон Радев, като Пенчо Славейков, като Боян Пенев, като
Иван Радославов. Но все пак новият
век идва със страшна буря, започва
битката между новопоявилите се
млади (около „Мисъл“) и старите набори на Захарий Стоянов и Иван Вазов.
Затваря се университетът, започват символистичните кръгови ежби,
започват войните и нямат свършване, защото с техния край идват бунтове и атентати, пак с руски привкус.
Но наистина 30-те години, първото
успокоено десетилетие, се връщат
мощно към Захарий Стоянов. Може
би заради петдесетгодишнината от
смъртта му. Преиздават се книгите
му, включително „Чардафон Великий“.
Засилва се наново интересът към
творбите му. Леко едностранно, с
цензурни намеси (тази неща са описани в детайли от Иван Русков). В навечерието на новата война има нужда
от такива мощни патриотични оръдия. Националното трябва да бъде не
на мода, а на власт. И литературата
отговаря, като жертва качество, но
се пропива, дори подгизва от историзъм. Интересът към Захарий е закономерен и логичен.
Много неудобни неща има у Захарий
Стоянов за цялата втора половина на
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века, съветизирана и русифицирана
във всички области на българския живот. Но Захарий Стоянов и неговата
цялостна проза минават през всякакви времена и естетически епохи заради своята жизнена сила. Екзотично
цвете с устойчива коренова система
на плевел. Неизтребимо.
Всеки, който е посягал към думите,
би се помолил и на Бога, и на дявола да
му помогнат да напише само една от
книгите на Захарий Стоянов. Вулкан
от думи, от вяра, от воля, от изразителност (днешната дума е експресивност), от ирония, от трагизъм. От
талант. И всичко – на живо.
Трябва с тъга да отбележа обаче и
другата тенденция. И „Записките“, и
„Чичовци“ – моите и на гилдията любимци, към които спокойно може да се
прибави дори „Под игото“ – стават
все повече филологическо четиво.
И виновник за това тъжно явление
е светая светих на литературата,
нейният език. Младите хора са на все
по-голямо разстояние от него.

В наши дни фейлетоните и памфлетите на Захарий Стоянов се четат наравно с Алековите. Ала навремето тъкмо той е в основата на
уволнението на Алеко Константинов като прокурор, и то по политически причини. Съответно Щастливеца гледа на Захарий като на
въплъщение на „сопаджийството“
и политическата простащина? Как
да си обясним това разминаване?
Аз не виждам Захарий Стоянов като
простак и сопаджия. Вярно, не е рафиниран като Алеко, не е расъл в сецесионна къща на тежък свищовски
търговец, не е учил в странство,
хеле пък в Русия. Не е ходил по ниагарски водопади и пътеписите му са
от комитет до комитет. Нещата
най-вероятно имат междуличностна
основа. Дори не толкова лична. Алеко
Константинов е писар в канцеларията на Марко Балабанов, губернатор
на Свищов от Руско-турската война,
който впоследствие е любима мишена на публицистичния жупел на Захарий Стоянов (не на едно място го

нарича „калугер“ и „превратаджия“).
Но най-вече близостта на Алеко до
Петко Каравелов, към когото нашият
юбиляр е може би най-остър през втората половина на 80-те.
Но Алеко не е и няма как да бъде от
враговете на Захарий Стоянов. Те
имат разминаване и във времето
(разликата им е 13 години), слабо застъпват активните си творчески периоди. Основните работи на Алеко излизат след смъртта на Захарий, така
че тук няма разразен естетически и
идеологически конфликт. Алеко още не
е израсъл достатъчно, за да бъде сериозна мишена за Захарий Стоянов. А
„сопаджийството“ и „простащината“
са клишета с най-висока фреквентност в следосвобожденската публицистика. Пък и Захарий Стоянов е с
много висока позиция. Нормално е да
опере политическите пешкири на партията си.

Наричат „Чардафон Велики“ една
от „най-непрочетените български
книги“. На какво пък се дължи тази
нейна участ?
„Чардафон Великий. Биографическа
скица в профил“ е най-странната
творба на Захарий Стоянов. Тя наистина е най-непрочетена. Второто
издание излиза почти шест десетилетия след първото (1942). Тя е най-забравената и най-забравяната творба.
От 1942 г. досега не ми е известно
друго издание освен това на „Хермес“
от 1995 г., обгрижено от Иван Русков
с предговор, скрупульозни бележки и
всички изисквания на академичните
издания.
„Чардафон Великий“ може да отиде
както при биографиите на Левски и
Ботев, така и при „Бай Ганьо“. Това е
най-свободната и най-смешната книга на своето десетилетие. Най-литературната за своя автор, тъй като
макар да има исторически нагласи,
няма пантеонен ангажимент. Най-дифузионната, най-нееднозначната. В
една от първите рецензии книгата
е наречена „един голям фейлетон“.
Присъединявам се към автора ѝ, Петър Пешев – „Чардафон Великий“ е

най-успешният, най-смешният, найразгърнатият фейлетон на Захарий
Стоянов.
Това е книгата, в която писателят
слиза от евангелизаторския амвон на
предишните записки и биографии, слиза при един необикновен посвоему, но
редови български човек. При това жив
и живял доста след смъртта на автора. „Чардафон Великий“ е биография
на историческа личност от третия
ред. Биография на поборника без нимба. На обърнатия, карнавализирания
поборник. Убеден съм, че именно тук
повествователната стихия на Захарий е разюздана, помитаща. Макар
да е неравноделна, съшита, разпокъсана, анекдотична – книгата поробва със свободата и жизнеността си.
Претъпкана е с белетристика, история, документалистика, фейлетони,
памфлети, статии. Същият синтез,
както при „Записките“, но освободен
от всякакви сакрализиращи ангажименти. Волна книга. Първата книга
на Захарий Стоянов, която е написал
сякаш за себе си. Единствената му
не-храмова книга. Единственият му
апокриф. В „Чардафон Великий“ за пръв
и единствен път разказването доминира над разказаното.

Отношението към Русия и независимостта на България ярко белязва съдбите на Стефан Стамболов
и Захарий Стоянов. Русофоб ли е
Захарий Стоянов?
Любовта на Захарий Стоянов по ботевски е захранена с омраза. С омраза
към поробителите, към угнетителите, към потисниците и към продажниците отвътре и отвън. Захарий
Стоянов залага живота си за свободата и доживява Освобождението.
Посвещава се на съединението на Източна Румелия с Княжеството и също
го доживява. Но голямата идея на живота му е независимостта на българската държава, на нейните институции и на нейната политика. Това се
случва двайсет години след смъртта
му. Цялата му следосвобожденска
дейност и като политик, и като публицист, и като писател сочи, че в
разбиранията му и Освобождението,
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Иван
Станков

Проф. Иван Станков е литературовед, писател и преводач,
преподава българска литература във Великотърновския
университет. Автор е на
книгите: „Скръбният, нежният. Лирическият свят на Асен
Разцветников“ (1992), „Йовковото творчество“ (1995,
1999), „Смърт не може да има.
В лирическия свят на Борис
Христов“ (1996), „На пътя на
историята. Творчеството
на Димитър Талев“ (2001), „Васил Попов. Релативизъм и
полифонизъм“ (2010), „Фигури на отвъдността в българската литература на ХХ
век“ (2012) и др. За книгата
си „Спомени за вода“ (2014)
е носител на наградата за
проза на Портал Култура.

и Съединението са половинчати форми на свободата и че само независимостта на младата държава може да
я направи наистина свободна. Това е
най-важната, външната граница на
личната му идеология.
Иначе творчеството му е осеяно с антирусизми. Но на много места в прав
текст заявява, че мишена на неговия
патос не е руският народ, а антибългарските попълзновения на руския царизъм, на руското правителство, на
руските генерали и шпиони (любимецът му е генерал Каулбарс) и на Руската църква. Често, при това в качеството на много добър познавач, говори
възторжено за големите руски писатели от Пушкин, Гогол и Белински до
Херцен, Добролюбов и особено до Чернишевски, на когото симпатизира и
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поради двайсетгодишното му сибирско заточение, довело в крайна сметка
до смъртта му. В много от статиите
и фейлетоните си заклеймява и българските проводници на руската имперска политика – от Васил Друмев,
Марко Балабанов и Драган Цанков до
променените позиции на Петко Каравелов, към когото в началото има
нескрити симпатии.
Не мога да не отбележа поне два от
„русофобските“ му текстове. Първият е отворено писмо до Иван Сергеевич Аксаков в качеството му на
редактор на в. „Русь“ (неговата кандидатура е издигната за български
княз по време на Учредителното събрание). Тази публикация има тъжна
съдба. Трябвало е да излезе на 22 януари 1886 г., но броят е спрян от цензурата и писмото е публикувано на 12
март с.г. в „Независимост“, при все че
на 27 януари Аксаков умира. Ето идеята и езика на откритото писмо до
мъртвия: „В брой 24 на своята газета
вие казвате ясно и открито, че всяко тържество на българите е смърт
за Русия, че балканските държави
не трябва да имат нищо свое, че те
трябва да бъдат притежание на русите, или, по-ясно казано, те трябва
да се погълнат от вашата държава.
Колко сте жестоки покровители. (…)
Турците, които са агаряни, немците и
унгарците, които са заклети врагове
на славянството, най-после целият
свят припозна нашето геройство, че
то е извършено от нашите собствени мишци. Само вие, нашите покровители, водителите на славянството,
само вие казвате: Йок, стрижено е!
Не ви е чист косъмът, бай Аксаков!
Не желаеме ние такива покровители“. С такъв вид полемизъм е посипана цялата публицистика на Захарий
Стоянов. Но аз не намирам това за
русофобство.
Може бе единствено в статията си
„Катков умрял“ нашият човек е пресолил супата, преминал е границата.
Не заради позицията си, тя е същата, стократно повтаряна. А заради
изречението „Още един път ние поздравляваме нашите братя руси със
смъртта на своя жесток и безчестен

тиранин“. Иначе Михаил Никифорович
Катков, главният редактор на „Московские ведомости“, е имало за какво
да бъде нападан, най-много от поляците естествено.
Пак да кажа. „Русофобството“ на Захарий Стоянов е мотивирано, родено
от антибългарската политика на руската имперска политика след Освобождението. Родено е от патологичната негова българофилия, от която
може да страда само човек, посветен
безостатъчно на своята осъзната
мисия – независимостта на младата
българска държава.
Пак по тая линия са караниците му с
Балабанов, с Каравелов, с Благоев, с
всичките опоненти. Смята, че не разбират добре българския човек, който
иска просто да бъде оставен на мира,
да решава сам съдбините си, да си гледа работата и да издържа и изучава
челядта си.

Какво е мястото на „журналиста“
Захарий Стоянов в политическия
живот след Освобождението? Откривате ли приемственост между
неговите мемоарно-биографични
произведения и публицистиката
му, отличаваща се с остра полемичност и партийна пристрастност
независимо от резките политически обрати, през които минава
някогашният революционер?
„Журналистът“ Захарий Стоянов е
навсякъде, във всичко написано. Всичко започва да расте в едно и също
време. Открива публицистичните си
фронтове още през 1881 г. във в. „Работник“, в Русе. Това е годината, в
която започва да си събира и „Записките“, чиято първа част излиза през
1883 г. Всичко върви едновременно-заедно. Затова е и толкова трудно да
отделим неговите езици, които да ни
отведат към „жанровете“ му. Но нали
тъкмо тая невероятна смесица, която в аудиторията наричаме синкретизъм, превръща Захарий Стоянов в
нашия Бай Захари. В най-нашия български писател.
Въпросите зададе екип на „Култура“
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Всемирният

Йордан Палежев

гражданин
Черти от светогледа
на публициста
и държавника
Захарий Стоянов

Захариевия гений. Защо нашите усилия – толкова време от неговата
смърт – остават недостатъчни, макар да имаме досега с неговия „материален свят“, включващ личния архив
и домашната библиотека?

На 4 юни 1885 г. в рубриката „Дневни“ на своя вестник „Борба“ Захарий
Стоянов представя скръбната вест,
дошла от Париж. Изказва я по начин,
който само той владее:

Имах това щастие преди 41 години,
упътен от леля Захаринка1, да прекарам дълги месеци в хранилищата на
Държавния архив и тогавашната Окръжна библиотека (там, по тавана,
заедно с Даниела Василева търсехме
отчислените заради стария правопис
книги от дарението, което леля Захаринка е направила през 1936 г.).

„При погребението на всемирния
гражданин В. Юго и България е била
представена на тържеството от
учащите се в Париж наши младежи.
Народното знаме със златен лев е
било поздравено от хиляди гласове
на чужда земя, от чужди народи, сред
Париж, под Триумфалната арка на
Наполеона“.
Това важно сведение – за участието
на българи в траурното шествие – се
отбелязва и във в. Rappel, основан от
Виктор Юго. В безкрайната върволица от съболезнования, изпълващи
няколко дни страниците на вестника, на 29 май, най-отгоре на стр. 3 е
известено:

Rappel, 1885/05/29 Les étudiants bulgares
s‘associent au deuil de la France. „Българските студенти се приобщават към
скръбта на Франция.“
Побързвам да кажа, че при възприетия от моя страна паралел между
личностите на Виктор Юго и Захарий
Стоянов, прилика откриваме и четири години по-късно, тъкмо в траурните процесии. Отново българските студенти в Париж са най-дейни
в своята признателност, когато на
2/14 септември 1889 г. там почива
председателят на българската камара; те се грижат за това той да
бъде почетен по достойнство и от
французите.
Нека добавя: обявеният акцент „всемирен“ неминуемо повдига въпроса
за същността и съизмеримостта на

където е поместена с година на издаването 1604 г.
За другата книжка, спомената на
л. 24 – „По тюрьмам (Записки осужденного) вперед до распоряженiя, Д.А.
(Дмитрий Александрович) Линев, ц. 2
р.“ – можем да узнаем, че на този автор се позовава Л. Н. Толстой в романа
си „Възкресение“.
Без съмнение в интендантската
служба по време на войната Захарий
се е сприятелил с руски съмишленик. В тефтерчето фигурира името
на „Фершел 4 роти Иван Гринов, 10
дружина“.

Тези книги даваха възможност да се
осмислят документите от неговия
архив – Джобното тефтерче, Голямата тетрадка, Малката тетрадка
и свитъка „Обскуранти и мистици (в
литературата)“, изпълнени с безброй
бележки.

Що се отнася до „Голямата тетрадка“
с обширните отрязъци от текст в
свитъка „Обскуранти и мистици (в
литературата)“ със записани мисли
на писатели и учени от най-голяма
величина, можем да кажем: Блазе на
самоукия!

Следвайки хронологията, изкушавам
се, в съответствие с избраната „всемирна“ тема, най-напред да цитирам
куплет от записаната на лист 20 в
Тефтерчето френска песничка, която
Захарий е слушал по време на интендантството си:

Ето какво по-точно си е отделил:

La guerre est ma patrie,
mon harnois – ma maison
et en toute saison
combattre s’est ma vie.2
Да поясним. По време на войната
Захарий Стоянов, както и Стефан
Стамболов не могат да постъпят в
опълченските дружини. Руското командване, наплашено от нихилистите в своята държава, разрешава на
доскорошните български комити да
участват единствено в интендантската служба.
Що се отнася до песента, с помощта
на Гугъл можем да посочим и автора
– Pierre de Lostal (Пиер дьо Лостал),
както и заглавието на книжката – Le
soldat Francois („Войникът Франсоа“),

„Журналистика Франции и Америки.
Фр. Гудсон, който написал History of
America journalisme, говори, че каквато и да бъде полемиката между газетите, тия са полезни; ще да отидат
надалеч, но в конце концов пак ще
млъкнат: всяко несъгласие във взглядовете е напредък. ... В Америка газетите не са реторически и нравоучителни, а на факти.
... Защо не е успял Наполеон после революцията? Защото него го избрали
да спаси населението от анархията,
а той взел, че ограничил свободата на
печата. ... Той, Наполеон, говорел – Si
je lâche la bride a la presse, je ne resterai
pas trois mois au pouvoir3. Бедний, той не
знаел, че да обуздаваш пресата, значи
да хващаш сянката на лъва.
... Джеферсон, председател в Америка, казал: Аз бих се съгласил да живея
охотно в страна, гдето има газета,
но няма правителство, отколкото
в такава страна, гдето има правителство, но няма газета“.
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Дейци на Съединението,
Пловдив, лятото на 1885 г.
На първия ред в средата
е Захарий Стоянов

Като източник за горните сведения З.
Стоянов е посочил: „Вестник Европы,
№ 7, Мак Гахан“.
По-нататък:
„Тенденции. Всеки списател трябва да бъде нещо, трябва да изказва
взглядовете на оная партия, в която
принадлежи, и на епохата. Хобс бил
абсолютист, Лок – виг, Милтон – републиканец, Монтескю – либерал, Русо
– революционен демакрат, Бентам
– просто демократ и пр. Глупост би
било човек – мислител, литератор, да
остане чужд на политическа партия.
... Всеки, който е достигнал каква годе
умствена самостоятелност, трябва
да има политически убеждения“.
Тук, вижда се, източникът е с по-радикални разбирания – Чернишевски.
А фактът, че се позовава на руски издания, не бива да ни учудва, в най-острите си полемики срещу Азиатския
департамент в Санкт Петербург той
противопоставя тъкмо възгледите
на големите руски мислители.
Познава ги, не преразказани, а от оригинални издания на техни съчинения.
За домашната си библиотека той си е
набавил: „Сочинения Н. Г. Чернишевского. Очерки на политической экономiи
(по Миллю), т. IV. Женева, 1870“.
Тук можем веднага да направим препратка към една от тетрадките, където З. Стоянов си записва откъси от
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съчинения. Там той се позовава на Дж.
Ст. Мил:
„Даже и Аристотел – велик мислител
– приемал това мнение без всяка сянка на съмнение, че в человечеството
биват различни натури – свободни
и робски, че гърците били първите,
а тракийците – азиатци – последните... Но защо да ходим надалеч – в
самата Америка до скоро време не
призоваваха ли за свидетели небето
и земята, че белият човек е роден да
господствува над черния и че тия, последните, от самото провидение са
определени да робуват?
В Англия още не могат да си въобразят как е възможно жените да заседават в парламента заедно с мъжа, без
да помислят, че във феодални времена
тие са ставали солдати.
... Не трябва да забравяме и това, че
никога една поробена класа не е искала от един път своите права. Когато
Смион Монфорт първи път свикал
депутатите от долнята камара, можали ли са тие, последните, от първи
път да помислят, че тяхното събрание не може да сваля и назначава министри и да показва на царицата как
трябва да управлява“.
Тъй че, надниквайки в творческата лаборатория на българския публицист,
откриваме пълна подредба.
Що се отнася до книгите, най-голям е
броят на тези от Виктор Юго:

Histoire d’un crime („История на едно
престъпление“), Les enfants („Децата“), P., 1858 ; Théâtre – Le roi s’amuse
(„Кралят се забавлява“); Les burgraves
(„Бургграфовете“); Le pape („Папата“);
Torquemada („Торквемада“).
Те са стари издания, набавени специално от антиквариати в чужбина. Захарий държи да го познава в оригинал.
Затова с такава скръб е приел вестта за смъртта му през май 1885 г.
И ако се отберат словата, изказани
по повод кончината на Юго по всички краища на земята, това на българския му поклонник ще е между
най-изстраданите.
Относно слабите и беззащитни народи по земята, за които ще си говорят
там, на небето, той напомня на Юго:
„Не забравяй да споменеш, че живее
един народец там на Изток, който се
нарича български...“.
Захарий окайва българите. Но истината е, че по това време чрез създадения от него Таен революционен
комитет и вестник „Борба“ той подготвя населението от Източна Румелия, всъщност Южна България, за
безкръвно съединение.
Какви предварителни стъпки предприема в чужбина, за да може при успех
Европа да приеме този акт на българите, не е доизяснено. Но факт е, че
е изпратен човек с особена мисия до
Париж, за което свидетелства писмо
от архива на Захарий Стоянов. Има и
верни поддръжници сред българските
студенти във Франция, Белгия и Германия. Когато на 6 септември 1885 г.
Съединението е провъзгласено, те
свикват спонтанни събрания и изпращат телеграми в негова подкрепа.
Европейската дипломация все още
квалифицира главните деятели като
авантюристи, но по-нататъшните
предпазливи действия, включително и
въздържането да се изпращат чети в
Македония, я настройват все по-благоприятно. Тогава, докато се очаква
подписването на международен договор, който да узакони предприетата
„авантюра“, се извършва и окончателната ориентация на Захарий Стоянов
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към европейските правителства. А
за да е толкова радикална, причина
са последвалите събития с пряко или
косвено руско участие: изтеглянето
на техните офицери от неукрепналата българска войска, подтикването
на Сърбия да нападне току-що съединеното отечество, детронирането
на княз Батенберг и откарването му
в руското пристанище Рени.
В настъпилото политическо ожесточение ще се появи и нов вестник –
„Свобода“, с редактори Захарий Стоянов и Димитър Петков. Впечатление
прави силният „френски привкус“ в
списването му. Освен заглавката –
Liberté („Свобода“), почти всички статии на първа страница са представени в превод на френски език. Явно,
цели се разпространението му в европейските държави с преки съобщения
(и внушения) за събитията в България,
окървавени при русофилските бунтове в Русе и Силистра.
Поляризацията ще засегне възгледите на Захарий Стоянов и в обществено-икономическата област. Той,
както и неговият опонент Димитър
Благоев редовно четат издания на
„Руската социална библиотека“.
В България действително няма още
работническа класа и социализмът
е като „чужди, горчиви ягоди“, но Захарий възхвалява прекалено много
положението на българския селянин,
сравнен с „безправния му брат в Русия, Франция, Англия, Ирландия, Румъния, Германия“. И сочи примери: в Русия
един мужик-работник изяжда в годината по 2 оки месо, във Франция притежателите на земи и имущество са
само 130 000 души. И трябва да се признае, че голяма част от своите твърдения той основава и на други книги на
френски език, каквато е Les Mensonges
сonventionnels de notre civilisation („Конвенционалните измами на нашата цивилизация“) на Макс Нордау, превод от
немски.
Навикван за недостатъчно образование, Захарий често призовава
на дуел своите опоненти тъкмо на

книжовното поле. Ето още един пример: „Затворете се в някоя библиотека, блокирайте себе си с дебелите
томове на Русо, на Хегеля, на Бюхнера,
на Канта, на Ласаля, на последователите на Сен-Симонизма, четете ги
няколко месеца и после излезте да се
разходите из Софийските улици, надникнете тук-там, направете сравнение между гладката книга и грубата действителност...“. По-нататък
той, разсъждавайки върху френската
история, констатира, че Робеспиер
малко по малко е станал Людовик XVII
и е искал почести на Цезар. А относно приликите с политическите събития в България иронизира автора от

Дардон, без той да предложи кандидатурата си, прави сензация“ с добавка:
„Дардон не се показа разположен да се
остави да бъде конфискуван от Камарата, безплодността и немощността на която накараха Републиката да
стане за смях пред цяла Европа“. Захарий вече има опит да рисува портрети на местни дейци, прикачвайки
им имена на европейски политици.
Такъв е случаят с „Българския Кавур“
– Константин Стоилов, министър и
по-сетнешен министър-председател. Сега „Български Буланже“ става Даки Ангелов и уподобяването се
извършва два месеца след изборите
във Франция. Всъщност темата за

Заглавната
страница
и началото
на „Искендер бей“,
първата книга
на Захарий
Стоянов,
публикувана
през 1882 г.

вестник „Напред“: „... между Робеспиер, Френската комуна и френците
и нашата разправия с руското завоевание и няколкото вагабонтчета
има толкова общо, колкото и между
г. Радикал и честните хора“ или: „Па
и годината пуста е близо. Мирабо живееше в 1789 в Париж, Белтодор живее
в 1888 в София... Людовик XVI е княз
Фердинанд...“.
Любопитно е да се проследи как Захарий Стоянов „авторизира“ актуални
събития от политическия живот във
Франция. През март 1888 г. печатните агенции разпространяват следната вест: „Избирането на Буланже в

Буланже има още няколко продължения. „Свобода“ отбелязва: „Обаче „Фигаро“ (за разлика от консервативните
вестници) говори, че не трябва да се
боят републиканците, тъй като Буланже е избран от коалицията на реакцията, а не от народа. ... „Фигаро“
се удивлява на хитростта на Буланже
и мисли, че неговата цел е да подгине
всичките партии и да си отвори пътя
за диктатура“.
А ако потърсим аналогия с него самия?
Захарий има силно влияние извън Народнолибералната партия с авторитета си на главен вдъхновител на Съединението. Дружинките „България
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Йордан
Палежев

Йордан Палежев е поет и литературен историк. Роден е
през 1940 г. в село Красен, Русенско. Завършва гимназия в
Русе и Софийския университет
„Св. Климент Охридски“, специалност български език и литература. Изключен е от Университета през януари 1966 г.
„за организиране на сатирично
четене с реакционно съдържание“. Първата му стихосбирка
– „Слънчев процеп“, 1987 г., е
задържана за печат 15 години.
Изследовател на публицистиката на Захарий Стоянов, той
публикува през 2005 г. „Непознати страници. Материали
от личния архив на З. Стоянов. Поборници-държавници“.

за себе си“, които създава след детронацията на княз Батенберг, също
са сериозна „извънпарламентарна
сила“. Но той вече се е свързал вярно
с властта. Тя също му е вярна: през
октомври 1887 г. е избран за подпредседател, а през октомври 1888 – за
председател на Народното събрание. По-рано, през 1881 г., когато се
разтурва Народното събрание, той
с гняв пита вдъхновителите на това
деяние имали ли са raison d’être (основание). Сега, когато заема такива високи постове, той става привърженик
на „статуквото“. Като държавник
и като вестникар. Прави впечатление, че в съобщенията, които идват
отвън, в това число и от Франция,
вестникът му така интерпретира
събитията, че да се внушава нуждата от обществено спокойствие. Например за стачките в Амиен, описвани от „Фигаро“, в българския вариант
се съобщава така: „войските бидоха
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принудени да атакуват. Порядъкът
се възстанови“. От „Фигаро“ се ползува и темата за вълненията в Румъния,
като в един свой подлистник Захарий
разсъждава върху първопричините
за тяхното избухване с лек превес на
„държавническото мислене“.
Все по същото време в предговора
към биографията на Христо Ботев
той допуска за своя герой да бъде и на
парижка барикада, и ако е бил французин – в палата Тюйлери като таен
съветник...
Метаморфозата настъпва неумолимо. Усещайки я, Захарий намира едно
ново направление за своята енергия
– международните отношения. Той
става неуморен радетел за свикване
на Интерпарламентарна арбитражна
конференция в Париж, а в регионален
мащаб подкрепя искрено усилията на
Комитета за Източна конфедерация
в Атина. Фредерик Паси, депутат от
френския парламент, и Леонид Булгарис, настоятел на атинския комитет,
с които си кореспондира, му отдават
дължимото. В Париж и Атина се изтъква авторитетът му на държавник и писател, подсилван от миналото му на революционер. И само се
загатва за прекалено силния му темперамент на публицист, но истина е,
че и той самият ограничава вестникарските си полемики.
А и сякаш настъпва време за всеобща
помиреност. В очакване на Първото
световно изложение в Париж това
чувство все повече се усилва. За натури като Захариевата то е всепоглъщащо. Преживяващ нещастието с
повторна загуба на дете, той се радва
да общува с млади хора. Свидетелство
за това са и писмата от странство,
обикновено от български студенти.
Начинаещ автор му изпраща свое
стихотворение, писано по повод 100
години от Френската революция и
прославящо Париж, с начален куплет:

Там, дето Сена мътна с вълните си
протича,
в земята на героите, на светлия
прогрес,
където най-богатий ведно със
сиромаха тича,

там празник всеизвестен народът
прави днес.
Друг младеж, живеещ на ул. „Рюйе Колар“14 в Париж, му известява, че е добил научна степен доктор на правото
с отличие, и изпраща екземпляр от
тезата, която е защитил пред Факултета по право. Последното писмо
той получава малко преди да тръгне
за Париж.
За съжаление, съдено му е да пристигне там, но тежко заболял по пътя, не
може да види нито опустялото място на Бастилията, нито Сорбоната,
където учат неговите български почитатели, нито чудото на цивилизацията – Айфеловата кула, за чийто
строеж толкова е слушал. С името
му ще останат свързани само хотелът „Сюез“, в който се настанява със
съпругата си, лекарите Пино и Гоше,
които са безсилни да го спасят, и славистът професор Луи Леже, познаващ
неговото творчество, който ще напише прощално слово. И вестник „Фигаро“, който в потока от вести около
откриващото се Световно изложение
и пристигането на видни личности от
цял свят ще намери място за кратко съобщение по повод смъртта на
председателя на българското Народно събрание.
Една от тетрадките с подбрани мисли на Захарий Стоянов завършва с думите на френския историограф Жул
Мишле към учениците и работниците, отиващи на барикадите на 2 декември: „Идете да създавате историята, ние ще да я пишем“.
В краткия си живот, 38 години, българският му събрат по перо е имал
щастието да върши и едното, и
другото.

Захаринка Стоянова (1890–1988), дъщеря на
Захарий Стоянов.
2
Войната е мое отечество, / мое въоръжение
– мой дом / и във всеки сезон / да се сражавам,
това е животът ми (фр.).
3
„Отпусна ли юздите на пресата, не ще остана
и три месеца на власт“ (фр.).
1
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Захарий Стоянов

Две статии
Образци на неговата публицистика

Кой?
Кой въстана срещу нашето свещено
дело – съединението на Южна със Северна България? Кой караше турците
да навлязат в България и да пуснат
малко кръвчица на братушките? Кой
отчисли българския княз от редовете на армията си, за да го опозори и
омаскари, когато той се намираше на
границата срещу неприятеля? Кой си
дръпна от нашата войска офицерите, които хрантутехме като просяци с единствена адска цел да ни съсипе войската, когато тя се намираше
в път за бойното поле? Кой насъска
сърбите да ни нападнат откъм гърба,
когато ние бяхме въз друга страна?
Кой настояваше най-много да се пратят турските комисари в Южна България? Ами я кажете, кой ни открадна
княза от Софийския палат в това време, когато на неговата глава не бяха
изсъхнали още лавровите венци от
Сливница? Кой даваше честно и благородно слово, че ако си отиде тоя княз,
то и съединението ще бъде пълно, и
правата на България ще да си останат непокътнати, и конституцията
ще си бъде в сила, с една реч, България
ще да цъфти и вирее?
Така ли излезе? Кой изпрати подир няколко дена подлия генерал Каулбарс да
развращава, подкупва, лъже, бунтува
и беснее? Кой подучи пичовите и вагабонтите да вдигат бунтове в Бургас,
Сливен, Силистра и Русе, да леят кръв
и въвеждат анархия, щото по тоя начин да се отвори път за чужда окупация? Кой унизи и се подигра с България,
като ѝ препоръчваше за княз един развратен черкезин – Мингрели? Кой прибра под свое крило всичките чапкъни в
България, а законните власти, в това
число и В. Н. Събрание, за незаконни с
единствена цел, да се продължи още
в България безредицата, да се отчая
и омаломощи българският народ и да
каже: „Дойдете и ни спасете“. Русия,
нашата фатална освободителка, покровителка, славянската, братската,

християнската и великата Русия, с
която сме една вяра и една кръв!
Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата
земя, когато се е произнесла за първи
път думата освободителка и покровителка! Аман, бей, аман! Лошо нещо
било московлука… То не прилича ни на

Някои от изданията, на които активнo
сътрудничи Захарий Стоянов

даалии, ни на кърджалии, ни на фанариоти! Право имали ония старци, съвременници на Екатерина, на Александра I и на Николая, които ни говореха:
„Ще плачете за зеленото парцалче“.
Видели тия и патили, на основание на
факти и на събития говорели горните думи. Цял свят, хора, които не ни
бяха ни в клин, ни в ръкав, припознаха нашата висока култура и благородните ни борби, само московците
стоят настрана и викат: „Стрижено

е!“ – Необяснимо. Царуванието на нагайката, монголското иго, татарщината и крепостното право може би
да са едни от най-силните фактори,
които са направили от руските държавни мъже зверове и идиоти. От
друга страна пък, твърде е обяснимо
тяхното подло поведение, защото хората искат да ни направят московци,
прочее, правят ни всичките злини и
пакости, които може да измисли развратният човек. Но и това е недоволно. Малко ли други държави има, които
също така се стремят да владеят над
чужди земи и народи. Между това, ние
не виждаме тая подлост в техните
стремления, тия адски и гнусни средства, каквито руската дипломация
употребява над България.
И подир всички тия върволици жестокости и злини, които ни една държава
не е направила над България, възможно ли ще да бъде да се намерят помежду ни такива идиоти и изменници
даже, които да клеветят, че Русия е
наша освободителка, покровителка
и доброжелателка! Мълчете и не говорете, защото и природните стихии ще да въстанат и протестират
срещу подобно едно престъпление!
По-малък грях е да обереш черква и
манастир, отколкото да клеветиш
пред олтара на историята и на събитията, че руското правителство
имало братски, честни и благородни
намерения, когато е стъпило в земята
ни да ни освобождава. Ще ни се смеят
ташкентците, афганците, черкезите, бухарците и арменците, за които
същата Русия не по-малко кръв е проляла. Ще ни кълне Полша, тая китка
на славянството, която руските железни автократи три пъти хайдушки
разделиха помежду три царства, с бесилници и с колове окичиха цели градове и села. Ще ни кълне още нещастна
Босна и Херцеговина, която пак руските дипломати харизаха на Австрия,
а ние идиотите заедно с много още
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идиоти славяни псувахме ли, псувахме
Австрия, че ги узурпирала!
Но в София, в столицата на България,
гдето живеят най-голямото количество интелигенти и патриоти, един
развратен до в черната си душа калугер излиза дързостно пред очите на
всички и говори, че народът е признателен на своята освободителка!
Не е крив той. Криво е онова стадо,
което е стояло гологлаво отпреде му.
То трябваше да запита мръсния калугер, да каже добро ли, зло ли е направила тая покровителка на България от
две години насам, то трябваше да му
предложи горните въпроси, изложени
начело на нашата статия.

Защо сега такова убийствено противоречие? Кой изпи кръвта на горните наши братя в Дупница? Питайте оня побеснял касапин, когото
казват Каулбарс, искайте сметка
от Гирса, от онова сатанинско чудовище – Каткова! Те и тяхната
нова рубла – в гърлото им да се налее – изпиха кръвта на Грънчарова,
Зографа, Димитрова и Папукчийски.
Какво искате от нас, нещастните,

Време е, трябва вече, щото българските деятели, офицери, учители и
пр., когато говорят на своите подчинени и слушатели за вънкашните
неприятели на отечеството, официалният московец със своите донски
и кубански казаци да стои на първо
място. Това учение трябва да се продължи дотогава, докогато в Петерсбург царствува Александър III. Защо
московците не са десет или петдесет
милиона? Колко любезно ще си решим и
наредим аладжака!…

в. „Свобода“, 22 август 1887 г.

***
Каулбарс и плодовете
на неговата мисия
в България

Саморъчна покана за набиране
на спомоществователи за издаването
на книгата „Христо Ботйов – опит
за биография“, 1888 г.

… Брат брата да убива, българин българина да коли! Чуло ли се и видяло
това? Има ли подобни свирепи примери в горчивото наше минало? Кървави въстания и смутове сме видели,
десет села като са горели от един
път сме присъствували, жени и деца
като се колят сме гледали, стотина
семейства като са оставали под ясното небе сме участвували - ни пример, ни факт на подобие, българин
българина да убива. Чужда е нашата
история на тия варварски обичаи!

Вие, Царю честитий? Защо Ви бяха
Вам нужни тия жертви? Това ли е
Вашето православие, славянство,
братство, християнство и покровителство? Тия ли са благата, с които Вие ще обсипете България? С
кървави жертви, с ножове и с рубли
добива ли се влияние, почит и уважение? Какво Ви е съгрешила мъничката България? Ако сте силни, защо не
поведете храбрите си войски да ни
затъпчете от един път. Защо това
изтезание? Не Ви ли стига Вам една
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жертва – Княз Александър, когото Вие
извлякохте от палатите му по бели
гащи? – Помнете, че има и друг самодържец, който зорко следи на нас!...
Коварните интриги на коронованите нихилисти можаха да сполучат само с най-развалените и
прости градовце: Хаджи-Елес, Нова-Загора, Дупница, Троян и пр., тия
градове, които тъмнеят в българската история. Това е утешително.
Както миналата година по време на
изборите в Тракия, така и сега на 28
Септемврий, планът на руските нихилисти е бил такъв: като се състави вече избирателното бюро, пияна и
подкупена тълпа да нападне. Също е
било в София, Дупница и пр. До 12 ч. в
Дупница изборите вървели редовно,
Хр. Грънчаров бил председател. После се задава скрита тълпа подкупени
македонци, която хайдушки напада
и почва да убива. И авторът на тия
тълпи – руската дипломация – после
пише ноти до силите, че изборите
станали с терор и насилие! Подлост,
гнусота! Когато се разнесе горчивата новина, че някои гарнизони в България се възбунтували против правителството, подкупената руска преса
издаде глас на небивало тържество. Ликува и се радва тя животински,
че ще потече из България кръв! О,
братя искариотски! Вие сте Астраханска чума в нашето отечество!
А Вам, мъченици, четири руски жертви – да Ви е лека пръст, братя! Познавам двама от Вас. Колко Вие сте
викали: „да живей руский Цар, наший
покровител!“. Сиромаси! Поклон на
дяда Райча и на поп Ангела! Кажете
им: „и ние паднахме от руска рубла!“.
Утешете Раковски, Хаджи Димитра,
Ботева, Бенковски, Левски, Ангела
Кънчева, Любена, Волова, Каблешкова
и др. Кажете им, че България живее, че
тя тлее в лицето на всякакви царски
слуги, че тя ще да издъхне със свети
думи на устните: свобода и независимост! – Бог да Ви прости!

в. „Славянин“, 7 октомври 1886 г.

Д
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Андрей, фотография Яна Лозева

Людмила
Улицка
Олга Седакова
Лев Рубинщейн
Оливие Роа
Иван Теофилов
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Призивът на

Светлана Алексиевич

Светлана Алексиевич

Людмила Улицка:
Образец за близкото
ни бъдеще
Скъпа Светлана!
Днес Беларус преживява това, което
най-вероятно ще трябва да преживее
и Русия след някое време. Събитията
от последните седмици в Беларус са
за всички нас образец за близкото
ни бъдеще. При това добър образец.
Спокойният и доста инертен народ,
както винаги сме смятали, се оказа по-чувствителен към зловещите апетити на властта в лицето
на бездарния диктатор и се изяви по
най-достойния начин, стичайки се на
многохилядна демонстрация на площада пред резиденцията на владетеля, за да изрази своето мнение. Мирна
демонстрация, без разбиване на витрини и палеж на автомобили.

Ала опитът на съветски човек, прекарал по-голямата част от живота
си под барабанния бой на безсрамната пропаганда, ме сдоби с добър имунитет. Неведнъж съм казвала – да,
днес живеем направо в „златния век“,
сравним ли живота си с онзи на нашите родители и деди. Желязната завеса рухна, границите бяха отворени,
винаги укриваната в съветско време
информация за живота на света бликна като поток и всеки, който желае
да стигне до нея, може просто да натисне копчето на компютъра си. И
арестите са акуратни, прецизни, без
сталинския размах...
Събитията в Беларус разрушиха идиличната ми картина за живота:
стана очевидно как властта пуща
зъбите си, щом почувства заплаха за безграничното си и беззаконно
съществуване.

Струва ми се, че в основата на този
протест лежи чувството за собствено достойнство на хората, които
не искат повече да се примиряват с
властта на един полудял от безграничната си власт, тесногръд и слабообразован човек.

Колкото и да е изненадващо, беларуските граждани се оказаха по-чувствителни към аморалността и безсрамието на властта, а усещането им
за собствено достойнство надвиши
инерцията, страха и социалния мързел, с които живее в по-голямата си
част постсъветското пространство.

Нито за миг в живота си не съм харесвала властта. Никоя власт – нито
сталинската, нито постсталинската, нито целия хоровод на по-сетнешните ни лидери, нито постсъветската, путинската власт.

Всички ние – говоря за моите приятели и съмишленици, които са немалко – следим с огромно напрежение
новините, които идват днес от Беларус. Знаем и за арестите, и за появата на новите прекрасни лидери, и
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„Защо мълчите?“, обърна
се към руската
интелигенция
носителката
на Нобеловата награда
за литература
и член на президиума
на Координационния съвет
на беларуската опозиция
Светлана Алексиевич.
Не последва общо
изявление, но мнозина
публикуваха своите
отговори в социалните
мрежи. Вижте посланията
на писателите Людмила
Улицка, Олга Седакова
и Лев Рубинщейн.
разбираме, че във вашата страна се
случи събитие, което може да настъпи утре и в Русия.
Изпращам ти сърдечен поздрав, желая
ти здраве и сили, пожелавам ти да живееш в страна, свободна от подобна
тъпа и отвратителна власт. Пожелавам същото и на себе си, скъпа моя.
Прегръщам те,
Люся Улицка

Олга Седакова:
Сякаш хората
са разомагьосани
Скъпа Светлана,
Вашето писмо изисква незабавен и
смислен отговор: не мога да го чета
другояче. Отговор, който е личен.
За другите – за руската интелигенция – не мога и не бих искала да говоря. За щастие чувам гласовете на
близки хора, които – всеки от свое
име – изразяват същото отношение
към случващото се в Беларус, което искам да изразя и аз. Преди всичко възхищение от народа, който се
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превръща пред очите ни в единна,
безстрашна и мирна нация. Тук не
става дума за прословутата „опозиция“, а за целия народ, за всички
негови прослойки, възрасти и съсловия. Ние изобщо не очаквахме това,
но и Вие, струва ми се, не го очаквахте. Това е движение с невероятна
духовна красота. Сякаш хората са
разомагьосани и казват с цялата си
твърдост „Не!“ на подлостта, жестокостта, лъжата, обичайното унижение и са готови на всичко заради
това човешко „Не!“, заради достойнството на свободата. Не виждаме
нищо подобно в Русия. Остава ни
да се надяваме, докато не го видим.
И нещо друго, противоположно – отвращение и ужас от онова, което
си позволява да прави властта със
собствения си народ: всички тия невъобразими истории на мъчения, издевателства, садизъм. Така открито
престъпно – ще си позволя да кажа
направо дяволско – лицето на режима
никога не е дръзвало да се покаже на
дневна светлина. Когато гледаш кадри, на които дузина млади мъже пребиват и осакатяват момиче, гонят
тийнейджъри и подбират най-мерзките способи, за да унизят и наранят
невъоръжени хора, ти се струва, че
това е просто нереално. Къде са ги
учили на тези неща, как са ги направили такива? Нима е възможно това да
остане безнаказано?
И трето: ужас при мисълта, че именно
с този режим избра да се съюзи нашата власт. Обсъждат се само формите
на поддръжка: пряка военна намеса
или обичайната хибридна война без
идентификационни знаци. Тези решения се взимат тайно от нас. Никой не
възнамерява да изслуша мнението ни
по тоя въпрос. Това може да ни доведе
до отчаяние. С такава подкрепа, боя
се, няма да се справите...
От цялата си душа Ви желая безопасност и здраве! А също и на вашите
съмишленици, и на всички прекрасни
хора на Беларус.
С любов,
Ваша
О.

Лев Рубинщейн:
Ще успеете, сигурен съм
Скъпа Светлана!
И аз като мнозина други бих искал
да отговоря на вашето тревожно
и горчиво послание към срамежливо
смълчаната руска „интелигенция“.
Поставих в кавички тази дума, защото тя губи все повече своя съдържателен пълнеж и инструменталните си възможности. Твърде широко,
твърде противоречиво се използва
тя, твърде безпардонно се усвоява от
всякакви мошеници и негодници, претендиращи за изключителното право да говорят и действат от името
не само на „руската интелигенция“,
но и на „руския народ“. Тази дума днес
се цени по нашите ширини не повече от тотално обезценената дума
„патриотизъм“...
През последните дни по улиците и
площадите на вашата страна наблюдаваме едно величествено, трагедийно и безкрайно очароващо представление. Виждаме народ, а не население,
каквото, за съжаление, наблюдаваме
тук.
Виждаме народа като свободна общност от мъже и жени на различна
възраст, с различно образование, културна ориентация и стремежи, обединен от общото желание за истина,
справедливост, модерност. И тази
обединяваща сила стана изведнъж
по-мощна от всякакви различия и дори
противоречия.
Тук най-поразителна е преди всичко
спойката от безстрашие и упоритост с принципната и вътрешно мотивирана презумпция за ненасилие.
Виждаме не „устремени към свободата“, а ВЕЧЕ СВОБОДНИ хора, реабилитиращи с несравнимото си социално
и естетическо поведение думата
„патриотизъм“...
Скъпа Светлана, знам, че през последните дни сте получили и

продължавате да получавате много
писма като моето. И наистина се радвам, че това са частни, лични изявления, а не „обръщения на група граждани“... Няма никаква „интелигенция“ и
никакъв „народ“, а само отделни хора,
способни на различни форми на солидарност и емпатия и владеещи езика
на съдържателното общуване.
Понякога обичам да цитирам един пасаж от писмата на Чехов, с който съм
напълно съгласен: „Вярвам в отделните хора, виждам спасението в отделните личности, пръснати тук и там
из Русия – независимо дали са интелигенти или мужици – в тях е силата,
при все че са малко“...
Една от книгите ви се казва „Войната
не е с лице на жена“.
В наши дни и вие самата, и високата
ви нравствена позиция, и спонтанно появилите се лидери (лидерки?)
на беларуския протест, а също и
съименничката ви, която, съдейки по
откраднатите резултати на последните избори, стана президент (президентка?) на страната, и прекрасната и смела жена Маша Колесникова, и
стотиците и хиляди удивителни, невероятно красиви, свободни и въпреки
всичко случило се незлобливи женски и
момичешки лица, които можеш да наблюдаваш безкрайно, свидетелстват,
че войната може и да не е с лице на
жена, но свободата, достойнството,
съзидателната радост и решителната нежност са тъкмо с женско лице.
На първия или втория ден от многолюдните протести в Минск и в други
беларуски градове написах на страницата си във Фейсбук в резултат
на новите впечатления: „Беларус: хоризонтална женска революция. Дано
успеят!“.
Ще успеете, сигурен съм... Може
би не днес и дори не утре, ала със
сигурност...
Ваш Лев Рубинщейн
Превод от руски Димитрина Чернева
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Оливие Роа

Сепаратизъм.
Какъв сепаратизъм?

Убийството на френския учител по история Самюел Пати от радикални ислямисти още
повече изостри дебата за сепаратизма във Франция, фотография Wikipedia

Дали с настъплението си срещу сепаратизма френският президент
Макрон не възнамерява на практика да отмени действащия закон от
1905 г.? Защото точното наименование на този закон е „Закон относно разделението между държавата и
Църквите“. А както стана ясно, атаката на френския президент изобщо
не е насочена срещу секуларните форми на сепаратизъм.
Мишената е очевидно ислямът, но
тъй като не може да се законодателства срещу една отделна религия, затова се постъпва така, както
стана навремето със забраната на
ислямските забрадки в училищата:
атакуват се „религиозните“ знаци
като цяло, смятайки, че ударите ще
засегнат само мюсюлманите „сепаратисти“, тъй като се предполага,
че останалите религии не са такива.
А после се оказва, че всички биват
засегнати.
Битката срещу сепаратизма е трудно осъществима поне поради две
причини:
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1) Под етикета „сепаратизъм“ попадат най-различни поведения, групи и
декларации, както стана ясно от първите заявени мерки.
2) Излиза, че самият факт, че поставяш Бога над хората, е вече сепаратистка декларация. В този смисъл
всяка религия, която не се самозатваря само в частното, е вече сепаратизъм в очите на певците на войнстващата светскост, която няма нищо
общо със закона от 1905 г.
В основата на всичко това е една
медийна и политическа кампания,
базираща се върху университетски
изследвания, която предполага, че
Франция е станала обект на „стратегия за ислямизация“. Ала в случая
се смесват твърде различни неща.
Все едно, че салафисти, джихадисти,
талибани, „Мюсюлмански братя“, забулени майки, трафиканти на наркотици, младежки банди от трудните
квартали и привърженици на Black
Lives Matter обединяват силите си, за
да прогонят държавата от предградията и да наложат там ислямските
норми.

„Франция е заплашена
от сепаратизъм,
застрашени
са републиканските
ценности“ – заяви
в началото на септември
френският президент
Еманюел Макрон в реч,
произнесена в Пантеона
на честванията
на 150-ата годишнина
от обявяването
на Републиката.
А през октомври той
бе още по-категоричен:
„в някои места
на Републиката има
волята да не живеем
заедно в името на една
религия – исляма“. След
тези негови думи и някои
предложения за законови
промени във Франция
се разгоря истински
дебат за отношенията
между религията
и държавата. Предлагаме
ви мнението на известния
френски ислямолог
проф. Оливие Роа,
публикувано
във в. „Ла Кроа“.

От друга страна, държавата никога
не е била прогонвана оттам: тя сама
се е оттеглила (достатъчно е да видим как при един подобен случай жителите на Дижон трябваше да чакат
цели три дни, преди да се появи полицията). Освен това между изброените
по-горе действащи лица няма почти
нищо общо освен това, че имат мюсюлмански произход.
Нека да видим и какви са предвидените мерки.
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Забрана за издаването на „свидетелства за девственост“: става дума,
разбира се, за една унизителна операция, забранена от медицинското
съсловие, но каква в случая е връзката
със сепаратизма? Девствеността не
е ценност на Републиката. Така е, но
можем ли все пак да оспорваме правото на онези, за които тя е ценност? И
редно ли е да се забранява всяко „призоваване към девственост“?
Да няма „халал“ (допустимата според
ислямския закон храна) в столовете?
Защо не, но в същото време вегетарианци, будисти, практикуващи евреи, както и постещи християни настояват да не бъдат „задължавани“
да ядат месо, което предполага практикуването на елементарна свобода.
Да се санкционират проповедите на
омраза? Чудесна идея, но нали разполагаме с цял арсенал от мерки, които
трайно покриват полето на „омразата“ от поне тридесетина години (пол,
раса, антисемитизъм). Какво повече
бихме могли да криминализираме? А,
да: осъждането на „неверниците“.
Излиза, че всяко заявяване, че невярващият няма да отиде в Рая, не е демократично. Всички в Рая и причастие
за всеки.
Да се премахнат всички призиви към
убийство в свещените текстове?
Ако законодателят не се е сетил за
Псалм 137, стих 9, може би е време да
му го припомним: Блажен, който вземе
и разбие о камък твоите младенци!
Равенство между мъжете и жените? Чудесна идея. Ако всеки отказ от
смесване обаче е форма на сепаратизъм, тогава би трябвало да се забранят и монашеските ордени – нещо,
което Френската революция прави,
следвайки своята собствена логика.
Мярката, както ни казват, би трябвало обаче да се ограничава само до
сдружения, финансирани с обществени средства. Ала границата не е
съвсем отчетлива. Виждаме какво се
случи с ислямската забрадка: отначало забраната бе валидна само в училище, сетне настана „лов“ из цялото
публично пространство, и то извън

всяка правова рамка (парламент, общински съвети…). Но нека си представим и друго. Какво би станало, ако
жените, на които не се разрешава да
бъдат ръкополагани за епископи, заведат дела срещу католическите семинарии, където отказват да ги приемат за обучение? Трябва ли тогава
държавата да забрани тези „места
на вярата“, защото те отказват да
ръкополагат жени? Или по този начин най-сетне ще успеят да превърнат „Парижката Света Богородица“
в музей…
Заявяването, че Божият закон е повисш от човешкия закон, равнозначно
ли е на сепаратизъм? Вярващият като
гражданин се подчинява на човешкия
закон, обаче… „Възражението по съвест“ е вписано във френското законодателство и много добре е известно, че има обстоятелства, при които
вярващият отхвърля предписанията
на човешкия закон. Защото за вярващия като вярващ Бог стои много над
хората (и дори папа Франциск го казва!). Криминализирането на вярата в
трансценденцията (макар и тя да си
остава в дълбините на душата) означава на практика да се забрани всеки
израз на религиозност в публичното
пространство. Единствено биха могли да оцелеят „културните“ форми на
религиозното (яслите на Рождество,
Институтът за ислямски култури
и т.н.). Но тогава вече не сме в религията: религията е не само култура
(и за някои тя е всичко друго, но не и
култура). Там е работата обаче, че
свободата да практикуваш религията си (а не само да вярваш) е вписана в
Конституцията.
Разбира се, в случая не става дума
за официално налагане на атеизма,
но все пак нещата опират до опит
за експулсиране на „религиозното“
от цялото публично пространство.
Нещо, което напълно противоречи на
духа на закона от 1905 г., който дефинира рамката за практикуването на
вярата в публичното пространство.
Виждаме, че се прави опит за налагането на серия от излишни и неприложими мерки, които при това нямат

Оливие
Роа

Оливие Роа (род. 1949 г.) е френски политолог, един от световните експерти в областта на
исляма. Произхожда от протестантско семейство, завършва
Института за източни култури
и цивилизации в Париж (1972).
Заминава за Афганистан през
1980 г. и остава там през цялото време на бойните действия
със съветските войски. През
90-те прави теренни изследвания в Узбекистан и Таджикистан. Още през 1992 г. прогнозира „края на политическия
ислям“ и е един от първите,
които предричат началото на
„Арабската пролет“. Автор на
множество книги: „Афганистан,
ислямът и политическата модерност“ (1985), „Генеалогия на
ислямизма“ (1995), „Ислямистките мрежи“ (2002), „Ислямът
и Западът“ (2004), „Светото
невежество. Времето на религията без култура“ (2010),
„Страхът от исляма. Диалози
с Никола Трюонг“ (2015), „Джихадът и смъртта“ (2016), „Европа
още ли е християнска?“ (2019).

някаква ясно поставена цел. В найдобрия случай те няма да доведат до
нищо, а в най-лошия – ще допринесат
за ограничаването на религиозната
свобода като цяло. Накратко, нещата
опират до чиста реторика, но не и до
комуникация. И това изобщо няма да
върне френската държава в „забранените зони“. Защото, ако искаш да правиш истинска политика, първо трябва да намериш средствата за това.
Превод от френски Тони Николов
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Иван Теофилов

Гински записки
Селската къща

тъмнолик младеж с ярки небесносини
очи и мокро сресана рижа коса. Стиска
под мишницата си кръгла възглавничка с избродирани върху канаваца кървавочервени рози. Хвърля възглавничката в рехавата сянка на ябълката и
сяда кръстом на нея. Той е болен от
рак и се е примирил, а така да му се
живее: слуша в захлас моето тракане
на пишещата машина или по детски, с
преиграваща мимика имитира превишения, сценичен глас на жена ми, която между шетането в лятната кухня
разучава ролята си за предстоящия
сезон. С различния си начин на живот
ние сме нещо като представление за
него. Но и той с природната си осведоменост често изненадващо ни впечатлява. Така веднъж, бродейки между
буките, като катурната канара издудумка гръмотевица. Понечих да бягам.
А Златан си седи необезпокояван под
ябълката и задъхвайки се от смях,
заключава:
– Ггг...гърми на суша!...

Андрей Даниел, „Гинци в края на август“, 1991 г.

Винаги съм мечтал, но никога не съм
се надявал да имам такова работно
място – не кабинет, а именно място,
място за работа, каквото ми предлага сега тази прясно варосана селска
къща с постоянно отворени врати и
прозорци, така директно и непринудено общуваща с планината. Усещам
странна потребност от волността и
артистичния ѝ безпорядък – от тези
купчинки книги и изписани листове,
пръснати по маси и масички, накамарени по столовете или струпани направо на пода, неволно мушнати тук
и там химикалки, които се съдирам до
търся, кутийка с полуизсипани кламери, ваза, която вечно местя и вечно ми
препречва погледа...
Ала този канцеларски уникум не
свършва дотук. И навън продължава... с оставената и силно напечена
от слънцето пишеща машина върху
каменното стълбище до виещите се
по стената грамофончета със сънливо прилитащи пчели. С творческите
разходки под разлюлените, просветващи сенници на столетните буки,
изправени като естествена ограда
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по източната страна на двора. И
най-сетне похлупената и затисната
с камък разтворена книга с писмата
на Кафка на една от дворните плочи...
оставена за кратка почивка след не
знам кой поред прочит... Дочете ли ми
се, ще ида да я взема... Но това всъщност е и моето чудо. Защото всичко
съществуващо тук – надничащо, свирукащо, жужукащо, цъфтящо – пръснато на воля под могъщото бдение на
планината, неизбежно се превръща у
мен в източник на поезия. В друг, митичен порив...

Една пеперуда
Трепти, трепти, трепти над цветята, засветлява в дърветата, шари
насам-натам... Ето я, сякаш имитира
в искрящи зигзаги онова, което светът си е шепнал сам на себе си още от
самото начало...

Бай Арсо
Ако кака Божика ни е донесла предния
ден овченик, характерното за махалата посолено и сварено овче мляко,
това е вече добър повод за посещение: тъкмо да ѝ върна паницата с
малко донесени от София кайсии – тя
умира за тях, а в селския магазин такива щървулии никога не докарват. В
напечения от слънцето селски двор
наежено и клокащо шета квачката,
наобиколена от ненаситно писукащи
голишарчета. До примитивно скованото „магаре“ за рязане на дърва като
повален на земята хърка накъркания
още от сутринта какин Божикин съпруг бай Арсо. Залепвам нос в стъклото на затворения прозорец – никой.
Стаята както винаги е спретната и
чиста, и като разпятие върху пода се
е отпечатала сянката на прозоречната рамка.

Златан

– Она е нема. Пойде у село. Тури, тури
купата на цементо... – Бай Арсо ме е
усетил, повдигнал се е на лакът и сънено ме зяпа. Натиска с палец едната
си ноздра и ярко се изсеква.

Всеки ден в ранните предобедни часове в двора ни влиза като у дома
си Златан – висок, широкоплещест

– Добър ден, бай Арсо! – откликвам веднага и слагам купата на
стълбището.
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– Дубър ден! Ено! Тако и требе –
включва моментално бай Арсо и подкарва любимата си етико-философска декламация: – Я сабалин, щом те
видим и ти кажем „Дубър ден, Иване!“,
значи се уважаваме, значи сме соседи.
А я като ти кажем „Дубър ден!“ и ти
не ми отвърнеш – ено, не се уважаваме, не сме соседи. Щото я кажем ли
„Дубър ден!“ и чуем ли „Дубър ден, бай
Арсо“, моем ли ти кажем, че не се уважаваме. Уважаваме се. Соседи сме...

Герак
Изведнъж някаква невидима сила прекосява въздуха и отнема птичето
цвъртене. Спирам като закован и слисано се оглеждам. Над полегатите ливади – герак, кръжи и плавно се спуска
към близките къщи. По-скоро виждам
катранената му сянка, слизаща заедно с него.
– Ууу! У-ууу! – викам като туземец и
тичам срещу него, за да възпрепятствам поразиите му.
Могъщата птица се вдига с първобитната си зрелищност, профучава
ниско над мен и мрачната ѝ сянка ме
облива като черна вода.
И тичайки безразборно по баира, изведнъж попадам на нещо наистина
абсурдно: в един гъсто раззеленен
храст накачени една върху друга като
циркови акробати, немръдващо пасуват какините Божикини кокошки.
И в настъпилото затишие изведнъж
охотно се разсмивам. И ехото на мига
преувеличено и ехтящо ме копира...

Погребението
на Златан
Той знаеше това. И то се случи.
Високата пътека полюлява и дърпа
мравешката броеница на оплаквачите му. Боже мой! Псалм-тъпан от пещерите на плача възхожда, разтегля
епоса на планината и глас му дава, и
душа – да се припомни... Забрадки –
черни нимби – издълбават лица от
грапава печал, с копки за очи, с пукнатини – за бръчки... Понесли обредни
блюда – варакосани трапези за души

и птици. Придумват вечността, а с
топли думи златистия фитил на името му палят по припеци и сенокоси. И
златни болки на пътеки го описват:
върви, нехае, а в зъбите му – златна
сламка...

Столетницата
Влязох в двора на Ликовата къща да
върна търнокопа, който взех да откъртя един остър камък на пътя,
дето все препъва и уврежда колите.
И на едно фъкано чердже под крушата виждам скупчината столетница,
майката на осемдесетгодишния дядо
Лико.
– Как си, бабоо? – провиквам се, за да
ме чуе.
– Кой си ти, бе? – с изтънен, задъхан
глас провиква се на свой ред бабичката и в гъсто сбръчканото ѝ личице
напрегнато мъждукат избелелите ѝ
зеници.
– Съседът отсреща, дето купи Фильовата къща.
– Ааа, знам та... Дай една пущина, бе...
Бръквам в скътания пакет в джоба на
ризата си и издърпвам една цигара. Тя
протяга разтреперана длан с вдървени пръсти, сграбчва цигарата и отново с множество треперения я бучва в
устатата си.
Щракам запалка. Бабичката давещо се
разкашля. И като се окопитва, прибавя дрезгаво, заговорнически:
– Чуй... чуй да ти кажа. Като пафкаш
тия пущини... угарките не ги фърляй.
Сбирай ги и ми ги носи.... – И тайнствено добавя: – Да свивам махорки...
– Ей, голяма работа си ти, бабо... –
засмивам се развеселен от тайното ѝ
желание. Издърпвам от джобчето пакета с цигари и го слагам в скута ѝ. Тя
го сграбчва с вдървените си пръсти и
кахърно клати глава:
– Немой, чедо! Туй е пара, бе...
– Нищо де. Чуй ме... туй между нас да
си остане... – заговорнически отвръщам и я гледам как скришом мушва пакета в пазвата си.
В избистрения въздух внезапно отеква заупокоен звън на камбана. Църквата е на един хвърлей оттук. От години никой не е влизал в нея и цялата

се е зазидала с дървета и храсталаци.
Камбана бие само когато има покойник, за да извести къщите.
– Чуваш ли камбаната, бабоо? – питам
я на високи децибели.
– Кво?
– Камбаната бие... камбаната...
– Камбана ли... кой е умрял, бее?
– Синът на Тирката.
– Тирката не умря ли миналата годин,
бе?
– Сега момчето... момчето му... убило се е с мотора...
– На колко годин е туй момче, бе?
– На 24.
– То младо, бе. Могло е да живее мноогооо...
– А ти на колко години стана?
– Сто и пет лазарника. Сегъ на май ги
напраих...
– И разбра ли как стигна до тия лазарници?
– Ами как... съмни са, мръкни са, съмни
са, мръкни са...
– И си живееш...
– Кво ми е. Туканка под крушата. Седя.
Гледам...
– Какво гледаш, бабо?
– Сичко...
Оставям я да си гледа. Но не знам дали
е видяла, че съм си тръгнал.

Овчарските кучета
Все още стъпките ми дращят сипея,
а зад превала чувам как дъхът им сече
и настървено хапе въздуха... И някакво иглисто-електрическо трептение
по билото минава... И от очи, от козина и зъби е радостта им! Зверският
им усет към близост, към участие се
врязва спонтанно в паметта ми като
вятър, като изригващ блясък... Как
се хвърлят! Предавам се! Придавам
на духа и тялото си форма, за да мога
да удържа разлаяния им стремеж към
вярност...
(А колко е съществено това стремление, когато се замислиш...)
И по дивеещия и нахапан въздух отеква нараненият ми спомен за излинелите приятелства с изчезнал дъх, блясък... смисъл. Боже... Боже мой! Дори в
светкавиците на ума все още се долавя болка...
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Но да тръгнем.
И ведро, и настръхнало от козина, очи
и зъби, билото потегля...

Изчезване
След въртележките от диво скитане накрай овчарските чукари спрях до
скален праг – стъпало към небето, с
неизразимо бдяща светлина.
И взирайки се в пропастта под мен,
ми притъмня. И сякаш се взриви и
срути изведнъж цялата ми жизнена
способност. Съзрях за миг засмяната
околност в изтичащо изображение.
И като грабнат от вихър в края на
искрящия трамплин поех по някакъв
незрим фарватер... към някакви предполагаеми обеми, цъфтящи от сияйни
трансформации...
О, миг, престорил се на вечност!
Щом прогледнах и се пробудиха, и
обясниха засмените пространства, и
изби античното звънене на стадата,
отпъдих този миг като внушение.
Но още в звучността и аромата на
плътно покорилата ме трезвост
отеква като брънка от вселена просъницата на това изчезване.

Селимка. Невероятната
По цъфнала пътека слиза и даже злаковете не докосва. И по магичните си
стъпки води сюжета на легендата си:
четирите омайни крави и мечешкото
керванджийско куче.
Забола хурка, тегли, тегли нишка от
русата къделя на небето и слънцето като кълбо търкаля, а паметта ѝ
пъргаво изплита камари прежда, шарки, шарки, весели пространства...
По залез върху камък сяда. Следи шосето – намотаната му прежда, накъсана по гънките на дефилето. Коли
маркират пухкавия здрач, червените
им светлини игли проточват, бодат
очите ѝ. Жуми и мисли. Уж мисли, а пък
пита:
– Къде сте хукнали, бе? Нямате ли
стока? Кой ви храни?
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Усмивка мислите ѝ удължават. Небивалици са ѝ мислите. Все същото вретено ги навива из паша, по пътека,
върху камък.
– А раклите къде сте дянали? Нишан
от овче кокалче под третия кенар
лежи ли?
Светът сигнализира своя бяг, а тя
в невероятното се губи. Играе си на
юда и змеица, преде небе или плете
ливади и чака тоя свят – да го поучи...

Селското гробище
На баира, току под телената мрежа
на селското гробище седим умълчани
с чичо Крум, прочут каменоделец, водещ затворен, небиещ на очи живот.
Толкова е тихо, че сякаш чувам как
времето върви, лишено от събития.
– Ооо, татьооо...
– Ууу, свакооо...
Ненадейно из бухналата зеленина на
гробището отекват пронизително
преплетени женски гласове. И извиваме машинално глави. Около един пресен гроб е коленичила опечалена групичка хора. Високият дървен кръст е
заприличал на плашило, облечен (според местния обичай) с работната жилетка на покойника. Върху постлания
с найлон гроб в буркани и бурканчета,
в пластмасови чинии и отворени консервени кутии са наредени нагледно
всички ястия, които мъртвият е обичал. Две срещуположно клекнали жени
отмятат люлеещи глави с обелени
очи, вирят нагоре ръце и се тресат в
конвулсивни ридания. Всяка обстойно
и натъртено разказва своите премеждия, с адресирани молби за помощ
от покойника. Двете жени все повече се напрягат, като че ли наистина
се надпяват, съзнавайки напълно, че
скръбта е по-силна по тези печални
места. И преувеличеното изразяване
на това дълго повтаряно и установено действие неизменно ги превръща
в своеобразни обредни марионетки.
Отначало гласовете се люлеят с почти лирическа тоналност, разнасяйки
като полъх скритостите на душата, ала изведнъж в тях се прокрадва
някаква езическа терца и се понасят
надалеч с див вопъл на менади.

– Какви сте вие такива... печенеги ли
сте... – внезапно заговарям чичо Крум
– Не съм ви виждал да влизате в църква, нито да се кръстите, а мъртвите
направо боготворите.
Гробището на село Гинци е изследвано
от БАН, съществуват гробове отпреди четири-пет века. В студията
на проф. Петър Мутафчиев „Стари
градища и друмове“ пък се твърди, че
този проход е населяван десетилетия
от печенеги, които имали култ към
мъртвите.
Но отговорът на чичо Крум е прост:
– Не моем ти кажем... Е па мъртвийот е бил човек, а човекот требе да
се тачи...

Уличката на рида
По стъпала на скални гърбеци, покрай
слънчасали коприви, разпиляла безредните си къщички и плетове, прохожда
уличката на рида. В раздърпаните
джанки се провира, примигва в трепетите им, поема дъх и пак по стъпалата си закуцва...
Ухае гъсто на обор... Развява брада
от слама рехавата плевня. Заглъхва
мимолетното крещене на лутаща се
в битието сврака. И някакъв неземен
миг проглежда през удивено стръкче
на синчец. Категорични в своето мълчание, пристъпват колоси на крави и
под тях рогатите им сенки иронично
танцуват като илюзорни дяволи... А
ханаанът на дворовете будува с антична прелест, със стоцветен свян и
с разкази за бивша добродетел... Пчела – ревнива пееща кутийка – в съзнанието на нещата броди и подчертава тяхната сърдечна, безбройна
хубост...
Градският човек у мен се гърчи, виждайки в мига как пуши мараня на прага, водещ в дълбока сянка на разбита
къща с оттенъци на някакъв живот,
съвсем забравен..
Тръгвам си и куца в дъха ми уличката на рида, препъва се и изведнъж
изчезва в искрящата бездънност на
небето.

Н

интервю

Е

Руси Чанев в „Иконостасът“,
реж. Тодор Динов
и Христо Христов,
1969 г.

Т

Р

И
Руси Чанев, рисунка Димитър Киров,
5 май 1968 г.

В
Руси Чанев и Белла Цонева в „Както ви
харесва“, реж. Бено Бесон, Театър София,
1972 г.

Руси Чанев
Иван
Пантелеев
Кун Петерс

Ю

Руси Чанев във филма „Мера според мера“,
реж. Георги Дюлгеров, 1981 г.
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Не се оплаквам
Разговор с Руси Чанев

„Актьорът
е изпълнител,
не би трябвало
да зависи
от характера
си, по-скоро
той зависи
от своя си вкус
и от джоба си“.
Отговорите
на един голям
актьор,
който наскоро
навърши
75 години

Често се раздвоявате между актьорската игра и отстранението на думите в писането – какво
ви дава преминаването от едното
към другото състояние?

Това формално не е така, даже има
нещо обратно на усамотение, камо ли
на раздвоение, тъй като винаги са се
съчетавали приложно и взаимнозависимо тези две неща в практиката ми,
защото преимуществено пиша в съавторство и по чужди литературни
произведения за сцената и екрана, в
които и да играя – и играя.

Работили сте с режисьори от различни поколения – какво търсите
и какво най-много цените при срещите с тях?
Работата в екип-тим-отбор-група
играчи (около Азарян, около Морфов)
и верността към драматурга (при останалите). Това обаче не означава, че
винаги имаш гарантиран успех, но има
висока цена за мен.

Как всъщност се спогаждате с
най-новото поколение режисьори?
„Всъщност“… нямам опит с тях.

Колегите, без които не бихте били
това, което сте?
В театъра: това са съставите на
Бургаския театър през 60-те години, на Театър „София“ през 70-те, актьорите Ицхак Финци, Наум Шопов
и сценографът Младен Младенов.

Руси Чанев по време
на снимките
на „Буферна зона“
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тъй като сметнах, че това би бил наш
съвременен артистичен отговор на
съществуващ проблем.

Леон Даниел казваше, че театърът трябва да лекува душите на
хората, не да ги разболява. Вие как
гледате на тази „терапевтична“
функция на днешния театър?
Вижте… Хм… всичко, което мога да
коментирам в подобен план, е написано от Дейвид Мамет, човек, с когото сме от едно поколение, в книгата
му „Театърът“, която препоръчвам и
все още може да се намери по нашите
книжарници.

Докъде стигна проектът ви по
адаптирането на „Под игото“ за
ученици? Как четем Вазов днес?
Руси Чанев като студент, 1964 г.

В киното: примерите ми са на чужденци (Джийн Хекман). Поразен съм
бил неизличимо от тяхната яркост
на образите.

Доколко актьорът е зависим от
характера си?
Актьорът е изпълнител, не би трябвало да зависи от характера си, поскоро той зависи от своя си вкус и от
джоба си.

Рутината, която помага, и рутината, която пречи на актьора?
Според мен обиграността само помага. Мързелът пречи.

Неоценените ви роли?
Не се оплаквам.

Какво ви накара да призовете столичните театри да тръгнат из
страната като начин за справяне
с кризата от коронавируса?
Само за лятото и ранната есен обаче.
В действителност се обърнах с писмо
към Съюза на артистите в България,

Представил съм официално адаптацията си в Министерството на културата преди два-три месеца. Тя е
нагодена за деца от 9 до 15 години,
които са от български произход и живеят в чужбина. Основана е на романа
„Под игото“ и на едноименната пиеса от самия Вазов, играна в Народния
театър в началото на миналия век,
като пиесата му ми даде смелостта
да съкратя сюжета на романа, запазвайки емоцията му, както е направил за сцена авторът, да премахна
второстепенни линии и персонажи, а
също и да заменя трудни и непознати за днешните деца думи и понятия
с по-ясни за тях. Преди година време
повече от 20 деца на споменатата
възраст изчетоха адаптацията в ръкопис и споделиха с родителите си и
с мен, че са я разбрали, сравнявайки с
оригиналния текст на романа, който
им е бил доста непроходим. Благодаря
на вашето издание, че помести неотдавна материала на г-н Новков, чрез
който хвърля по-конкретна светлина върху намерението ми… Та значи
нашият Закон за авторското право и
сродните му права изисква в подобни
случаи Министерството на културата да даде разрешение. В случай че
получа това разрешение, ще видите
едно издание, което ще представя
като книга, илюстрирана от ученици

Руси
Чанев

Руси Чанев е роден на 18 септември 1945 г. в Бургас. Завършва актьорско майсторство
във ВИТИЗ при проф. Боян Дановски. Бил е част от трупата
на Драматичен театър „Н.
О. Масалитинов“ в Пловдив
(1967–1969), на Народния театър за младежта (1969), на
Драматичен театър „София“
(1970–1990), на Малък градски
театър „Зад канала“ (1990–1995)
и на „Театър 199“, където изиграва десетки емблематични роли.
Легендарни са филмовите му
роли в „Авантаж“ и „Мера според
мера“ (плод на невероятно
сътрудничество с режисьора
Георги Дюлгеров), в „Илюзия“ и
„Време разделно“ на режисьора
Людмил Стайков, във филмите
„Понеделник сутрин“, „Иконостасът“, „Осъдени души“, „Кръвта остава“, „Суламит“ и др.

от Художествената гимназия в София, съпроводена с аудиоприложение,
в което аз чета текста. В случай че
не ми дадат това разрешение, ще
поискам от вас да отворите малка
културна дискусия на страниците на
списанието между запознати с моята
работа специалисти, за да получите отговор по формулирания по-горе подвъпрос Как четем Вазов днес.
За начален „отскок“ на предлагания
диалог ще ви помоля да поместите
статията от 1936 година на Хрисан
Цанков „Стига са умирали!“. В края на
краищата тази и следващата година
са кръглите годишнини от рождението и от смъртта на Вазов. Съгласни
ли сте?
Въпросите зададе екип на „Култура“
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Хрисан Цанков

СТИГА СА УМИРАЛИ!
Есе на големия театрален
режисьор модернист
Хрисан Цанков
(1890–1971), посветено
на препрочитите
на класиката
Атина, най-гордият тогава град в
света, тръпнел в очакване: знаменитите поети на Елада се състезавали за безсмъртие. Светилата на
новогръцката поезия – и Команудис,
и Вернарозокис, и Орфанидис, и сам
Залокоста се надпреварвали за първенството в поетическото майсторство. Професори и сенатори, всякакви първенци и между тях сам крал
Отон до една от великолепно украсените маси, върху която бил сложен
скъпият символ на славата: лавров
венец. И целият народ се вълнувал
– чие ли чело ще увенчае венецът на
безсмъртието...
Отдавна било това, което разказва с
толкова гордост нашата писателка
Фани Попова-Мутафова. Но и до днес
колцина от нас (божем интелигентните!) знаят, че увенчан в това състезание за безсмъртие излязъл охридският поет Григор Пърличев?!
Че не знаем това, е срамота. Срамота
е и това, че никой от нас, днешните
българи, не знае нито един стих от
поезията на Пърличева. Но срамът
пада и върху нашенските просветни
дейци, които ни учат на всякаква култура освен на българска, които са научили българските поколения да знаят
много светила, но не и да знаят светила на българската мисъл. Затова
днес ние знаем всичко от поезията на
Хорация например, но нищо от поезията на Пърличева. Тачим – и с право –
подвизите на героите от епическите
ни борби, но не знаем делата на културните си герои.
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култ към онези литературни творби
на нашите стари поети, и които греят образи и съдби, отразили духа, патоса и романтиката на българското
племе.

Хрисан Цанков, шарж на Иван Пенков,
1926 г.

Срамота е
Срамота е да се приказва толкова гръмогласно за национална култура, а да
оставяме да измират едно след друго
всички големи имена на българската
културна история. Защото не само
Пърличев е умрял без помен. Нима е
по-жив един Г. С. Раковски? Името му
се помни по легендите за хайдутските
му дела, но кой го помни като поет?
Неговата поема „Горски пътник“, която навремето си, подобно Шилеровия
„Вилхелм Тел“, събуди за национален
възход цял народ, сега се знае само по
име. Така са мъртви днес произведенията и на Любен Каравелов, и на Илия
Блъсков, и на стария Славейков, ще започнат да измират и богопомазаници
като Иван Вазов.
Измират, защото у нас се полага повече труд да се пренасят готовите
знания за световната класическа литература, отколкото да се създаде

Срамота е за днешните българи „Горски пътник“ и толкова други забравени образци от стария наш епос да
бъдат синоним на смешна и пренаивна литература, когато някога тази
литература е събудила народа ни за
своя култура, за жертви и героизъм,
от който всяко време ще има нужда,
щом като българите имат воля да
живеят през вековете и да не се губят като народ. Да разкрият и зарегистрират поетическите богатства
на Раковски, Ботйов, Любен Каравелов, Иван Вазов, Пенчо Славейков или
Яворов не е още всичко. Още по-благородна задача за българската литературна наука би било да запази
живи техните творения, дали криле
на българския дух, и да ги предава на
поколенията не като спомен, а като
собствено духовно богатство. Така
расте една национална литература и
ражда класически образи.

Литературата
е за четене
Всичко в изкуството старее – и стил,
и форма, и съдържание – и умира, ако
не се осъвременява. Особено пък що
се отнася до т.нар. „изящна словесност“ – тя няма никаква музейна или
антикварна цена. Не са прахът и плесента на времето, които я правят
класическа, а богатството ѝ от образи и идеи, които вечно посвещават
и вечно подканят за развитие напред.
Но за да просвещава и води напред,
тя трябва да бъде четена, а не само
преподавана.
А кой чете днес големите творения
на нашите стари поети? Те умират
– и то само защото липсва грижа да
се почистят от старината си, та да
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не изглеждат паметници на наивно
поетизиране и примитивно майсторство. Наивни и примитивни са творенията и на великия Молиер. Но днес
светът ги знае не по оригинала им, а
(както е и с творенията на Шекспира
и всички по-стари класици) в нови и
нови издания, очистени от всякакъв
архаизъм, за да могат поколенията
да ги четат наред със съвременните
поети.
Срамота е, че ние нямаме на съвременен български език поне най-ценното
от старата наша литература, та да
се знае то не по заглавията само. Ако
Ботйов днес се чете и обича наред с
новите ни поети, то е защото близките му се погрижиха да го издадат в
2-3 нови редакции, поправени и „стъкмени“ съобразно еволюцията на нашия език. Така неговата изключителна по красота и сила поезия остана
жива. Днешният немец все още може
да чете в оригинал своя Гьоте. Но
днешният българин не може да чете в
оригинал даже стария Славейков. Защото немският език за 150 години се
е променил по-малко, отколкото българският език се е изменил за 50 години. И по граматика, и по богатство
на думи и форми, и по строеж нашият
език днес е толкова различен от езика
на стария Славейков, че да се прочете
неговата прекрасна иначе комедия
„Малаковът“ трябва речник.

Театърът не е музей
От всички литературни родове
най-бързо старее драмата. Защото архитектониката ѝ е, като всяка
архитектура, въпрос на култура и
психология на времето. Драмите на
Есхил, на Молиер, на Расин или Ибсен
са по стил, по език и по всичко художествени паметници на своето време. Но понеже литературата няма
никаква музейна стойност, като паметници на „едно време“ тия творения биха били мъртви за нас. Но, слава
богу, театърът не е музей, а най-жизнено изкуство и е знаел във всяко време така да ги пресъздава, че те са оставали вечно съвременни.
Срамота е да се оставя да умира
старата българска драма поради

неразбиране на тия прости неща. Не
само „Загубена Станка“ и „Иванко“, но
и Вазовите драми започват да се споменават с насмешка за „ескизамански“
вкусове. А между това в тях има толкова романтика и идеализъм, че биха
стигнали не само за нашето време, но
и за още много други времена. Стига
да умеем да ги очистим от архивната

„Изискванията
към драмата
са за различните
времена различни.
Да се представи
днес Вазовата
гениална комедия
„Хъшове“, както
е написана
в оригинала, би било
ретроспективна
задача, съвсем
неинтересна
за публиката.“
им плесен. Така немците извадиха от
архивата своята „многострадална Геновева“ и възкресиха автора ѝ Хебел,
както възкресиха и Шилера, та днес
те са не само техни класици, а класици
на мировата литература.
Изискванията към драмата са за
различните времена различни. Да се
представи днес Вазовата гениална
(според мен) комедия „Хъшове“ така,
както си е написана в оригинала, с
всичката ѝ старомодност в език и
техника, би било една ретроспективна задача, съвсем неинтересна за публиката. Защото публиката не ходи в
театър от научно-литературни интереси, а за да изживее непосредствено очарованието на оглъбения

от поета и артиста живот. Ето
тези разбирания ме накараха преди
3–4 години да преработя Вазовите
„Хъшове“. И нека се похваля: никой мой
режисьорски успех не ме е зарадвал
толкова много. Очистена от отживелици в език и израз, нагодена към
днешната драматична техника, от
престарялата комедия се получи едно
прекрасно драматическо произведение – прекрасно именно по вазовската
чиста романтика, по вазовските мили
и близки образи, по вазовския сърдечен
патос и безизкуствен хумор. Какво
от това, че някои критици – било от
предвзетост към „светите текстове
на оригинала“, се възмутиха от моята
режисьорска дързост“ да „коригирам“
Вазова! Не знам друга пиеса, друго
наше представление да са намирали у публиката по-възторжен прием.
Какъв по-голям резултат от този за
един театър?! И каква по-благодарна, по-благородна задача за българския театър: да възкреси от сцената
народните поети! Вазов, който преди 20–25 години владееше театъра,
възкръсна наново като духовен вожд
на народа ни. Срамота е, че на следните години наново го погребаха – пак в
Народния театър. С „Към пропаст“,
„Престолът“ и напоследък с „Иванко”
защитниците на „ненакърнимостта
на оригинала на автора” са се уверили
колко е наивно и неубедително днес
онова, което преди 20–30–50 години
е будило само възторг. Пиететът
към „светите текстове“ не е никаква добродетел, щом преждевременно
погребва в архивата неща, които биха
могли да живеят още дълго време.
***
Безсмъртието на поетите е безсмъртие на народите, които са ги родили.
Срамота е, като помним великите
жертви на националното ни възраждане, да забравяме онези, които във
вдъхновена реч ни свързват с българското бъдеще.
Стига са умирали техните имена.
Срамота е да се знаят само наименования на улици и площади!
В. „Слово“, № 4165, 1936 г.

ноември 2020

30

Феномени
Иван Пантелеев

на времето

Мария Панайотова
разговаря с режисьора
след премиерата на
постановката му
„Капитал(на) грешка“
в Народния театър

фотография Владимир Карамазов

Вашите представления ме държат нащрек, стоя и чакам да чуя
следващата дума, невинаги я разбирам, но тя се връща в следващия
момент. Струва ми се, че това е
вашият подход към актьорите,
зрителите и това, което се ражда
от общуването.
Аз обичам многотията. Трябва да се
създаде критична маса от информация на сцената, за да може тя да
започне да се възприема по-скоро интуитивно и емоционално, отколкото рационално. Аз не вярвам на умозрителния поглед в театъра. Даже
в случаите, когато използвам съвсем
конкретни документи, откъси от
доклади или сводки за състоянието
на пазара и икономиката – умишлено
„развъртам“ изреченията, повтарям едно и също изречение два пъти,
като променям синтаксиса му, за да
се обърка зрителят и да не може да
го следи повече рационално, както
гледа новинарската емисия например.
А да се потопи в материята на представлението. Тя има собствена логика на развитие, собствени закони. За
да се излезе от дидактичния тон, от
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морализаторството, винаги се опитвам да създам един голям балон, в който човек да се загуби. И в ситуацията
на криза, в която изпада зрителят
поради невъзможността да следва
обема от информация, изведнъж започват да се отварят скрити резерви
на внимание и на разбиране. И тогава
човек чува и разбира много повече и
по-вярно. Това е доста трудоемък
процес на изграждане и не бих го вършил само за да се правя на интересен.
Аз не обичам комфорта, а луксът ме
отвращава. Работата с актьорите е
също търсене на пътища извън сферата на познатото и удобното. Спектакълът като такъв също предлага
на зрителя да напусне зоната си на
комфорт и да се присъедини към нас.
В своя защита мога да кажа, че използвам изключително неагресивни методи на работа. Аз гледам на актьорите
като на партньори и се опитвам да
ги подготвя за срещата им с техния
следващ партньор – зрителя. Ние наистина работим заедно и това е единствената форма на работа, която ме
интересува.

Знаех си, че нарочно го правите...

Опитвам се да култивирам чувство
или непосредствено усещане към момента на нашата среща. После се опитвам да възпитам това чувство и у
актьорите с надеждата те да го предадат на зрителя. Този процес обаче
при мен е тясно свързан с любовта да
мислим с телата си, заедно и на глас. В
последно време се опитвам представлението да прилича на концерт – човек се съсредоточава в една песен, после изведнъж започва друга. И в тази
разпокъсаност, фрагментарност и
отваряне на различни врати в различни посоки се получава нещо, което на мен ми е интересно и където се
чувствам добре, чувствам се у дома.

Скицирате обществото в момента – и в „Капитал(на) грешка“, и в
„NeoДачници“. Преди време, когато
беше разпространено едно писмо на
Грета Тунберг, текстът веднага
„влезе“ в „NeoДачници“. Така театърът „отразява“ случващото се.
Аз много ругая превръщането на
театъра в музей. Музеят има една
функция, а театърът има съвършено
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друга. В настоящия момент, който е
изключително исторически богат,
толкова богат, колкото през последните 20 години не е бил, Националният театър не бива да се превръща в
сергия за сувенири, които зрителят
може да отнесе вкъщи и гордо да показва на гости и роднини. Според мен
Националният театър трябва да работи за интеграцията на България на
първо място в Европа, а след това и в
света, а не да я затваря в пантеона на
националната памет. Човек има идентичност и тя е факт, ergo няма нужда
да бъде показвана. Но как тази идентичност общува със света – това
е интересното за мен. Това море от
национални трибагреници – по стълбове, прозорци, дървета, трафопостове, опаковки за кашкавал, кисело
мляко и къде ли още не, за мен е очевиден симптом за дълбока криза на
националната идентичност. В една
епоха на разтваряне на националната държава в една по-голяма, интернационална общност тази криза ще
става вероятно все по-шумна, разбирайте все по-болезнена и дълбока.
Светът се доминира от големите
общности – САЩ, Китай, Русия, Индия, Бразилия... Ако искаме да заемем
мястото си на тази карта и то да
бъде видимо, тогава няма по-добра
алтернатива от обединена Европа.
А мястото си там ще намерим само
през процеса на интеграция.

Вашият поглед – достатъчно „външен“ ли е, или вече е и „вътрешен“?
Аз вече имам самочувствието, че изобщо не е външен. Предишния път, когато работих тук (по „NeoДачници“),
беше действително след 20 години
отсъствие от България. Но след това
започнах много по-често да идвам, да
прекарвам много повече време тук.
А сега, от януари (с три прибирания
за по 10 дни в Берлин) съм през цялото време в София, така че не мога да
кажа, че погледът, който предлагам,
е външен. Напротив – вътрешен е, но
може би виждам неща, които другите
не искат да видят. Или ги е страх, или
не са съгласни. Във времето, докато
живеех в България, не беше по-различно, но тогава не се занимавах толкова с театъра като политически

инструмент. Мина много време оттогава, каквото било – било. Но тази
критична сетивност към настоящето винаги е била част от работата
ми.

Трудно ли се сравнява България
преди и сега?
Трудно е, защото човек лесно може да
се подхлъзне и да изпадне в необективна емоционалност, в привързаност... Родният град е зона на комфорт, на 20 години всичко изглежда
прекрасно. При все това според мен
София през 90-те години беше много
по-европейски град, изглеждаше много по-зле, отколкото в момента, но
духът беше европейски – независим,
чепат, любопитството да опиташ
нещо ново, да видиш и чуеш нещо непознато беше безгранично. Любовта
към Европа, съзнанието, че принадлежим към този континент – това
все по-малко се усеща днес, което
за мен е тъжно. На протестите, на
които успявам да отида, в началото
ми правеше впечатление, че нямаше
нито едно знаме на Европейския съюз,
а имаше гора от български знамена.
После хората се оплакват, че Европа
не ги искала. Не, вие не искате Европа.
Докато не се почувстваме европейци,
никой няма да ни разпознае като такива. Ние често наподобяваме Европа,
което не прави нито една европейска
държава. Отново става въпрос за
идентичност, която няма нужда от
манифестация. В момента има такава любов – да наподобим най-доброто
от някого. Но най-доброто от някого е най-доброто за някого, то няма
нищо общо с нас. Да лъснем фасадите
на сградите в София – това няма да
направи София по-европейски град.
Повечето европейски градове са много по-мръсни от София.

Защо „Капитал(на) грешка“ и защо
сега?
„Капитал(на) грешка“ е продължение
на работата ми отпреди три години.
Търсех материал, с който да продължа
работата си с трупата на Народния
театър. Отправната точка – „Казимир и Каролине“ от Хорват, описва
стагнацията (политическа и икономическа) през 20-те години на ХХ век

в Европа и ми се стори адекватна към
настоящата ситуация. Всеки исторически стрес е бил съпроводен от идеологията на популизма, а дежурният
коз на популизма е национализмът. В
условия на страх и отчаяние простите решения изглеждат най-примамливи, т.нар. вечни истини, пословици и поговорки. Истината обаче не е
константна. Тя е продукт на ситуацията, която я е родила. Универсалната истина е лъжа. Достатъчно е,
след като я чуем, да зададем въпроса
„Защо?“ и тя веднага ще рухне. В „Капитал(на)грешка“ цялото това тематизиране на заболяванията, които
определят характера на епохата, не
е реакция на пандемията, върху този
материал работих през ноември миналата година. Разбира се, поради
работата ми в Китай по това време
имах сравнително рано информация,
че става дума за нещо по-мащабно от
локален грип.

Отлагането на премиерата...
Не мисля, че се отрази зле на представлението. Остана време нещата
леко да улегнат, актьорите по време
на пандемията преосмислиха много
от материалите, които ползват за
представлението... В този смисъл не
сме жертви на пандемията, в никакъв
случай.

Има една рибка в „Капитал(на)
грешка“ – златната рибка ли е, или
е символ на епохата на рибите, за
която говорят изследователите на
Хорват („епоха, в която човешката душа става неподвижна като
застинала рибешка муцуна“)?
По принцип идеята за човек с рибка не
идва от Хорват, в пиесите му няма човек с рибка. Измислих го, защото ми се
стори интересно да има човек, който
за късмет си носи найлонова торбичка със златна рибка. Това описва по
някакъв начин и градуса на отчаяние.
Хорват е интересен с това, че скицира, не пише сцените от началото
до края, дава фрагменти, позволява и
провокира въображението и мисълта
ти с леки скици на персонажи и ситуации. В този смисъл всичките му пиеси
са ужасно хубави, защото действително са само едно предложение – все
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зоната на комфорт, за която говорихме одеве.

И болкоуспокояващите вече не
помагат?
За духовната мизерия няма болкоуспокояващи. Чалгата беше болкоуспокоително, което дълги години много хора
взимаха в overdose. Резултата го виждаме днес – зависимост към този тип
болкоуспокояващо, към един изключително елементарен, примитивен поглед върху света.

В представлението има въпрос:
„Може ли да има любов сред толкова омраза?“.
„Капитал(на) грешка“, реж. Иван Пантелеев, фотография Стефан Н. Щерев

едно някой ти прави подарък, който
ти обаче можеш да сглобиш, както ти
харесва.

А „бягството без движение“? Когато си мислим, че бягаме, а всъщност не се движим, на едно място
ли стоим?
По-лошо е, отиваме даже назад. Бягството на място – сцената с четирите жени в кабината за пушене, съм
я измислил специално за тези четири
актриси. На пръв поглед няма нищо
общо с Хорват, това са феномени на
времето, които наблюдавам по улиците и в контакта с хората тук. И
се опитвам да мисля на глас за това.
Това вкопчване в приличието. Да се
държим прилично, да се облечем прилично, да изглеждаме добре, да е почистено... За мен е абсолютно вторичен елемент на съзнанието и изобщо
не е важно. Това за мен е бягството на
място – човек, вместо да се занимава
със ставащото около него, започва да
си чисти градинката пред входа и да
реди саксиите... още по-лошо, започва
да препрочита националната класика.
Това е връщане назад. София е станала по-еснафски град с пешеходна зона,
обживяна най-вече от момчешки и
момичешки групички, които си подвикват, разминавайки се по променадата. Съгласете се, че това е ужасно
провинциално. Градът се е разхубавил,
но е започнал да трепери за външния
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си вид. Като жена, която става сутрин да се гримира, преди да се събуди
мъжът ѝ, за да може фасадата да е
добре. Порутената фасада предлага
уязвимост. Когато човек е уязвим, е
много по-близо до себе си.

За да дойде нещо ново, нещо старо
трябва да си тръгне...
Това е Хайнер Мюлер. И е в същия порядък на мисли. За да дойде нещо ново,
нещо старо трябва да си отиде. Първата проява на надеждата е страхът.
Първата проява на новото – ужасът.
Необратимото, от което ни е страх.
Това са изречения на Хайнер Мюлер,
които аз използвам в работата си и в
Китай, и в Германия. За мен те нямат
давност, не се изтъркват.

Идва ли нещо ново?
Със сигурност. Хората за първи път
усетиха болка, и то нетърпима. Това
е много интересен феномен – за границата на търпение. Докога човек
може да изтърпи една болка? Има период, в който ни боли зъб, но сме готови да живеем с тази болка, без да
я показваме. Но идва момент, когато
започва много да боли и човек започва
да вика. Това е хубаво, това е оздравителен процес. В „NeoДачници“ казах:
„Новият човек може да се роди само в
условия на абсолютна нетърпимост“.
Това има много общо с излизането от

Може. Любовта и омразата са, общо
взето, едно и също чувство, но с различен заряд. Омразата често е много по-мощен двигател от любовта.
Аз ѝ отделям точно толкова място
в мислите си, колкото и на любовта.
Възможна ли е любовта, която припознаваме като наша обвивка, като
нашето най-ценно нещо, при положение че има толкова много омраза? Риторичен въпрос, на който не е необходимо да се дава отговор. Той е ценен
като въпрос. Той е алюзията с газовата камера като едно от тези „докосвания“ до моменти от европейската история. Както и песнопението,
което Димитър Николов прави веднага след тази сцена – то е свързано
с историческата роля на Църквата
в трагедията на Холокоста, а и не
само в тази епоха... Песнопението на
Митко е ужасно красиво и носи дълбок емоционален заряд. Същото мога
да кажа за монолога на Христо, който изповядва омразата и погнусата
като средство за оцеляване. Песнопението идва веднага след монолога,
идва веднага след унищожението. То
обаче, поне на мен, не ми носи усещане
за опрощение. В историята има много примери за такива съжителства,
ако човек иска да ги види и припознае
като историческа реалност. Опитваме се да се оправдаваме, че това са
били грешки. Не, това не са грешки.
Това сме били пак ние и пак ние сме го
направили. Не е достатъчно да кажем,
че е грешка. Грешките трябва да се
изкупват. Аз вярвам само в този тип
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опрощение. Другото е нещо, което
сваля цялата отговорност от мен и
ме превръща в свободен човек в кавички, аз от такъв тип свобода нямам
нужда.

През 2150 ще го има ли „нескончаемото дълголетие“?
Трансхуманистите са моите нови
врагове. Аз ги следя от 7–8 години, и
то много изкъсо. Така или иначе вече
не е нужно да се говори толкова за
капитала и капиталиста като враг.
Все повече хора виждат безумието на
икономическата уговорка, която не
само доминира политическата такава, но и превръща всички нас в консуматори и нищо друго. Пак в „NeoДачници“ казахме: „Силата на човека днес
се мери в способността му да купува
и консумира“. Новият враг, който съм
си намерил, действително е идеологията на трансхуманизма и стремежът
към безконечен живот. Това е амбивалентна тема. Не само в риториката,
но и в аргументацията на привържениците ѝ има огромна доза фашизъм.
В същото време новите технологии
все повече навлизат в медицината и
по този начин много болести, които
са били нелечими само допреди десет
години, вече подлежат на лечение.
Въпросът е къде е границата, докъде помагаме на човека и кога една
идеология, закачена за много мощна
технология, започва да усъвършенства човека, превръща го в продукт,
не просто оптимизира генетичния
му код, а го превръща в нещо друго. В
момента, в който започнеш да подобряваш човека – това вече е фашизъм.
В същото време не мога и не искам да
отрека постиженията, които медицината достига на базата на тези
нови технологии.
Всичко това тръгна от нещо просто
– гледах интервю по телевизията с
френски фотограф, който беше изгубил едната си ръка при злополука.
И му бяха сложили протеза. И по нея
имаше малки копчета, тя можеше да
извършва много фини движения. Той
демонстрираше всичко, което тази
изкуствена ръка може. И в един момент показа, че китката му може да
се върти около оста си и обратно

на часовниковата стрелка. Кому е
нужно това? Една нормална човешка ръка не може да се върти по този
начин без прекъсване. Това означава
да можеш с едно движение да завинтиш крушка. На пръв поглед изглежда безобидно и даже практично. Но
излиза извън границите на чисто човешкото и подобрява природата на
човека. Технологията работи срещу
несъвършенството на природата.
Най-страшните бели се случват в
общностите, които вярват в механизма на изкореняване на грешките.

От актьорите знам, че обожават
да работят с вас.
Аз също много обичам работата с
тях. И това не е връщане на комплимент. Намерих хора, с които се
чувствам много добре и имам усещането, че наистина работим заедно.
Винаги има много интензивен процес
на обмен. И нещата, до които стигаме, ме радват. На мен ми е достатъчно. Способността заедно да вършим нещо и да му се радваме. Това не
е малко.

Иван
Пантелеев

Иван Пантелеев е завършил театрална режисура в НАТФИЗ,
работил е в София, Рига, Авиньон, Щутгарт, Цюрих, Люцерн
и др. Поставя в берлинските
Дойчес Театер и „Фолксбюне“.
През 2016 г. постановката му „В
очакване на Годо“ с участието
на Самуел Финци беше представена и пред българската публика като част от платформата
„Световен театър в София“.
След близо 20-годишно отсъствие от българската театрална сцена през 2018 г. постави
в Народния театър пиесата
„NeoДачници“ по Максим Горки.

Двете ви представления в Народния театър по някакъв начин променят мисленето ни за театъра.

Какъв сте в театъра?

Текстовете ми не са защитени с авторски права, защото аз не ги разглеждам като пиеси, а като материал, който съм организирал и събрал
за конкретната работа с тези хора.
Това е и причината да не ги преотстъпвам на други режисьори или самият аз да не ги поставям повторно
в друг театър. Мен ме интересува
възможността да се работи в конкретния момент, и то с конкретни
хора. Взаимозаменяемият фактор
може да върши добра работа в индустрията, но в изкуството е признак
за слабохарактерност. Всеядното
животно е без достойнство. Неговата единствена цел е собственото му
оцеляване. В политиката този вид е
изключително разпространен. Той е и
най-опасният. С човека без достойнство всеки може да прави каквото си
поиска. Човекът без достойнство
няма какво да губи. Той се превръща в
инструмент.

Реалист. Мога да работя в условен декор, но това, което ние правим, задължително се определя и има нещо общо
с непосредствената реалност. За мен
няма нищо по-интересно и вълнуващо
от реалността. Затова и внимавам
работата ни да носи нещо от деня, в
който сме я свършили. Тя е документ
за времето, което сме прекарали заедно. Това е моето разбиране за органика в театъра – безпорядъкът на
строителната площадка, голото скеле, по което някакви хора се катерят
и се опитват да вържат две взаимоизключващи се неща едно с друго. Работите ми изглеждат навярно някак
разпилени, но това е начинът, по който мисля и живея. Говоря за това, което ми се струва важно, а не за това,
което хората искат да чуят. При все
това мисля, че работата ми не остава
херметична. Въпреки любовта ми към
дългите монолози не губя диалога със
зрителя.

ноември 2020

34

Разговор с белгийския
писател Кун Петерс

Истории и вяра

фотография © koen broos

„Онова, което единствено
ме интересува,
са разказите
на хората, техните
истории. Времето,
видяно от тяхната
перспектива.“ Кун Петерс
гостува в България
за премиерата на романа
си „Изцелителят“,
публикуван
от издателство „Персей“
в превод на Анета
Данчева-Манолова
Романът ви „Изцелителят“ ни
потапя в един странен свят, където чуждите думи се сплитат
в необичайни истории – в Европа
и в Африка… Кое ви подтикна да
напишете тази книга?
Може и да прозвучи анекдотично, но
отправната точка за романа беше
приятелството ми с Ренат Девиш,
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мой професор по антропология в Католическия университет в Лувен.
Един невероятно интелигентен и
ерудиран човек, невинаги можех да
проследя мисълта му, докато учех
при него. Под негово ръководство
направих и докторската си дисертация по антропология. В някакъв момент той ми разказа живота си. Той
е син на фермер, а сетне постъпва в
ордена на отците йезуити – тридесет години преди да уча при него. За
мен това беше истинско откровение.
Друг мой колега антрополог, който
присъстваше на срещите ни, изрично
го предупреди: „Внимавайте господин
професоре, той ще напише роман за
вас!“. Професор Девиш каза, че ми има
пълно доверие. И това доверие беше
взаимно. Той ме запозна с хора от селото, където се е родил, с брат си и
сестра си. Посетих фермата, запознах
се с отците йезуити, които са били
на мисия в Конго. Буквално тръгнах
по стъпките му. Срещнах се с всички
хора, с които той се е познавал по време на мисията си в Африка, разговарях
с тях по цели часове.

В кои години е тази мисия на йезуитите в Конго?
Ренат Девиш е изкарал в Конго своето
послушничество, т.нар. „новициат“,
през 60-те години на миналия век.
Става дума за постколониално Конго,
където никак не са обичали белите,
съвсем пресни са били спомените за
онова, което те са оставили там – за
експлоатацията и безжалостната
злоупотреба с местните богатства.
Мисията на йезуитите в Конго е била
„смесена“ – преобладавали са белите,
но е имало и чернокожи йезуити, от
които той пазеше невероятно топли спомени. Разказа ми как постепенно е изгубил вярата си. Тогава решил
да заживее заедно с местните хора
в тяхното село, изучавал обичаите
им, започнал да се интересува от антропология. После се жени, има три
деца, прави голяма академична кариера в областта на антропологията и

психоанализата. Но знаете ли какво
ми каза веднъж: „Завинаги си останах
йезуит!“. Каза ми го със съвсем сериозен тон. Беше много рационален
човек, но следваше принципа на „различаването“, въведен от св. Игнаций
Лойола. Липсваше му чувство за хумор. Констатирах същата липса на
хумор при повечето йезуити, с които
се запознах. Ала в същото време те се
отличаваха с много силен идеализъм
и огромна работоспособност, не се
разсейваха с развлечения. Един йезуит винаги си остава йезуит. Затова
героят на моя роман продължаваше
да смята, че е един от тях. Беше професор в Католическия университет в
Лувен, което казва много – дори с атмосферата си. Не знам дали и в каква
степен си остана вярващ, беше дискретен човек и никога не посмях да
му задам този въпрос. Почина през
февруари тази година, малко преди
пандемията.
Реших да напиша още една книга за
него. Бяхме истински приятели, виждахме се на всеки три седмици. Новата ми книга ще е един вид продължение на „Изцелителят“ и трябва
да излезе в началото на следващата
година.

Каква ще е нейната тематика?
Същото нещо. Втората част на историята на Ренат Девиш. В книгата,
която засега нарекох „Обичните“, разказвам за последната фаза от неговия
живот. В нея той изцяло се раздаде на
кръга от психоаналитици и антрополози, които дължат много на духовната му щедрост. „Щедра деятелност“,
както я определя психоаналитикът
Ерик Ериксон. Моят професор много
добре знаеше, че едва ли ще доживее
до появата на книгата ми, беше много болен и в същото време всячески
ми съдействаше. Веднъж ме извика
и ми каза: „Кун, трябва да направим
още една книга!“. Просто нямах избор.
Той взе решението вместо мен. Романът ми е свидетелство, много добре
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документирано, в което фикцията
също играе голяма роля. Всъщност
моят учител ми подари живота си. И
ми го повери.

Кое все пак надделява в книгите ви? Документалното или
въображаемото?
Всичко започва, ако трябва да бъда
честен, с проучването. Аз съм антрополог. А антропологът се стреми да
проникне в интимността на културите, както и на хората. Нуждая се от
много, много информация. Беседвах
продължително с двайсетина йезуити, а в романа ми героите йезуити са
едва трима-четирима. Необходимо ми
беше да ги видя, да чуя какво казват –
това е част от професията на антрополога. След което дадох ръкописа на
двама от тях и ги попитах съгласни ли
са с написаното. Те нямаха възражения, каквито получих единствено от
друг, далеч по-периферен персонаж,
чийто облик аз промених до неузнаваемост в книгата.

Сенките на миналото от значение
ли са за вас? В романа си описвате
колониалния период на Белгийско

Конго, но също и събития от Първата световна война.
В тази книга да, тъй като исках да
разкажа един човешки живот. Но аз
не съм историк. Онова, което единствено ме интересува, са разказите
на хората, техните истории. Времето, видяно от тяхната перспектива.
Надявам се да не съм допуснал груби
исторически грешки.

Предполагам, че следите с внимание
актуалния дебат върху колониалното минало и низвергването на
статуи в Белгия?
В това отношение романът ми е неподозирано актуален. В моята страна бяха атакувани най-вече статуите
на крал Леополд II, поставя се под въпрос колониалното минало. Десетки
хиляди белгийци са живели в Конго,
ние носим определена отговорност
и за убийството на Патрис Лумумба,
първия независим премиер на Конго.
Лично аз обаче съм против събарянето на паметниците. Не само защото
са част от историята, но и тъй като
съществуването им предлага големи
възможности за съвременни артисти, които биха могли да преработят
конфликта в „контраобрази“, да се
организират дискусии в рамките на
фестивали на съвременното изкуство. Всичко това ми се струва далеч
„по-изцеляващо“. Иначе се опитваме
да унищожим неща, които всъщност
не можем да унищожим. Физически –
да, но не и исторически. Появата на
нови паметници е всъщност диалог с
миналото.

Реми, героят на вашия роман, решава да постъпи в Ордена на йезуитите, защото е обзет от търсенето
на невидимото. Какво е мястото
на вярата в романите ви?
Не толкова очевидно, но реално. Самият аз съм „посткатолик“. Така определям себе си. Кръстен съм, децата
ми са кръстени, културата ми е изцяло християнска, но не съм вярващ.
И знаете ли какво се случи на премиерата на „Изцелителят“? Споделих
публично, в това число и пред отците йезуити, които бях поканил, че
вече не съм вярващ, а съм само „член

Кун
Петерс

Кун Петерс (род. 1959 г.) е белгийски писател, пишещ на фламандски. Има четирима братя.
Завършва социална и културна
антропология в Католическия
университет в Лувен. Автор
на „Голям европейски роман“
(„Колибри“, 2011 г., превод Анета Данчева-Манолова) – книга,
вдъхновена от „Периодичната
система“ на Примо Леви, която има голям успех и му донася
множество европейски награди. Първата му книга, сборникът с разкази „Разговори с
K.“, излиза през 1988 г. и печели
наградата на списание „Ян“.
Романът му „Пощальонът“ е
издаден през 1993 г. и получава
наградата AT&T. Романът му
„Хиляди хълмове“ от 2012 г., посветен на геноцида в Руанда, е
носител на наградата Е. Перон.

на семейството“. След което на коктейла един от тях се приближи до мен
и ми заяви: „Казваш, че не вярваш, но
ние много добре знаем, че ти вярваш“.
Всичко това ми се стори невероятно
„йезуитско“ – да смятат, че знаят
това по-добре от мен самия! И този
парадокс много ми хареса! Но истината е, че когато изникнат проблеми
в Църквата, аз истински се ядосвам.
Какво означава това? Че вярата е някаква част от мен. В Белгия много се
дискутира по „религиозния прогресизъм“, нашите епископи са част от
този дебат. А папа Франциск е истински йезуит в сърцето си, което е още
една причина да го подкрепям.
Разговора води Тони Николов
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Отказ от познатото
„Малкият свят,
големият свят“,
Надежда Радулова,
оформление и корица
Свобода Цекова,
изд. „Жанет-45“,
София, 2020 г.
Надежда Радулова е авторка на осем
книги с поезия. За „Алби“ (2000 г.) получава Националната награда „Иван
Николов“. През 2015 г. получава и Наградата за нова българска поезия „Николай Кънчев“ за „Когато заспят“. Да
припомня и това, че Радулова е преводачка от английски – Андрю Шон Гриър, Филип Рот, Джон Максуел Кутси
и др. Носителка е и на Националната
награда за превод „Кръстан Дянков“.
Академичните ѝ занимания (съвсем не
без значение за личното ѝ творчество) са в областта на сравнителното
литературознание.
Ще започна с припомняне на нещо,
което и преди съм казвала за поезията на Надежда Радулова. И то е личният ми респект към отстояването
на важните за поетесата теми. В поетическите ѝ книги винаги присъства
тревогата от илюзорното владеене
на езика, от търсенето и невъзможността за пълно откриване и разбиране на себе си, от убегливостта на
крайните значения. Надежда Радулова умее да се разбира с езика въпреки
прозряната изначална невъзможност
да го „опитомиш“. Като казвам „да се
разбира“, имам предвид взаимните
хармонии, сблъсъци, опити за проникване в тялото на другия… И много
важният отказ на Радулова да се успокои и приюти в познатото на езика.
Книгата „Малкият свят, големият
свят“ демонстрира отново фината чувствителност на поетесата,

определеното им от митологичната
памет място, те се свързват с днешното по линията на човешкото, по
линията на нашето собствено разбиране за прегрешение и вина, за жертва и спасение. И тъй двете уж обособени части на книгата се срещат,
продължават се една в друга, защото
важното е човешкото. Неговата невъзможна успокоеност и стабилност,
но и сигурност. Само че „този свят не
трае крехкост“ и това предопределя
онова, което бихме могли да наречем
„ежедневен трагизъм“.

дълбаенето във въпроси, свързани с
човешкото присъствие в света, въпросите за паметта и детството, за
майчинството и за трагичната нетъждественост на човека със себе си.
Стихосбирката има две обособени
части – „Биографии“ и „Преображения“. Макар и да е възможно да ги четем съвсем несвързани – първата
повече днешна, в която обаче миналото, споменът, детството се трансформират в сега, понякога се сливат,
стават взаимнозаменяеми, времето
се преобръща, движи се в собствена
посока. Втората – ясно обозначаваща (чрез заглавията) митологически
образи на жени, чиито преображения,
наложени, а не пожелани, са ги превърнали или в нещо неживо, или в нещо извън човешкото – дърво, паяк, лястовица, крава, камък… Читателят ще
разпознае митологичните героини, а
и поетесата не ги крие. Тук обаче те
са наистина преобразени, съдбите
им са „пренаписани“, те не остават в

Какво става с нашето и общото в
днешния свят? Собствената биографична памет дали „помни“ онази общата, всечовешката? Какво означава това, че „вече никога не сме едно“.
Може би, че собственото ни биографично време не съвпада с онова, общото, в което не по желание, а по участ
живеем. Способни ли сме да превъзмогнем тази участ? Да се разтворим
в паметта за нашите родители, да
живеем и чрез другите, да се виждаме
като тях. В стиховете си Радулова
дава възможност за превъзмогване
на този екзистенциален трагизъм. Те
са и светли, и скръбни, те разкриват
раждания и умирания, в тях жената
е и майка, и дете, в тях тя е колкото
безмълвна, толкова и притежаваща
глас, силен глас.
Признавам, че ми бе трудно да пиша за
тази книга. Защото е отново толкова
„силна и загадъчна“, както преди време бе определена друга стихосбирка
на Надежда Радулова. Но най-вече защото е толкова красива, изразяваща
красотата на езика, способна да насити един пейзаж с телесност и чувственост, да изведе отвъд всекидневното (с което „борави“ тъй умело, а и
пак ще кажа, красиво) и майчинството, и любовта, и спомена, и бленуването на красотата. Великолепна в
поезията си книга.
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Буреносно

писане
на Валзер вълнува, създава потребност за още от тази свежа вода на
вдъхновението.

„Микроскрипти“,
Роберт Валзер, превод
Мария Добревска,
изд. „КХ – Критика
и хуманизъм“, 2020 г.
Какво е микроскрипт? Текст, написан в микроскопичен размер върху
подръчни материали – пощенски пликове, подложки за бира, визитни картички. Тези едномилиметрови букви
дълго време са се смятали за плод на
бръщолевенето на луд. Техният автор Роберт Валзер все пак прекарва
последните години от живота си в
санаториум за душевно болни. Оказва
се обаче години по-късно, че това са
текстове, написани с неповторимия
почерк на този „майстор на най-прелестната, най-грациозна проза на
своето време“ по думите на Роберт
Музил. В провокативно издание от
„Критика и хуманизъм“ и в превод на
Мария Добревска те вече са достъпни
и за българския читател.
Някои от текстовете са по-дълги,
около 5–6 стр. (вероятно дължината
е зависела и от подръчните материали, върху които Валзер е писал),
други са съвсем кратки, но във всички
се забелязва скокливата, неограничена мисъл на човек, който не пише,
за да бъде издаден. Непредумишлено, буреносно писане, вероятно породено от спонтанен импулс, тъй
като повечето текстове описват
непосредствени наблюдения. Езикът
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От друга страна, това писане често е
хаотично и този, който чете, започва
да се губи в трескавото препускане.
Мисълта на Валзер прескача от един
образ към друг, впуска се в абстракции, сенки на мисълта и строи мостове към мъгляви картини, спомени,
пропукани от неврологична тревожност. Четенето не е спокойно, не напомня лежерното настроение на разходките, които писателят толкова е
обичал и които описва пространно в
други произведения. „Микроскрипти“
не е книга за първо запознанство. За
това би подхождал повече романът
„Семейство Танер“, но за всички, които вече са обикнали швейцареца, настоящият сборник е съвсем неочаквана и много приятна изненада.

говори Валтер Бенямин, стилистично
усложнение на изразяването.
Този безделник, скитник и мечтател
не иска да взима участие в абсурда наоколо, подобно на Даниил Хармс и Бартълби, писаря, готов да бъде дамгосан като луд в името на една душевна
непорочност, чистота на духа, която
копнее за възвишеното, за красивото.
Неговият отговор на въпроса дали
продължава да твори в санаториума,
все така силно отеква в умовете на
младите хора, които се вълнуват от
подредбата на думите: „Аз не съм дошъл тук, за да пиша, аз съм дошъл тук,
за да бъда луд“.

Край се римува със знай, а кройка – с
бройка. Почука се, аз казах „Влез!“ и се
скрих в гардероба, а влезлият сигурно
дълго се е ослушвал, чакал. Не един или
два романа започват многообещаващо. В снощния сън ръцете ми се превърнаха в прогнили рухващи кули. Една
руина, имам предвид една остаряла
милионерка, ми завеща сто хиляди
франка, които успях за кратко време
да прахосам. Какъв измамен спомен!

Подходено е с грижа към настоящата книга. Отпечатани са качествени цветни снимки на оригиналните
текстове, а в края на сборника е поместен текст на Валтер Бенямин от
1927 г. – същата година, в която
Валзер влиза в санаториума „Валдау“.
Очарован от „тази невинна непохватност на езика“, немският философ
и литературовед я приписва към традицията на вятърничавия лентяй, на
безделника, появяващи се в произведенията на Кнут Хамсун и Йозеф фон
Айхендорф. В самия край е поместен
и текст на Антоанета Колева, който
хвърля светлина върху цялостното
творчество на Валзер.

Наподобяващи разказ импресии, в които могат да се открият несретници,
скитници, блудни синове, мъже, които убеждават свой другар да замине
за по-малък град, портрети на меланхолични жени, есенни пейзажи с просяци. Присъства и толкова чаровната
предумишлена спънатост, за която

Изданието на „Критика и хуманизъм“
е сред най-красивите тази година и
напомня, благодарение на непрежалимите Яна Левиева и Гергана Икономова, че работата по художественото
оформление на една книга може да
бъде само по себе си произведение на
изкуството.
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Копнежът
по високото

„Барнабо от планината“,
Дино Будзати,
превод Нева Мичева,
изд. „Лист“, 2020 г.
Дванайсет горски стражари със зелени шапки, в които е затъкнато перце
– това са героите на Дино Будзати
в неговата първа книга „Барнабо от
планината“. Мълчаливи мъже, които
разпознават всеки камък по пътя си,
знаят очертанията на скалните зъбери и контурите на долините, познават песента на птиците във високото, усещат кога идва лошо време,
умеят да стрелят точно и понякога
бързат да слязат долу – при хората.
В повечето случаи обаче тези мъже са
в планината и гледат към високото,
към мъглите и стръмните пътеки,
където ги тегли нещо необяснимо,
за което не говорят и нямат думи.
На този необясним копнеж по високото – на суровия свят на планината
и на острите чукари, докосвани само
от студения вятър и слънцето, Дино
Будзати е посветил книгата „Барнабо
от планината“.

Това е първата книга, която пише –
тя излиза през 1933 г., когато Будзати
е 27-годишен, но пък тя може да бъде
ключ за разбиране не само на следващите му книги, но и за умението му
да създава реални и в същото време
необикновени светове, където всяка
скала, урва, сипей или скален праг са
описани толкова достоверно, че читателят едва ли не може да ги види,
да усети как мирише гората или да чуе
какъв е звукът от крилата на прелитащите птици. Тази книга обяснява
защо са толкова реални онези вълшебни светове от сборника с разкази
„Шейсет разказа“, в който планината,
пещерите, горите, придошлите реки
и бурите са не просто фон на случващото се, но и сякаш са живи.
Разбира се, за пресъздаването на
този видим природен свят на български език огромна заслуга има преводачката Нева Мичева, която казва,
че е отделила специално внимание
на „скалната палитра“. „Винаги превеждам Будзати с най-разнообразни помагала по земеповърхни форми,
но този път се наложи да потърся и
допълнителна помощ. Някои от местата за вдъхновение бяха чудесните
текстове на Емилиян Станев за горски стражари от 40-те или по-ранните планински описания на Иван Вазов
например. Специална благодарност
дължа на алпиниста Иван Кожухаров,
чиито ценни съвети адаптирах с известна волност, за която се надявам
да не ми се сърди“, пише Нева Мичева.
Затова пък в „Барнабо от планината“
релефът на скалата е толкова конкретен и ясен, че можеш не само да
видиш формите, но и да ги докоснеш
– скални площадки, вертикални плочи, чукари, игли, камини, цепнатини и
первази, свлачища, улеи и сипеи. Дори

можеш да се досетиш точно за какъв
вид скала става въпрос – за светъл варовик или тъмен гранит.
Героите в тази книга – онези дванайсет горски стражари със зелени шапки, имат привилегията да живеят във
високото. Сред тях няма жени, тук
липсват женските образи, а пък мъжете не обичат да говорят много.

Не е лесно да се каже откъде са се взели. Някои са синове на горски. Други
– издънки на патриархалните семейства на планинците. Трети са пристигнали отдалеч и са на „ти“ и с пътищата в равнината. Но вече са ги
забравили – онези безкрайни и прашни
друмове, опърлени от слънцето, пише
Будзати.
Сред планинските пейзажи тези мъже
стоят на пост, предизвикват се един
друг, катерят се по скалите и се прощават с приятелите си. Оказва се, че
планината също е сцена на битки, но
на тази сцена сякаш по-ясно си личи
всичко – страхът, предателството,
смелостта и доблестта. Затова се
оказва, че за да бъде човек истински
щастлив тук и да бъде достоен да
живее на това място, му трябва само
едно – да е наясно със себе си, да знае
кои битки си струва да се водят и кои
– не. Барнабо ще научи това по трудния начин – докато живее няколко години в ниското, с копнеж по високите
върхове.

Барнабо се усмихва безмълвно, пушката му се навежда, ръцете му се отпускат. Сред зъберите, окъпани в слънце,
витае някакво щастие. Далечни горски ухания, пише Будзати в тази история за суровата планина и за малкото общество на горските стражари,
която звучи като притча.
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Нека
по-обичащият
Димитрина Чернева

бъда аз

по-обичащият. „Бидейки в плът – ще
напише десет години след смъртта
му Йосиф Бродски, – този човек направи толкова много, че вярата в
безсмъртието на душата му е някак
неизбежна. Това, което ни остави, е
равнозначно на Евангелие, породено
от любов и изпълнено с любов, която
е всичко друго, но не и крайна – любов,
която никак не може да се побере в човешката плът и затова се нуждае от
думи. Ако нямаше църкви, лесно бихме могли да издигнем църква на този
поет, а нейната основна повеля би
звучала така:

Ако не обичаме с еднаква страст,
нека по-обичащият бъда аз!“1

„Скиталецът“,
У. Х. Одън, превод
от английски
Ангелина Василева,
изд. ФАМА, 2020 г.
Когато четем Одън, дори по-късните
му стихове, сякаш винаги долавяме
песента на влюбения, който пее под
арката на моста, че край няма любовта, че тя ще трае, додето Африка с
Китай се събере... Сиреч вечно. Тази
песен той дочува, докато се разхожда
една вечер по Бристол Стрийт сред
пъстрите тълпи по тротоара. И макар че тя е последвана от мрачния
звънтеж на градските часовници, възвестяващи всемогъществото на Времето, което надзирава всичко изпод
сенките и отмъква каквото си поиска,
поетът вярва, че животът е винаги
благослов. Благослов е и страданието, причинено от любовта, защото го
обвързва с всичко, което е обща участ
и съдба за хората. По силата на това
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тъжно и блажено общение би могъл да
надмогне собствената си нищета и
жестоката ирония на времето:

Застани, застани до прозореца,
когато горчивите сълзи напират,
ще обикнеш със свито сърце
съседа от болка превит.
Както в ранната, така и в по-късната
си лирика Одън остава предан на любовта, при все че е разбрал отдавна –
и тя е смъртна като всички неща на
тоя свят. По думите на американския
поет Джеймс Мерил стиховете му
са писани сякаш на хартия, току-що
изсъхнала от сълзите. Двайсет години след разходката по Бристол
Стрийт Одън е наясно със себе си – не
го плашат безразличието на хората и бездушието на звездите, попил
е мъдростта на старите холандски
майстори, познаващи страданието
на света и самотата на Икар, осъзнал е като тях, че всяко мъченичество трябва да се изстрада докрай.
Затова е готов винаги и навсякъде,
където не достига любовта, да бъде

Поезията на Уистън Хю Одън не е
съвсем непозната на българския читател. Няколко негови стихотворения – в превод на Георги Мицков, Леда
Милева, Николай Попов и Александър
Шурбанов – са включени в сборника
„Съвременна английска поезия“ (1980).
Отделна книга с творби на именития
англо-американски поет обаче се появява едва сега. Преводът и подборът
са на Ангелина Василева, която признава, че e открила Одън преди повече
от 20 години, когато излиза филмът
„Четири сватби и едно погребение“,
останал в съзнанието на зрителите
с разтърсващото изпълнение на едно
от най-известните му стихотворения – „Погребален блус“.
Зрелият Одън споделя, че за поет
като него автобиографията би била
тавтология, защото всяко стихотворение, което пише, включва целия
му живот. Роден в Англия в началото
на ХХ век (1907 г.), той учи в Оксфорд
и започва да пише поезия под влиянието на Томас Харди, когото нарича свой
„пръв Майстор“. Дебютният му сборник със стихове излиза през 1928 г.,
а две години по-късно е вече признат
за лидер на новото поетическо поколение. Стилът му е забележителен
с виртуозното владеене на всички възможни стихотворни форми, с
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използването на различни размери и
ритми, с преплитането на елементи
от поп културата, текущите събития и жаргона в съчетание с високия
интелектуализъм и множеството
литературни реминисценции. Често
творбите му следват неговите пътешествия и идейните му преломи.
Той живее за кратко в Германия, пътува до Ирландия и Китай, участва в
Гражданската война в Испания, а през
1939 г. се установява в САЩ. Мирогледът му също преминава през немалко
обрати – израснал в англо-католическо семейство, в юношеската си
възраст охладнява към религията,
увлича се по марксизма и левите идеи,
вдъхновява се от фройдизма и психоанализата, за да се завърне в зрелите
си години отново към християнството и теологията на съвременния протестантизъм. И при все че интересите му се фокусират изцяло върху
тревогите и поривите на човешката
душа, в по-ранните му творби се появяват и революционни мотиви. Пише
и няколко политически стихотворения, но признава, че не е от онези,
които смятат, че поезията трябва
да е политическа. Въпреки това през
1937 г. заминава като доброволец в
Испания. Планира да остане там поне
пет месеца, но след краткотраен престой на фронта се завръща в Лондон.
Години по-късно признава, че причина
за скорошното му отпътуване се оказали жестокостта и безсмисленото
насилие, на които станал свидетел.
През 1939 г. се премества в САЩ и приема американско гражданство. Обича
да разказва историята за чиновника, който го интервюирал, преди да
му дадат гражданство: „На въпроса
каква е вашата професия, отговорих
– поет. Следващият въпрос беше:
„Можете ли да пишете?“. Защо обаче
напуска Англия? В интервю от 1963 г.
заявява следното: „Знаех, че ако остана, неизбежно ще се превърна в част
от британския истаблишмънт“. Тъй
че пристига в Америка, за да се освободи от затворения английски литературен свят, където всеки познава
всекиго и вече му налагат политическа роля, която не желае да изпълнява – изразител на възгледите на

левицата. В Америка му харесва това,
че всеки живее и твори съвсем сам, в
почти пълна изолация. Твърди, че в английските литературни среди винаги
се е чувствал като подсъдим. Когато
го питат за националността му, отговаря: „Аз съм англичанин и гражданин на Ню Йорк“. От Великобритания
идват упреци, че е избягал от войната, обвиняват го в предателство
и дезертьорство. Одън никога не

удостоява с отговор своите обвинители. Бил е военен кореспондент в
Испания през 1937 г. и кореспондент
по време на войната между Япония и
Китай през 1938 г. Едно от първите
неща, които прави след установяването си в САЩ, е да посети британското посолство и да изрази готовността си да служи в армията. Не го
взимат заради възрастта му. Знае, че
в Англия го обвиняват в дезертьорство, но никога не обелва и дума в своя
защита.
Силно влияние върху него оказват
писмата на Дитрих Бонхьофер, писани от концентрационния лагер в

навечерието на екзекуцията на германския богослов през 1945 г. Още
в началото на 40-те обаче, когато
мнозина го смятат за марксист или в
най-добрия случай за агностик, Одън
започва да посещава Епископалната
църква в Ню Йорк. Когато по-късно,
в началото на 70-те, го питат какво
го е накарало да се обърне към религията, отвръща лаконично: „Хитлер“.
На въпроса защо не пише вече политическа поезия, отговаря: „Защото
видях, че всичките ми политически
стихотворения не спасиха ни един евреин“. Отказва ли се от марксистките
си възгледи? И да, и не. Никога не губи
стремежа си за постигане на социална справедливост, отрича обаче идеята, че някоя партия може да установи
насилствено такава справедливост
с практически действия. Твърди, че
Маркс описва недостатъците на капиталистическата система относително вярно, но идеите му за бъдещето се основават на фантазии и
лъжливо теоретизиране.
През 1972 г., малко преди да си отиде
от този свят, решава да се върне във
Великобритания, където му предлагат професорско място в Оксфорд.
Преди да замине, споделя пред медиите: „Ако умра в Ню Йорк, ще открият
тялото ми чак след седмица“. Умира на
28 септември 1973 г., но не в Англия,
нито в Америка, а в Австрия. В почти
всички нюйоркски църкви отслужват
панихиди за смъртта му. Когато няколко години по-късно питат Бродски
как приема новината, че ще му бъде
връчена Нобеловата награда за литература, той отвръща, че тя за него е
далеч по-маловажна от полученото
преди време в Русия известие, че Одън
ще пише предговор към стихосбирката му, която ще бъде публикувана на
Запад. В есето „Да се харесаш на една
сянка“ той разказва, че след смъртта
на големия поет си купил английска
пишеща машина и започнал да пише на
английски с една-единствена цел – да
се доближи чрез общия език още повече до човека, когото счита за най-великия ум на ХХ в.

1

Joseph Brodsky, To Please a Shadow.
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PAPE ECO ALEPPE
„Pape Satђn aleppe.
Хроники на едно
течно общество“,
Умберто Еко, превод
от италиански
Вера Петрова,
изд. „Колибри“, 2020 г.
Умберто Еко е пестелив относно
заглавието на последната си книга
(2016 г.) „Pape Satàn aleppe. Хроники
на едно течно общество“. Посочва
само, че: „Очевидно е цитат от Данте“ („Ад“, VII, 1). И допълва: „въпреки
че мнозина тълкуватели се опитаха
да открият смисъла на този стих, повечето от тях твърдят, че той няма
точно определено значение“. Тълкуванията на стиха са наистина много:
от чисто италиански през влияния
халдейски, древноеврейски, арабски,
даже френски. Има сред тях и български: Константин Величков – след като
първоначално в своя превод на „Ад“
предава стиха на латиница (1896 г.),
а впоследствие на кирилица (1906 г.),
обяснява: „Трудно е да се определи значението на тоя стих, който в текста
е написан така: Pape Satan, pape Satan
aleppe. То е едно непреводимо възклицание, с което Плутон изказва своето
удивление, като вижда човек да влиза
в неговите владения, достъпни само
за душите на умрели грешници. Непонятността на думите, с които посреща двамата поети, увеличава ефекта,
който произвеждат. Някои тълкуватели, като изкарват думата pape от
латинското възклицание papae – какво виждам? – aleppe от еврейското
алеф и гръцкото алфа, първа буква
от азбуката, която се употребява
още със значение на начало, началник,
превеждат така тоя стих: „Що виждам, що виждате, началниче Сатана?“.
Дария Карапеткова, която изследва
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общество, което, подобно на рубриката му „Бустина ди Минерва“ в седмичника „Еспресо“, започната още
през 1985 г., е „несвързано и разнородно“; изцяло потопено във време, в което „при липса на опорни точки всичко
се размива и един вид „втечнява“ (тук
авторът следва Зигмунт Бауман).

българските преводи на Данте и пререканията между тълмачите, подчертава, че Кирил Христов (той също изписва стиха на кирилица) – вероятно
тъкмо заради съревнованието с Константин Величков, се впуска в доста
по-големи разяснителни подробности
и дори изважда пред публиката „еврейската“ хипотеза: „идея по-малко смахната, отколкото изглежда на
пръв поглед“. Но сякаш в случая по-важни от съдържанието на репликата са
емоциите на Плутос: едни смятат, че
се учудва, други – че заплашва. Ненапразно Вергилий, водачът на Данте,
го изругава да си затваря устата и
призовава поета смело да продължи
надолу. Същото, което прави и Умберто Еко с тези записки „от петела
до магарето“: призовава ни да продължим да се спускаме, за да разберем „течната природа“ на днешното

Това е последната книга на Еко, която
излиза три месеца след смъртта му.
Но той си я е подготвил, подредил, а
вероятно и редактирал. Не е лебедова
песен, тъй като събира колонки, писани в течение на десетилетия. Но пък
може да се каже, че прилича на песента на Солвейг – търпелива, постоянна, вярна. Търпелива, защото Еко със
завидно упорство следи огромен брой
„произшествия“ в италианския (и не
само в италианския) политически, медиен и всекидневен живот; постоянна, защото не се уморява да посочва
по един, два, три, че и повече пъти
всяка глупост и несъобразителност
на политици, журналисти, обикновени граждани; вярна, защото окото, с
което ги наблюдава, е точно, проницателно, прецизно. Всичко това възхищава: Умберто Еко – освен влиятелен семиотик, ерудиран медиевист,
прекрасен писател е заедно с това и
великолепен философ на повседневното, общоприетото, всепризнатото; онова, което другите смятат за
нормално, а то всъщност не е. Той е
изключително даровит да види голямото зад малкото, едрото зад дребното, цялото зад детайла. И тъкмо
тук идва нашият зов към този толкова фин мислител: Pape Eco aleppe – хем
учудени от диалектичния му анализ,
изпълнен с хумор и ирония, хем малко
поуплашени от движението на „течното общество“, препълнено с мъгляви недомислия.
Недомислия, които не са само политически, макар че – ако Еко беше
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български интелектуалец, май щеше
само за политика да се провиква. Не
че няма политика в неговите колонки,
има – постоянно му стои на мушка фамозният Силвио Берлускони, когото с
нескрит сарказъм нарича „великия комуникатор“. Но заяжданията му с „Кавалера“ (прозвището си Берлускони
спечелва през 1977 г., когато е награден с орден за заслуги към труда) не са
най-интригуващата част от колонките, много по-любопитни са онези, с
които Еко проиграва като почти обучителни лекции за своите читатели. Като например тази за фактите:
„Скалфари и фактите (според него и
според мен)“. В нея разсъждава за границите на интерпретацията, предлагайки една базова аргументация за
това докъде интерпретацията би
могла да се възприеме като истина и
откъде нататък се превръща в лъжа:
„Фактите са онези неща, които устояват на моите интерпретации“;
„Фактите са онова нещо, което, веднага щом го интерпретираме погрешно, ни казва, че така не можем да продължаваме“. Има и още открития от
този род, не едно и две. Както има и
истинска радост от лекотата, с която ни представя иначе завъртени или
пък изискващи дълбоки познания теории и истории. Лекота, която разбива митовете, с които сме израснали
(или които медиите са ни втълпили),
на пух и прах. Всякакви митове, големи и малки. Например за мартинито
на Джеймс Бонд: „Разклатено или разбъркано?“. Или друг, по-опасен, че само
мюсюлманките се забулват. Еко цитира Тертулиан, християнски апологет
от II век, и го прави с неподправена
наслада: „Бог ви повелява да се покриете, за да може, мисля, да не се виждат главите на някои от вас“. (Прочее
това е същият Тертулиан, изрекъл
прочутото Credo quia absurdum est,
„Вярвам, защото е абсурдно“). Като
така ни въвежда и довежда до една от
може би най-същностните характеристики на течното общество: след
като то битийства без опорни точки, тогава обикновено за свои опорни точки си избира митове, легенди,

посредствени заблуди. Български пример, за да не ровим из Еко: Руската империя през 1877/1878 г. се сражавала за
независимостта на българите изцяло
безвъзмездно и безкористно – пълна

„Това е последната
книга на Еко, която
излиза три месеца
след смъртта
му. Но той си
я е подготвил,
подредил,
а вероятно
и редактирал.
Не е лебедова
песен, тъй като
събира колонки,
писани в течение
на десетилетия.
Но пък може да
се каже, че прилича
на песента
на Солвейг –
търпелива,
постоянна, вярна,
само че изпълнена
с хумор и ирония.“
измама. България изплаща на своята
освободителка сума, равностойна на
32,5 т злато (10 милиона и половина
книжни рубли и 43 копейки), и то само
за 12 години. А за контрибуциите, които Съветският съюз измъква от нас
след Втората световна война, даже

не ми се отваря дума – такъв пладнешки грабеж и смучене на икономическа кръв…
Срещу такива циркулиращи из масовото съзнание фантасмагории пише
колонките си Умберто Еко. И е разбираемо, че много от тях анализират медиите, може би най-големите
и безобразни разпространители на
популистки измишльотини днес. Разобличава ги, че са най-добрите съюзници на тероризма (по-конкретно
на Бин Ладен). И се шегува със средния
италианец, „господина до мен“, когато чува жалбата му: „Ама виждате
ли в какви времена живеем?“, разказвайки му древните гръцки митове
за Агамемнон и Клитемнестра, Медея и Язон, Кронос и децата му, Едип
и Йокаста… Четеш и се забавляваш
– Еко знае как да грабне вниманието
ти и да ти достави интелектуално
удоволствие.
Затова – макар да заявява, че тези
малки писания в „Еспресо“ са „несвързани и разнородни“, аз ще възразя:
нищо подобно, съвсем свързани са си и
тъкмо тази тяхна свързаност сторва
така, че течното общество да не се
разтече окончателно. И ми се струва, че вместо да дирим опорни точки
в митове и заблуди, по-добре е да ги
откриваме в такива неподправени умствени заигравания, каквито ни предлага Умберто Еко в/с всяка своя книга.
Защото, за разлика от Бодрияр, който
също много говори за „втечняването“
(вж. „Илюзията за края или стачката
на събитията“, превод Атанас Гунов
и Даниел Митов, „Критика и хуманизъм“, 1995), Еко не само констатира,
той и предлага алтернативи. Може
би най-важната от тях откриваме на
с. 482:

Обаче, струва ми се, Сол Белоу веднъж
беше написал, че в епоха на лудост да
мислиш, че имаш имунитет срещу лудостта, е форма на лудост. Така че не
вземайте за чиста монета нещата,
които току-що прочетохте.
С други думи, не бъдете догматични,
бъдете (само)иронични!…
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ФАР
на надеждата
С Юрген Боос,
директор на
Франкфуртския
панаир на книгата,
разговаря
Марта Монева
Тазгодишното издание на най-стария панаир на книгата в света –
Франкфуртския, се проведе в необикновените условия на пандемия. От 14
до 18 октомври 2020 г. посетителите
– издатели, литературни агенти, писатели, библиотекари, илюстратори,
преводачи, имаха възможност да посетят панаира дигитално. Малкото на
брой присъствени събития се състояха при най-строги хигиенни условия.
Тази година почетен гост на панаира
във Франкфурт беше Канада. Индийският икономист и философ Амартя
Сен получи престижната Награда за
мир.

Тази година Панаирът на книгата се проведе под специална звезда.
За щастие сте имали достатъчно
време да се подготвите за новата
ситуация. Как го използвахте?
Всички работихме усилено, за да се
проведе панаирът. Разработихме
платформа за търговия с права. Работихме с много медийни партньори и
организирахме по-малки събития във
Франкфурт. Франкфуртският панаир
на книгата е напълно обвързан с личните срещи, но мисля, че беше важно
да дадем знак на надежда дори когато
не можем да се срещнем. И да покажем,
че книгите, разказването на истории,
издателите, авторите, преводачите
ще продължат да работят и че ние им
даваме възможност да обменят идеи.
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Как точно изглеждаше тазгодишният панаир?
Бяхме планирали повече събития
във Франкфурт. Но съдържанието
се оказа над 90 % дигитално заради
пандемията. Подготвихме много интерактивни формати. Една от издателските ни конференции привлече
над 800 участници. Това е страхотно!
Никога досега не сме имали толкова
много гости на такова мероприятие
наведнъж, защото всички винаги тичат по коридорите. На откриването
говори Давид Гросман, големият израелски писател. За мен е много важно
да има такива срещи, макар и да са
дигитални.

Колко силно ви заболя, когато отменихте физическия панаир, този
„празник на книгата“, както веднъж сам го определихте?
Болката е огромна. Разговарях с много издатели през последните няколко месеца, за всеки от тях панаирът
е събитието на годината. А от издателство Frankfurter Verlagsanstalt
дори казаха: „Това, че тази година
Панаирът на книгата се провежда
дигитално, е като да ти отрежат
ръката“. Мисля, че така го чувстват
по цял свят. Миналата година имахме
рекорден брой посетители. Едната
година – възторг до небесата, на другата – нищичко.

На другата – „печален до смърт“
по Гьоте. Какво включваше вашата дигитална концепция и какво
се крие зад понятието Bookfest
Digital?
За нас винаги е било много важно
това, че Панаирът на книгата има
няколко различни цели. Едната е да
подсигурим търговията с права.
Втората е да се насочи вниманието към авторите, те да са видими в
медиите, да говорят с читателите.

И третата е политическа – да дадем пространство за политически
дискурси. За бизнеса с правата вече
имахме създадена платформа, която
успяхме да разширим. В нея са събрани
над 300 000 заглавия, които се търгуват. Другият важен компонент е
конферентната програма за международната издателска публика. Относно културния обмен и срещите с
публиката, на страницата на панаира
имаше дигитална програма – над 2000
дискусии с автори и различни професионалисти от книжния свят. И третото е политическата платформа – с
Джошуа Уонг от Хонконг дискутирахме за свободата на словото. Чухме
множество критични гласове, имахме
и собствена политическа платформа
– Weltempfang. Разбира се, занимавахме се и с Европа – как се справя континентът по време на пандемията,
как съществува културата в тази
ситуация.

Какви ще са икономическите
последствия от пандемията за
бранша?
В обмен съм с издатели от цял свят.
Беше много трудно за всички, когато търговията с книги просто спря.
Много книжарници в Германия и по
цял свят бяха затворени с месеци.
Много продажби бяха провалени, но
междувременно – и това отново е лъч
надежда – в Германия продажбите на
книги бяха наваксани. Очакваме да
приключим годината или на нивото
от предходната, или малко под нея.
Това означава, че всъщност в пандемията хората са се обърнали към книгите и търговците са били креативни. Искам да споделя най-вече това, че
имаме по-млада публика. Много млади
хора, наред с екрана и интернет, изведнъж забелязаха книгите. Наблюдавам глобална тенденция: деца,
юноши и млади хора докъм 25-годишна възраст през последните месеци се
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интересуват повече от книги. Мисля,
че това показва колко упорита, гъвкава и устойчива е всъщност книжната
индустрия. Ние нямаме големи темпове на растеж, но книгата винаги е
тук. Не печелим много, но мисля, че
това е най-стабилната индустрия в
света.

Много добре казано! Какво беше
най-трудно при организирането на
тазгодишния панаир?
Всички в нашия екип работиха два
пъти повече от обичайното. На всеки
две седмици ситуацията се променяше коренно и трябваше да започваме
отначало. Тези постоянни промени
и неизвестността създаваха големи

„Наблюдавам
глобална
тенденция:
деца, юноши
и млади хора през
последните месеци
се интересуват
повече от книги.
Това показва
колко устойчива
е всъщност
книжната
индустрия. Ние
нямаме големи
темпове
на растеж,
но мисля, че това
е най-стабилната
индустрия
в света.“

трудности. Беше особено тежко през
септември, когато установихме, че
пандемията се завръща, и то с по-голяма сила. Това беше голям шок и е
добре, че бяхме подготвили дигиталното съдържание.

Какво успя да донесе вашият почетен гост, Канада, във Франкфурт
тази година?
Договорихме се с Канада и следващите почетни гости – Испания, Словения, Италия – да отложим всичко
с една година, но за нас беше важно
гостуването на Канада да се проведе
и дигитално. Предварително произведохме цялото съдържание в Канада, тъй като не можеше да се пътува.
Ще спомена една прекрасна дискусия
с Маргарет Атууд. Имахме и няколко
събития тук, във Франкфурт, включително страхотната изложба в
Kunstverein. Така че Канада е видима.
Подготвихме дигитални срещи с много автори и 25 събития, но всички се
надяват на следващата година, когато писателите ще присъстват на
живо.

Дано! Кои нови тенденции в книгоиздаването вече разпознавате?
Споменах една – децата и младите
хора търсят книгата, това е силна
световна тенденция. И другата голяма тема, с която ние като индустрия
трябва да се занимаем в бъдеще, е
стриймингът – да излъчваме книгите
в поток. Занимава ни абонаментният
модел, който означава, че мога да платя абонамент, примерно, 10 долара на
месец и да чета книги колкото искам.
Нашият бизнес трябва да се справи с
тези промени. Какво означават те за
авторското право, за преводача, за
възнаграждението на авторите? Как
това ще промени издателствата?
Как е уреден достъпът? Все трудни
въпроси. Бих обобщил: аудиокнигите,
стриймингът на аудиокниги, детската и юношеска литература, както
и защитата на интелектуалната
собственост са големите ни теми.
Работата ни е тясно свързана с научната литература. Какво означава отворен достъп, също е огромна тема.

Юрген
Боос

Юрген Боос е роден през 1961 г.
След завършено професионално обучение за книготърговец
следва маркетинг и организационна теория. Заемал е
ръководни позиции в редица
големи немски издателства,
преди да стане директор на
Франкфуртския книжен панаир през 2005 г. с амбицията
да го модернизира. Създава
множество успешни сътрудничества отвъд границите
на бранша и нерядко поставя
политически акценти в програмата на Панаира на книгата,
които понякога са водили и до
бойкот от засегнати държави.

Накъде беше насочен личният ви
интерес тази година?
За мен лично беше важно да науча как
функционира дигиталното в нашата
работа. Особено ме зарадваха речта
на Давид Гросман и на носителя на Наградата за мир, Нощта на книгите по
ARD.

Кои други автори ще споменете?
Разбира се, панаирът е времето, когато чета книги на автори, които присъстват тук. Едната е Тифани Джуъл,
която пише за антирасизма. Другата
е Емили Сейнт Джон Мандел, която
преди пет години описва още по-тежка пандемична ситуация в книгата си
„Станция Единайсет“, но завършва с
лъч надежда. Ще цитирам Маргарет
Атууд: „Трябва да бъдем маяк на надеждата“. И ще допълня – трябва да
бъдем маяк на надеждата за култура
и литература. Продължаваме да разказваме истории – това е важното
тази година.
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Ел Лисицки, Проун,
1923 г. (атрибуцията
е отменена),
притежание на Музея
„Лудвиг“, фотография
Rheinisches Bildarchiv, Kоln

25 години
ИСИ-София
Фалшификати
в Музея „Лудвиг“

Р

– Те са смели. Аз не съм член на ИСИ,
което ми позволява да им се възхищавам отстрани. Включително и за смелостта през годините :)

Този разговор предхождаше откриването на ретроспективната изложба
„25 години и 5 теми по-късно“ (29 септември–29 ноември 2020) на Института за съвременно изкуство, София,
в Националната галерия Двореца.
И благодарение на тази бегла приятелска забележка си дадох сметка за
смелостта на хората, създали това
сдружение с идеална цел. А по-точно
е да кажа, че не съм го мислила като
„смелост“. Чак сега, ретроспективно,
я осъзнавам като такава...

Първите артистични „бунтове“ у нас
в средата на 80-те години породиха и първите групи от съмишленици.
Самите тези бунтове бяха покрай, но
все пак в рамките на соцсистемата
на СБХ – тогава просто друга нямаше. Художниците отвоюваха място
в нея за своите т.нар. неконвенционални форми, което само по себе си
беше трудно, съпроводено с присмех и
враждебност даже, при почти никакви
знания за ставащото по света в изолираната ни държава. В края на 80-те
тези индивидуалности и групи се събраха в Клуба на (вечно) младия художник – „(вечно)“ бе добавено по-късно,
при едно от пререканията със СБХ.
А те бяха много. Защото „врящият
котел“ К(в)МХ, с над 200 души, членуващи в него, пълен с идеи, дейности,
обмен на знания и практики, беше същевременно и опит за промяна на системата отвътре. И не се получи. СБХ
беше тежка и неповратлива структура, та в крайна сметка К(в)МХ прекрати съществуването си през 1993 г.
Разпаднаха се и групите от съмишленици. Мнозина заминаха в чужбина, където съвременното изкуство имаше
изградена и утвърдена сцена.
Обаче една група хора остана и основа през 1995 г. ИСИ-София. С решимостта да изгради арт сцена в България, да създаде среда за развитието
на съвременното изкуство у нас, да
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години

25
– Вие сте смели.

Диана Попова

ИСИ-СОФИЯ

прокара пътя за излизането му на
международната арт сцена, да направи българското изкуство част от
нея... Сега си давам сметка, че е било
смелост. Започване „от нулата“, както се казва. В ситуация, в която никой
още не знае какво и как да направи, за
да излезе българското изкуство от
десетилетията на изолация, за да се
разшири хоризонтът му, а и мисленето за него отвъд родните граници. И
не на последно, а може би дори на първо място – как да направи така, че да
„заговори“ на съвременния международен „език“ и да го превърне в свой
собствен.

форуми им носеше знание, което те
веднага превръщаха в познание и
образование за художниците, но и
за публиката в България – чрез презентации, дискусии, конференции и
публикации. Отделно и изложбите на
известни художници от световната
арт сцена, които представяха тук.
А заедно с това и образователните
програми, като започнем от кураторския курс в началото на 2000 г. и
стигнем до поредицата School4artists
в последните години, подкрепена вече
и от Столичната община.

Недко Солаков, „Драсканици“, 2020 г., перманентен маркер върху касите на липсващите
дворцови врати в изложбеното пространство, фотография Калин Серапионов

Ретроспективната изложба само набелязва отделни аспекти от изминатия път на ИСИ-София, които аз неизбежно допълвам със своите спомени.
Спомням си например първоначалното учудване, а дори и подигравки, че
сдружението е наречено „институт“.
Поради тогавашната представа, че
не може малка асоциация на художници, куратори и теоретици да развива изследователска и образователна
дейност – това се смяташе за изключителна сфера на големите държавни
учреждения. ИСИ-София доказа във
времето, че това е възможно. Всяко тяхно участие в международни

В изложбата тази дейност на ИСИ-София е отбелязана чрез няколко малки
видеа от проекта „Визуален семинар“
(2003–2006), посветен на изкуството
в градската среда.
Спомням си и нелепите обвинения в
началото – че ИСИ-София „откраднал“ международните контакти на
СБХ. Питах се тогава как се крадат
контакти всъщност. При положение
че става дума за отношения, които се създават и поддържат в съвместни инициативи и работа. Не
можеш да откраднеш колегиалност
и приятелство, които се изграждат
във времето. А когато става дума за
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Лъчезар Бояджиев, „Астрологика“, 1995 г., фотография Калин Серапионов

международната арт сцена, то тези
контакти са тъкмо свидетелство за
присъствието на съвременното българско изкуство там. Няколкото вече
известни имена на български художници очертават неговото „поле“ и
пораждат интерес към следващите,
които ще се появяват на нея. А в същото време привличат вниманието
и на чуждестранни изследователи
към българското изкуство, на които
ИСИ-София съдейства, включително
и с натрупания си солиден архив.
В ретроспективната изложба тези
отношения са представени може би
най-ярко с приятелството на румънския художник Дан Пержовски – малко
видео показва заличаването на рисунките в изложбата му през 2010 г., а на
плаката е единствената запазена в
галерия ИСИ-София като подарък от
автора.
Спомням си как международните успехи на института започнаха да
предизвикват нарастваща ревност,
за да не кажа завист. Може би поради очакването, че ИСИ-София ще замени СБХ в новите условия и че някак
е длъжен да помага на всички, не знам.
Ясно е, струва ми се, че не е по силите
на неформална и самофинансираща се
асоциация от 10–12 души да изпълнява ролята на огромната соцмашина
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в смесените ѝ функции на творчески
и профсъюз. Съвсем други бяха – и са
– целите на ИСИ-София. Институтът работи за общото благо, както
се казва, по съвсем друг начин. Чрез
приноса си в изграждането на българската арт сцена, чрез работата
за развитието на съвременното изкуство в нея, чрез упоритото настояване през годините то да има видимо
и адекватно присъствие както у нас,
така и на международната арт сцена.
Ратувайки постоянно и за музей за съвременно изкуство в България – необходим и за художниците, и за публиката; и за редовното и регламентирано
участие на България във Венецианското биенале...
Естествено, ревността не е отбелязана в изложбата. Няма и защо.
Основното в нея са работите на художниците, членове на ИСИ-София,
разбира се. Ярки артистични индивидуалности, представени със стари и нови, специално направени за
ретроспективата
произведения:
Иван Мудов, Калин Серапионов, Кирил
Прашков, Красимир Терзиев, Лъчезар
Бояджиев, Мариела Гемишева, Недко
Солаков, Правдолюб Иванов и Стефан Николаев. Ще отбележа само две
произведения, които донякъде отговарят на въпроса какво ги събира и

удържа заедно толкова години. Едното е видеото „Топлата супа и моята
домашна общност“ (1998) на Калин Серапионов. В него съвсем прозаично няколко души ядат супа пред камерата.
Не всички са членове на ИСИ-София,
не знам дали и самият Калин Серапионов е бил член на института по това
време. Ключовото тук е търсената
от него общност, на която ето тези
негови колеги отговарят с доверие,
участвайки в създаването на работата му. Другото произведение е „Астрологика“ (1995) на Лъчезар Бояджиев. Писала съм статия за изложбата
му тогава, опитвайки се да отговоря
през текста на неговата деликатна
ирония и артистична закачка. Но чак
сега се загледах по-подробно в тези
стари карти с изображения на зодиите и нанесени съзвездия върху тях, а
в звездите са изписани имена. С изненада открих и моето там. Замислих се
как случайно всички ние сме били в полето на изкуството тогава, а художникът ни е откроил по някакви свои
причини. Впрочем и от упоменатите
в тези карти също само някои ще бъдат членове на ИСИ-София...
За „общността на доверието“ става
дума в текста към ретроспективната изложба. ИСИ-София е тъкмо такава общност вече 25 години. Сплотена
около базисни принципи и професионални критерии, които следва не само
в работата си, но и в отношенията
с други арт общности и индивидуалности както в България, така и по
света. Мисля си, че това превърна
през годините ИСИ-София в толкова
влиятелна, та чак плашещо респектираща институция у нас. Всъщност
плашеща е, докато не се осмелиш да
надмогнеш границите си и да приемеш
света с неговите предизвикателства
през съвременното изкуство – било
като художник, било като зрител и
(съ)участник. Да говориш за него, да
спориш, да споделяш или да се караш
даже, докато си във и същевременно
създаваш по-голяма общност на доверието. С ясното съзнание, че „съвременното изкуство е културното
наследство на бъдещето“.
Иска ли се смелост за това? Според
мен – да.
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Фалшификати
Патрик Банерс

Музеят „Лудвиг“
проверява своята
колекция руски авангард.
Изложбата му показва
методите за оценка
на автентичността
на произведенията

в Музея „Лудвиг“

През март 2018 г. съдът във Висбаден
осъди собственика на галерия в същия
град на две години и осем месеца лишаване от свобода за измама. Съдът
прие за доказани три случая, в които
той е продал като произведения на
руския авангард обекти, за които е
знаел, че са фалшификати. За изненада
на всички търговецът посрещна присъдата със задоволство. В съобщение
до медиите той разпространи дръзкия контрааргумент: останалите
повече от 1800 произведения, които
притежава и които Германската федерална криминална полиция e иззела
пет години по-рано, били приети от
съда за автентични. Това, разбира се,
беше абсурд, защото не бяха представени доказателства за по-голямата
част от конфискуваната стока. При
все това дори в международната арт
преса беше съобщено, че авторството на най-спорните произведения не
можело да бъде изяснено.
На процеса подсъдимият, за да защити доброто си име, се позова на това,
че през 1993 г. е продал десет картини на Музея „Лудвиг“ в Кьолн. Продажбата е осъществена чрез посредник,
ала в търговията с произведения на
изкуството това все още не е улика в
некоректност. Три от десетте картини Музеят „Лудвиг“ показва днес в
рамките на една специална изложба.
И трите произведения, които Петер
Лудвиг1 е придобил, вече не се приписват на художниците Ел Лисицки, Александър Веснин, Любов Попова.
След смъртта на Ирене Лудвиг през
2010 г. цялата фамилна колекция от
руски авангардисти става притежание на музея в Кьолн. И на това поле
Петер Лудвиг е пионер, придобивайки
повечето произведения преди краха на Съветския съюз. Десетилетия

Натюрморт с чаша и бутилки, 1914 г., приписван доскоро на Любов Попова, притежание
на Музея „Лудвиг“, фотография Rheinisches Bildarchiv, Kоln

наред класиците на руския модернизъм са забранени в собствената си
страна; официално държавата не позволява износа на техни произведения,
а неофициално печели от тях. Идеални
условия за изкуствено нарастване на
предлагането. По тези причини музеят решава систематично да изследва
автентичността на тази част от
наследството на основателя си. Изложбата предлага междинен доклад
на дългосрочния изследователски
проект. През ноември ще се проведе и
конференция по темата.

Проверени са били 49 от 100 картини;
в 22 случая съмненията в автентичността изглеждат обосновани. Въпреки потискащата квота от 45 %
музеят използва понятието фалшификат само в заглавието на изложбата, не за отделно произведение, регистрирано като отписано. Предпазлив
е като съда във Висбаден. За да се
идентифицира фалшификат, трябва
да се докаже умисъл на автора, който
почти винаги е неизвестен. Алтернативното обяснение, че става дума
за реплика на оригинала, възникнала в
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Изложбата „Руският авангард – оригинал и фалшификат“ е подредена в Музея
„Лудвиг“ в Кьолн до 3 януари 2021 г. Тя представя резултатите от мащабно
изследване, извършено съвместно с технолози от Лондон и Чикаго. Инициатори са заместник-директорката на музея Рита Керстиг и една от водещите реставраторки Петра Манд. Изложбата се явява първи такъв опит
за цялостно проучване на автентичността на руския авангард. В залата са
представени 25 експоната: автентични творби и доказани фалшификати,
трети – със съмнителна атрибуция. Така посетителите могат да видят
„източниците на вдъхновение“ на фалшификаторите. Съпроводени са с
обширни текстове и резултати от технологични проучвания.

знак на почит, не може да бъде изключено за всеки конкретен случай, остава най-малкото допустимо.
Музеите рядко поставят свои обекти
под подозрението, че са фалшиви. Така
намаляват стойността на собствената си колекция. Към това се прибавят и юридически рискове. Един фалшификат предполага фалшификатор.
Оценката, че едно произведение не е
автентично, без да е отправена към
конкретна личност, поставя под съмнение всички, през чиито ръце то е
минало. В една публична институция
такива оценки имат особена тежест.
Така например още преди откриването на изложбата Музеят „Лудвиг“
трябваше да спечели съдебен процес.
Галерия „Гмуржинска“ с предишно седалище в Кьолн, водеща десетилетия
наред във вноса от Русия, настояваше без резултат да получи предварителен достъп до експертизата.
Лудвиг е купил от тази галерия 81 от
100 руски картини и 3 релефа. Изложбата отхвърля 6 от документите за
„провенанс“ (произход, проследяване
на собствениците) на Галерия „Гмуржинска“, при 10 произведения автентичността е потвърдена.
Както показаха скандалите около галерията „Кньодлер“ в Ню Йорк2, а и
около Волфганг Белтрачи3 и Вернер
Шпис, механизмите на пазара на изкуство спъват изясняването на съмненията. Когато един внезапно появил се непознат шедьовър бъде
признат за автентичен, полза извличат всички – продавачи, експерти и
купувачи. Ако не е оригинален, нямат
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нищо общо с него. Асиметрията е
подсилена от познавателни трудности: косвените доказателства винаги
остават хипотетични.
В тази ситуация Музеят „Лудвиг“ се
стреми да документира съвременното състояние на проверката и да
покаже дали са възможни надеждни
оценки в това деликатно поле. При
всеки отделен случай се комбинирани
три метода: анализ на материалите, изследване на произхода и анализ
на стила. Естественонаучното изследване често води до оценки за неопровержима фалшификация. Когато
се докаже пигмент, произведен десетилетия след смъртта на художника, защитата на автентичността е
принудена да се осланя на оправдания
като предполагаема по-късна реставрация. При отписаното произведение
на Ел Лисицки анализът на цвета не
е дал особени резултати. Открита
е обаче необикновена основа – репродукция (на Лудвиг Кнаус – б.пр.).
Изследването на произхода води до
задънена улица. Осъденият по-късно във Висбаден търговец назовава
като източник частна колекция в Ленинград. Предполагаемата предишна собственичка дава написани на
ръка сведения за сценографския проект, приписван на Веснин, които се
изчерпват с описанието на обекта.
Към руските документи са добавени
преводи на английски, чиято нотариална заверка се свежда до верността
на превода. Тази по-скоро символична
функция на удостоверенията e типична не само за търговията с Русия…

Независимо от автентичността
на подписа и щриха на четката, иде
реч и за момент на логическа достоверност, когато оригиналността е
разбирана като разпознаваема форма на нещо ново. Мнимият Ел Лисицки от Кьолн изглежда твърде подобен на доказания Ел Лисицки в Музея
„Буш-Райсингер“ в Харвард. Обратно,
буди подозрение, че Веснин не е направил вариант за платно и от друга своя
сценографска скица.
Изложбата подкупва с позитивистичната строгост, с която се опитва достъпно и ясно да възстанови
случай по случай. Всички художествено-психологически спекулации около
анонимните фалшификатори остават извън нея. Не се поощрява легендата за гениалните фалшификатори,
които са по-добрите художници. Не
са ли художниците близки по дух до
фалшификаторите, щом още Платон
ги упреква, че са подражатели? В този
случай няма значение.

Текстът е публикуван във „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“ на 29 септември 2020 г.
Превод от немски Людмила Димова

Петер Лудвиг (1925–1996) e германски индустриалец и меценат. Завършил е история на
изкуството, археология, история и философия.
През 1951 г. сключва брак с Ирене Монхайм (1927–
2010), също историк на изкуството, дъщеря на
предприемача от Аахен Франц Монхайм. Петер
Лудвиг поема неговата фирма и през 70-те и 80те години я превръща във водеща в производството на шоколад в страната. Семейството
развива колекционерска дейност над 40 години.
Колекцията им днес е в 19 музея в 5 страни. Б.пр
2
Престижната нюйоркска галерия M. Knoedler &
Co. беше принудена да затвори през 2011 г. заради обвинения и съдебни дела за фалшифициране
на произведения, сред които на Джаксън Полък,
Марк Ротко и др. Б.пр.
3
Немският художник Волфганг Белтрачи е замесен в един от най-големите скандали с фалшификати след края на Втората световна война.
През 2011 г. е осъден на 6 години затвор. Известният историк на изкуството и ръководител на
Центъра „Помпиду“ Вернер Шпис е обвинен, че
с негови сертификати за автентичност са продавани фалшификати на Белтрачи. Б.пр.
1
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Анелия Янева

МАЙСТОРЪТ
на недоизказаното
паузи и откъслечни фрази, сякаш лишени от логика. Но тъкмо в тези привидно несвързани реплики, или по-скоро в мълчанието между тях прозира
смисълът. „Според мен ние общуваме
с нашето мълчание“, казва Пинтър.
„Да навлезеш в нечий чужд живот е
прекалено плашещо. Да разкрием пред
другите вътрешната си нищета е
прекалено страховита възможност.“
Неговите персонажи уж водят диалог,
но в действителност това са отделни монолози, произнесени в празното
пространство, без да се досегнат и да
се превърнат в разговор. Почти като
при Бекет. Персонажите му са трудни
за дешифриране, невинаги са способни
да изразят онова, което им е в главата, а и невинаги искат да го направят.
И точно това прави пиесите му нелеко изпитание за всеки режисьор.

Спектаклите
„Завръщане у дома“
и „Катастрофа“
търсят ключ
към шифъра
на Пинтър

ския автор, актьор и режисьор, майстор на паузата и скрития диалог,
чиято 90-годишнина от рождението
отбелязваме през 2020 г.

Пинтър обаче освен драматург е също
актьор и режисьор и в текстовете
си дава множество възможни варианти за тяхната интерпретация.
От тези възможности определено са
се възползвали и Явор Гърдев, и Антон Угринов. И най-вече са успели да
извадят наяве заложения в пиесите
хумор, което, поне за мен, е най-голямото предизвикателство. Хуморът е
истинският костелив орех в драматургията на Пинтър, защото зад него
обикновено наднича нещо или зловещо, или трагично. Действията на героите му са подтиквани от страх от
някаква неизказана заплаха, последица
са от междуличностно отчуждение, у
персонажите често дреме предчувствие за насилие. И изведнъж проблясва
хумор, който разрежда напрежението.
Подобно на Йонеско, Пинтър гледа на
абсурда в живота като на нещо до
известна степен смешно. „Всичко е
смешно; смешна е прекалената сериозност, даже трагедията е смешна.“

Пиесите на Пинтър винаги съдържат
някаква загадка, която си остава неразкрита и след финала. (Казват, че
ако след края на спектакъл по пиеса
на Пинтър имате отговор на всички
въпроси, които текстът е породил у
вас, значи просто не сте гледали добър спектакъл.) Те изобилстват от

Според мен най-голямото достойнство на двата спектакъла е, че тази
тънка граница между смешно и зловещо/трагично е уловена както от
актьори с богат сценичен опит и
професионален потенциал (като Владимир Пенев и Деян Донков в „Завръщане у дома“), така и от съвсем млади

„Завръщане у дома“, реж. Явор Гърдев, фотография Стефан Н. Щерев

В мотивите си за присъждането на
Нобеловата награда за литература на
Харолд Пинтър през 2005 г. Шведската академия определя творчеството му като „изследване на бездната,
криеща се зад всекидневните брътвежи, и нахълтването в затворените
стаи на потисничеството“. В своите
спектакли режисьорите Явор Гърдев
(„Завръщане у дома“, МГТ „Зад канала“) и Антон Угринов („Катастрофа“,
ТР „Сфумато“) изследват тъкмо тези
черти в драматургията на британ-

ноември 2020

53
изпълнители (особено Йордан Върбанов и Василена Кънева в „Катастрофа“).
Обикновено фабулата при Пинтър е
проста – обяд, среща между двама или
трима души, семейна двойка. Но под
тази делнична баналност зее пропаст и може да погълне непредпазливия тълкувател. „Завръщане у дома“
на пръв поглед е пиеса за кризата на
семейните ценности, но това е само
върхът на айсберга. В дълбокото е
завръщането на човека към неговата
животинска същност, представено
чрез редуването на реалистично и
условно, прекомерно и сдържано, очевидно и парадоксално.
Първото успешно разкодиране на
шифъра на Пинтър при Явор Гърдев
е образът на Макс (в ролята е Владимир Пенев). Режисьорът би имал
всички основания да го представи
праволинейно като стария месар с
окървавени ръце, свикнал да разфасова мъртва плът, който подобно на
тираничен патриарх контролира живота на своите отдавна пораснали
синове и по-малкия си брат, живеещ
заедно с тях във фамилния дом. С една
дума, просто месар. При Пинтър обаче жертвата и агресорът си сменят
местата. И ето че в даден момент
вторият син, Лени (Деян Донков в
невероятен актьорски подем, в какъвто последно го помня от „Палачи“
на Мартин Макдона), изтръгва от
ръцете на баща си бастуна, с който
той го заплашва, и го обръща срещу
своя насилник. Подобна смяна на ролите ще има и занапред и Владимир
Пенев използва целия си арсенал от
актьорски похвати, за да представи Макс веднъж като вехтозаветен
деспот, който чрез страх държи под
контрол всички около себе си. Веднъж
като сантиментален баща, мечтаещ
да събере в пасторална идилия цялото семейство. Или като безпомощен
старец, жертва на агресия от страна
на своето семейство. (Тази агресия е
както физическа, така и през намеците за съмнителната вярност на покойната му съпруга и най-близкия му
приятел.) Но във всяко от тези преображения се усеща и намек за някаква
игра, сякаш Макс просто се забавлява
в различните си роли.

Насилието присъства в много от пиесите на Пинтър, но в повечето случаи
под формата на неизказана заплаха,
не като физически акт. То е на заден
план и особено силно е проявено вербално. В спектакъла на Явор Гърдев
това е отчетливо показано. Езикът е
оръжие, което всички владеят. От интелектуалното говорене на завърналия се след шестгодишно отсъствие
най-голям син Теди (Пенко Господинов),
професор по философия и единственият превъзмогнал работническия
произход на семейството, чрез което
той демонстрира своето превъзходство над другите, до ожесточената
словесна схватка между Лени и Рут,
съпругата на Теди, при тяхното внезапно среднощно запознанство.
Образът на Рут е също от успешно
разгаданите от Явор Гърдев кодове
на Пинтър. Тя е самката, чиято поява
пренарежда йерархиите в семейството. Прекият път към образа е, че тя
някога е била актов модел (това го
има в текста) и (вероятно) е склонна
да обслужва сексуално мъжете. Това и
обяснява защо с такава лекота се разделя със съпруга си и остава да задоволява плътските щения на баща му и
неговите братя, като междувременно
си заработва прехраната с проституция. Рут на Катлин Старейшинска
обаче е по-скоро делова дама, която
предприема ново бизнес начинание. Тя
е студен, циничен и пресметлив манипулатор, умело възползваща се от
слабостите на другите.
Единствено нечетливото изпълнение
на Пенко Господинов не съдържа в себе
си потенциала от възможни тълкувания на образа на Теди. А Мак Маринов
в ролята на най-малкия от братята е
твърде буквален, представяйки Джой
като умствено изостанал неосъществен боксьор. Играта му е далеч под нивото на вече постигнатото в „Празникът“ (МГТ, реж. Явор Гърдев).
В поредната си интерпретация на
Пинтър Антон Угринов е подбрал три
едноактни пиеси („Пресконференция“,
„Нощ“ и „Последна чашка“), които
„нахълтват в затворените стаи на
потисничеството“. И напълно убедително – идейно, тематично, стилово

– е добавил към тях „Катастрофа“ на
Бекет.
В драматургията на Пинтър доминацията на човек над човека е разработена на много нива. Посредством персонажите си авторът често говори
за унижението на личността. Това е
и общото между отделните драматургични откъси в спектакъла на Угринов. За разлика от повечето пиеси
на Пинтър тези са твърде директни
в посланието и откровено политически. Темата за властта е четливо
проследена – от отношенията мъж–
жена („Нощ“), където през спомена
за първата среща всеки в двойката
опитва да се наложи над другия; през

„Катастрофа“, реж. Антон Угринов,
фотография Георги Сиркатов

контрола над човека в рамките на
държавата („Пресконференция“), до
ужасяващата игра на котка и мишка в
злоупотребата на човек с човека („Последната чашка“). Въпреки зловещата
атмосфера на авторитаризъм това
все пак са комедии, подобно на ранните „комедии на заплахата“ на Пинтър. Антон Угринов за пореден път
показва безспорното си умение в разчитането на Пинтър. И отново (след
„Колекцията“ и „Прах при прахта“) работи със съвсем млади изпълнители,
с които успява да постигне безумния
ритъм на Пинтъровата драматургия.
Лично за мен заиграването с военната символика в това представление
е излишно. Колкото по-изчистено
от конкретни алюзии е внушението,
толкова по-универсално би звучало. И
повече би се доближило до дълбочината на страшния абсурд на Пинтър.
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Жени на 2020 години
Със Стоян Радев Ге. К.,
режисьор на постановката
„Поразените“ във
Варненския драматичен
театър, разговаря
Людмила Димова

„Поразените“, реж. Стоян Радев Ге. К., фотография Росен Донев

Първата постановка по романа на
Теодора Димова „Поразените“ е във
Варненския драматичен театър, режисьор е Стоян Радев. Премиерата
беше на 2 октомври в Градската художествена галерия, а на 12 ноември
в Младежкия театър ще могат да я
видят и софиянци. Книгата говори с
гласовете на три жени и едно дете,
„поразени“ от тоталитарния режим,
настъпил след 9 септември 1944 г. На
сцената излизат Веселина Михалкова
в ролята на Райна, Даниела Викторова в ролята на Екатерина, Петя Ангелова в ролята на Виктория и Полина
Недкова в ролята на Александра. Музиката е на Калин Николов.

Каква беше първата ви среща с
публиката?
Мисля, че за първи път, откакто се
занимавам с режисиране на представления, толкова спокоен чаках деня,
в който ще се срещнем с публиката.
След премиерата получихме съобщения от зрители, обаче всички те
дойдоха 2–3 дни по-късно и започваха
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горе-долу така: „Сега успях да се събера, за да кажа какво мисля за представлението“. Признавам си, че очаквахме да бъде така. Направихме едно
генерално въртене още през лятото.
Реакцията беше безмълвни и разтърсени хора. Но всички ни казваха, че
представлението не е предизвикало
тегоба у тях, много хора употребяваха думата „катарзис“.

Как взехте решението да превърнете романа в представление?
Посегнах към романа интуитивно,
влязох в книжарница да видя какво
ново. Прочетох го за една нощ. Докато го четях, ми излизаха образи
на конкретни актриси за четирите
героини. Никога не ми се е случвало, докато чета, да го правя с гласа
на актрисата. Едновременно с това
плаках, както повечето хора, които
са чели романа. На сутринта се обадих
на Теодора… Репертоарът на театъра се подготвя много напред, плановете бяха „Поразените“ да се постави в
края на 2021 г., макар че разговорът ни

с Теодора Димова беше в началото на
2020 г. После дойде COVID-19, затвориха ни за три месеца. Когато започнаха да разхлабват мерките, дойдоха
първите постулати от Министерството на културата, че можем да
започнем с камерни заглавия. Директорката ни, Даниела Димова, предложи да го изместим. Трябваше ми месец
да се ориентирам в драматизацията,
защото Теодора Димова категорично отказа да я направи. Захванах се с
притеснение, даже със страх. Знаех
много ясно какво искам, но не знаех
дали ще успея да го постигна.

Какъв беше подходът ви към
текста?
Аз исках да разказвам за силата на жените. За мен беше важно на всяка цена
да изтегля това от романа. Каква
мощ е нужна, за да можеш на смъртния си одър, буквално минути преди
да умреш, да напишеш на децата си:
„Аз не искам да мразите убийците на
баща си. Искам само да помните, да
знаете и да се пазите“.

Какви са трудностите при драматизацията на един роман?
Трябваше да се съкрати много, но да
не падат темите за силата на тези
жени и как продължават да живеят;
как пораженията се пренасят върху
децата и дори върху внуците, без да
могат да ги предпазят. Първо себе си
трябва да успеят да съхранят, а това
как става? Не участвай в подлостта!
Райна казва: „Аз участвах вече, участвах, за да те спася“. Но това прави ли
я неподла?
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На сцената са само жени, как успяхте да се доближите до женската
гледна точка?
Правил съм няколко „женски“ пиеси –
„Домът на Бернарда Алба“, „Горчивите сълзи на Петра Кант“, „Паметта
на водата“. Аз наистина обичам женските истории, женските характери,
за съжаление не мога да ги играя. Никога не съм мечтал за конкретна мъжка роля, наистина никога. Виж, Бернарда Алба бих играл с удоволствие,
всички роли в тази пиеса бих играл.
Много бих искал да изиграя Аркадина.

Каква е ролята на режисьора в едно
толкова аскетично представление?
Репетициите ни бяха най-много по
два часа, защото толкова можехме да
издържим. Моята режисьорска задача, с която се подготвях за всяка репетиция, беше да измислям начини да
разреждам атмосферата, да бъде работна. Не можем да се съберем като
на психоанализа и само да си плачем.
Един ден казах: „Свалям репетициите
и ние петимата отиваме на тиймбилдинг в планината“. Не се преструвам и
не смятам, че се заблуждавам – досега
не ми се е случвал такъв процес. Имал
съм много вълнуващи срещи и като
актьор, и като режисьор. Но не съм
минавал през такава тегоба, която
същевременно е вдъхновяваща. Ние
разказваме толкова тежка история,
а се вдъхновяваме от нея актьорски.
Всъщност в спектакъла участва
почти цялата трупа на Варненския
театър. Защото, докато героините
разказват своите животи, чуват отделни гласове, цели епизоди от тях. С
Калин Николов създадохме тези аудиокартини. Има една централна мъжка
фигура в спектакъла – Ангел, единият
от екзекутивната тройка, единственият студент – много силен образ, в
романа има голям монолог. Актьорът
Константин Соколов записа този монолог, който е сложен, с вътрешни
колизии.

да ти разкажа – не да се оплача, не да
те накарам да ме жалиш, не да предизвикам у теб осъдителност спрямо
онези, които нещо са ми направили.
Ако аз искам да ти разкажа само за да
помниш заедно с мен, само за да те
предпазя чрез моята история, само
за да можеш ти да разкажеш на друг
човек до теб, той да разкаже на друг.
Тогава ще бъда силно фокусиран в теб
и ще внимавам дали ти действително ме разбираш. И когато усетя, че не
мога повече да издържа, ще стисна
зъби, за малко ще замълча и ще се върна, за да продължа да ти разказвам. Но
няма да се отделя от теб, ако това ми
е важно. Ето, през това се опитахме
да минем. Имаше моменти, в които им
казвах: „Не ме гледайте в очите“. Такъв упор е непоносим за публиката.
Как да сме актьори, ако не сме емоционални – търсехме техники, за да осъзнаем препъникамъните, които някъде
ще ни разлюлеят. То е едно сърце – на
героинята и на актрисата...
В актьорски план е много трудно и
даже жестоко – те действително
нямат никакви опорни точки. Трите влизат и застават – едната права, другата сяда, третата встрани.
И всъщност живеят час и половина
всички истории. Четвъртата, Полина Недкова, стои от другата страна
на паравана, слуша цялото и след това
влиза. След репетициите излизаха
физически изтощени – не смеех да се
доближа до тях, чувствах се виновен,
че съм им го причинил. На последните
репетиции видях нещо, което и зрителите потвърдиха. Веселина първа
казва монолога си, говори Даниела,
Петя още не е започнала, само слуша
– изведнъж си дадох сметка, че лицето на Веси цялото се е смъкнало, а на
Петя още не, защото тя все още не е
преминала през „своята“ история. Не
е метафора!

Как работехте с актрисите?

Темата за травматичността на
паметта, за този близък период
от историята ни, вълнувала ли ви
е по-рано?

С момичетата си говорехме: ако аз
наистина искам и вярвам, че е важно

Досега съм бил встрани от тази
тема. Тук се занимавах с това през

Стоян
Радев

Стоян Радев е роден през
1969 във Варна. Завършва
актьорско майсторство в
класа на проф. Богдан Сърчаджиев и проф. Пламен Марков
в НАТФИЗ. Във Варненския
театър играе в постановките на Стоян Камбарев, Явор
Гърдев, Пламен Марков, Галин
Стоев и др. Носител на наградата Икар за ролята на Ричард III в „Ричард III“ от Шекспир, режисьор Пламен Марков.
Поставя „Свекърва“, „Криворазбраната цивилизация“, „Магьосническо езеро“, „Двубой“
и др. Ръководител на школа
по актьорско майсторство
Студио „Театър“ заедно с актрисата Веселина Михалкова.

какво преминават жените при смяната на един режим. Една жена от турски произход гледа представлението
и сподели, че през цялото време е мислила за „възродителния процес“. „Аз
знам точно какво е да ти почукат на
вратата в три през нощта и да ти
кажат: събирай си багажа и заминавай“. За мен в тази история политическата обстановка е средата, в която
едни човеци правят на други човеци нечовешки неща. Как това става
възможно? Готвейки се, започнах да
търся повече информация, но в един
момент се отказах, реших, че ще се
занимавам само с историята на тези
четири жени. Казах на актрисите:
„Нека в съзнанието ни стои, че тези
жени са на 2020 години и през своето лично разказват много такива
истории“.
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онлайн
Театрални фестивали

Два театрални
фестивала –
„Варненско лято“
и „Световен театър
в София“, предлагат
дигитално преживяване
от 13 ноември
до 6 декември. Разговор
с Николай Йорданов –
театровед, директор
на Фондация „Виа фест“

„Зимна приказка“ от У. Шекспир, реж. Деклан Донелан, компания „Чик бай Джаул“
от Обединеното кралство, в програмата на Международния театрален фестивал
„Варненско лято“ 2020, фотограф Johan Persson

Какво се променя, когато един фестивал преминава онлайн?
Разликата, разбира се, е принципна.
Ясно е, че живият контакт се заменя с гледането на спектакъла пред
екрана на компютъра или на телевизора, който също може да се ползва
като екран. Като че ли повече се говори за минусите при тази промяна:
реалните гласове, тела и обекти се
заменят с дигитални изображения,
колективното преживяване – с индивидуално съзерцаване, сетивността – с информация. Но искам да подчертая и предимствата от подобна
стъпка. Естествено на първо място
е безопасността за артистите и
публиката в ситуацията на COVID-19
и това е същинската причина, за да
предприемем този ход. Заедно с това
изборът на спектакли става много
по-широк. Вече не е необходимо да се
съобразяваме с големината на продукцията, техническата ѝ пригодност към сцените в България, дори с
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обстоятелството дали спектакълът
все още се играе, или вече е снет от
афиша на театъра. Така на българската публика могат да се покажат
спектакли, формирали естетическия
профил на европейската сцена през
последните две десетилетия.

Каква е вашата стратегия за двата формата – „Варненско лято“ и
„Световен театър в София“?
Минахме през 2–3 програмирания на
живо на двата форума – първо за юни,
когато традиционно се провеждат,
после за септември, надявайки се, че
кризата ще отмине. Но за поканените
чужди продукции пътуването се оказа
много рисково, а понякога и невъзможно. Затова взехме по-радикалното решение да предложим на нашата традиционна публика във Варна и в София
онлайн фестивално преживяване.
Стратегията ни се състоеше в това
да отложим гостуването „на живо“

на поканените за 2020 г. продукции
за следващата или по-следващата
година, а в замяна на това да излъчим
онлайн ветрило от значими спектакли
от европейските сцени, които сме искали, но поради една или друга причина не сме успели да покажем досега в
България.
Искам да подчертая, че и театралният фестивал във Варна, и театралната ни платформа в София независимо
от пълната си автономност един от
друг досега са се случвали паралелно.
По този начин гостуванията на една
чужда постановка, поканена в България, са били през 1–2 дни в двата
града. Тъй като това не се налага при
онлайн излъчванията, двата форума
са планирани последователно един
след друг, като всеки ще покаже по
10 международни продукции с превод
на български език. Следователно зрителите ще могат да избират между
общо 20 постановки от световните
сцени. Разбира се, към тях ще има разнообразни съпътстващи материали
и събития: видео представяния, блог
с лични мнения и критически отзиви,
дискусии.

Кои постановки ще можем да видим, в какви срокове?
Достъпът и до двата форума ще бъде
напълно безплатен за посетителите на нашата интернет страница
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www.viafest.org. Всеки спектакъл ще
бъде програмиран с начален час и ще
може да бъде гледан в удобно време за зрителя в рамките на 72 часа.
След това достъпът до него няма да
е наличен, но такива обикновено са
правата, които се дават за онлайн
излъчване.
Платформата Световен театър в
София ще се случи между 13 и 24 ноември. Тя подбира спектакли от европейските сцени, които са допринесли
за развитието на съвременния театрален език. Между тях има продукции
на български творци – „Дом № 13“ на
режисьора Теди Москов с чудесния Самуел Финци в Талия Театер в Хамбург,
или „Лебедово езеро“ на Норвежката
национална опера и балет с участието на българския балетист Калоян
Бояджиев. Програмата ще завърши с
In memoriam за българския режисьор
Димитър Гочев, поставил и участвал
като актьор в спектакъла на Дойчес
Театер през 2007 г. „Хамлетмашина“
от Хайнер Мюлер. При търсенето на
интересни чужди спектакли за българските зрители се получи важен
акцент в програмната рамка – трите
знаменити пиеси на Чехов, от чието
рождение тази година честваме 160 г.,
„Чайка“, „Три сестри“ и „Вишнева градина“ ще бъдат показани в силни сценични интерпретации от германска,
румънска и белгийска продукции. Спектакълът на Теди Москов също е върху
Чехови разкази. Иначе, оставайки верни на своя подход, в програмата на
Световен театър в София 2020 ще
видим различните лица на театъра
днес – и спектакли върху класически и
съвременни текстове, и антропологическия театър на Еуженио Барба, и
политическия театър на Мило Рау, и
разширяващите се територии на театралността при модерния балет,
при съвременния цирк.
Международният театрален фестивал Варненско лято 2020 ще започне
веднага след това и от 25 ноември
до 6 декември ще можем да видим
още десет интересни постановки
от различни страни. Принципът на
селекция е същият – многоликите
проявления на театъра, предлагащи
чрез словото, танца, визуалността и

перформативността уникални преживявания за зрителя. В тази програмация интересът към танцовия
театър и театъра на движението е
засилен, защото във Варна имаме вече
изградена публика за тези сценични
форми. Ще открием с фламенко танц,
ще представим световни имена в хореографията – фламандката Ана Терезе де Кеерсмакер и французойката
Маги Марен, за да стигнем до Тайван
чрез модерния танц на Клауд Данс Тиътър. Спектаклите, базирани върху
текст, са дело на едни от най-интересните режисьори днес – Тимофей
Кулябин, Русия („Коварство и любов“
от Шилер), Гжегож Яжина, Полша
(„Макбет“ – Шекспир), Андреас Кригенбург, Германия („Натан мъдрецът“
от Лесинг), Кирил Серебреников, Русия
(„Войцек“ от Бюхнер), Деклан Донелан,
Обединеното кралство („Зимна приказка“ – Шекспир). Финалът отново
е с българско участие – режисьорът
Галин Стоев ще подготви специален
филм за своята постановка „Двойно
непостоянство“ от Мариво, продукция на театъра в Тулуза, Франция.

Какви бяха предизвикателствата
пред вас като организатори?
Преди всичко трябваше да преодолеем психологическия шок от новата
ситуация, в която всички наши планове се променяха за дни или просто
пропадаха. После преминаването към
дигитални издания изисква технологични иновации в начина ни на работа.
Но пък бяхме инспирирани от възможността да селекционираме спектакли
без оглед на съображенията, които
неминуемо имаме при събитията на
живо. Естествено съществуват и
ограничения – някои театри и трупи
не желаят да дават авторски права
за онлайн излъчване на свои спектакли, надявайки се, че след като паднат
ограниченията, те ще могат да гостуват „на живо“. Налага се да обясняваме, че поради перманентните
финансови ограничения в сферата на
културата много от тях надали ще
могат изобщо да бъдат показани в
нашата страна; затова в повечето
случаи успяваме да получим правата
за излъчване само за територията на

България.

Имат ли бъдеще онлайн платформите в театъра? Вие кои театри
извън България следяхте по време
на карантината?
Много от фестивалите, особено тези,
които не се случват на открито,
предложиха онлайн платформи. Така
направиха и много театри в чужбина,
особено в първата фаза на силни ограничения върху публичните събирания.
Но за да преминеш към този режим
на предлагане на продукция, трябва
да имаш сравнително добре заснети
спектакли (разбира се, не говорим за
непостижимото качество на платформите Национален театър Лондон
на живо или Метрополитън Опера на
живо). Но така или иначе, трябва да
притежаваш добър видео архив, за
да се решиш на подобна стъпка. Благодарение на онлайн платформите
ние имахме възможността да гледаме
много знаменити продукции от световната сцена, както актуални, така
и от историята на театъра. Това естествено не означава, че те ще заменят живия театър, но са важен мост
към глобалния театрален свят. Страхувам се, че ще има още една вълна от
силни ограничения заради COVID-19 и
тогава онлайн платформите за спектакли ще бъдат отново единственото решение. Надявам се все пак тази
извънредна ситуация да не продължи
до безкрайност…

Какви са плановете ви за двата
фестивала през 2021 г.?
Естествено мислим и за следващата
година. Движим се в хипотезите за
хибридни варианти – някои представления, които могат да се случат на
живо, за предпочитане на открито, и
също дигитални излъчвания на спектакли от световната сцена. Лично аз
вярвам, че най-важното е да запазим
здравето на артистите и на зрителите, а времето, прекарано в пълна
или частична изолация, можем да използваме за нови натрупвания и осмисляне на предизвикателствата, в
които живеем.
Въпросите зададе Людмила Димова
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Светлана Янчева във филма „Страх“,
реж. Ивайло Христов
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„Златна роза“
Фестивалът „Златна роза“ (24.09 –
1.10.2020 г.) е единственият национален форум, на който се представят всички български игрални филми,
създадени през последната година.
Една част автоматично са включени
в конкурсната програма (тези, които
са получили държавна субсидия), а останалите – след селекция. В програмата тази година имаше 19 пълнометражни и 22 късометражни творби,
сред които няколко дебюта и премиери. Обичайно фестивалът отбелязва
края на една серия от филмови форуми във Варна. Първо започва „Любовта е лудост“, продължава Световният фестивал на анимационното
кино, фестивалът за късометражно
кино „В двореца“ и накрая – „Златна роза“. Тази сгъстена програма от
събития, ограничена в рамките на
един месец, в един град и на едно място – Фестивалния и конгресен център, неминуемо води до прогресивно
намаляваща публика през годините.
И това естествено е в ущърб както
на организаторите, така и на авторите, техните творби и накрая на
зрителите. Затова не е изненада,
че през последните години „Златна
роза“ постепенно се превръща във
ведомствен фестивал, разположен в
огромната зала на ФКЦ, при ограничена публика от творци, критици и
все по-малко непредубедени зрители.
Към това можем да добавим пропуски
в менажирането на фестивала, липса
на рекламна стратегия, инертност
и рутина в организацията, както и
пасивен интерес от страна на самите творци. При тези обстоятелства
епидемията от COVID-19 трудно би
послужила като оправдание за липсата на зрители. Животът във Варна
кипеше с пълна сила и това беше видимо дори само при бегъл поглед към
заведенията и улиците на града.
При все това 38-ото издание на фестивала вече е в историята. Остават
филмите, които бяха представени, и
наградите, които получиха творците. Голямата награда Златна роза бе
присъдена на филма „Страх“ на Ивайло Христов. Това не беше изненада, защото той силно се открояваше сред

Деян Статулов

„Сцени от живота на една актриса“, реж. Иван Владимиров

другите творби с кинематографичното си майсторство, избора на тема,
визуалната стилистика, изваяна от
оператора Емил Христов, и заслужената награда за най-добра женска
роля за Светлана Янчева. Историята
се фокусира върху бежанската тема,
безразличието на обществото, правото и свободата да отстояваш
своята личностна и гражданска позиция. Цената, която трябва да се плати, е да бъдеш прокуден от „своите“ и
да се превърнеш в чужденец, а накрая
и в бежанец в собствената си страна.
Ивайло Христов представя историята находчиво, с много чувство за хумор, провокирано както от съвременните стереотипи, така и от родната
„Страх“, реж. Ивайло Христов

ни народопсихология и криворазбран
патриотизъм.
Темата за личността и обществото,
но в по-камерен и екзистенциален
план, е представена в още няколко
филма. В „Сцени от живота на една
актриса“ авторът на сценария и режисьор Иван Владимиров (с отличие
в двете категории и Специалната
награда на журито) се опитва да надникне отвъд видимия свят на една актриса чрез подреждането на пъзел от
отпаднали сцени, изпуснати реплики
и кратки любовни етюди. Въпреки че
се губи категоричният мотив за отказ от живота, със средствата на
документализма и впечатляващото
присъствие на Радина Кърджилова
филмът успява убедително да ни потопи в трагизма на своята героиня.
Оригиналният сюжет на Иван Владимиров насочва вниманието и върху опосредстваната роля на изкуството като възможност за бягство
от действителността. За героя на
Йордан Расин животът е само този,
който е видял през обектива на камерата, обсебила битието му. И ако
в този филм изходът за бягството е
в смъртта, то в „Житие“ на Георги
Стоянов и Войчех Тодоров героят на
Иван Бърнев (втора поредна година с
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НАГРАДИТЕ НА 37-ИЯ ФЕСТИВАЛ НА БЪЛГАРСКИЯ
ИГРАЛЕН ФИЛМ
Жури в категорията на пълнометражните филми: режисьорите Кристина
Грозева и Петър Вълчанов, Ласло Кантор, продуцент, Петя Александрова –
кинокритик, Велизар Бинев – актьор, Едвинас Пукща – кинокритик.
Голямата награда Златна роза получава филмът „Страх“ на Ивайло Христов –
за умението да се разказва в ироничен стил за много сериозни проблеми.
Специалната награда на журито – „Сцени от живота на една актриса“, оригинален и иновативен филм, който ни държи до края.
Наградата на град Варна – „18 % сиво“ за красотата на простотата.
Наградата на Съюза на българските филмови дейци получава „Страх“.
Наградата на критиката – „Рая на Данте“ на Димитър Радев.
Наградата за режисура – Иван Владимиров за умелото и находчиво съчетаване на различни гледни точки и изграждане на безупречен актьорски ансамбъл
във филма „Сцени от живота на една актриса“.
Наградата за сценарий – Иван Владимиров за умението да се превърне една
фрагментарна драматургична структура в хомогенно и вълнуващо филмово
преживяване.
Наградата за операторска работа – Румен Василев за „Дани. Легенда. Бог“, в
който камерата обслужва по най-добър начин, отворено и свободно историята на филма, превръщайки се в действащо лице.
Награда за най-добра женска роля – Светлана Янчева за откровеното и сурово пресъздаване на сложен образ без суета и компромиси във филма „Страх“.
Награда за най-добра мъжка роля – Иван Бърнев за автентичното и минималистично актьорско превъплъщение, изграждащо мощен образ, във филма
„Житие“.
Наградата за дебют получава филмът „Доза щастие“ за оригиналната и искрена интерпретация на болезнен проблем.

Награда за мъжка роля) намира смисъл
в обета за мълчание. Създаден по сценария на покойния режисьор Красимир
Крумов-Грец, филмът пресъздава едно
ново съвременно житие на изгубен в
обществото, семейството и себе си
човек. И в него се оглежда изкуството
– през инертния, бездушен и лишен
от вдъхновение поглед на режисьора
на Малин Кръстев. Връзката между
двамата мъже е един тийнейджър,
когото обстоятелствата и крехката
му възраст превръщат от жертва в
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палач. Екранното превъплъщение на
Иван Бърнев, особено в края на филма,
когато трябва да играе с мълчание,
е сред органичните и впечатляващи
роли в последните години.
В нашето битие се оглежда и „Дани.
Бог. Легенда“, дебют на Явор Петков
(с награда за операторската работа
на Румен Василев) – радикален поглед
върху българската политическа среда. Героят на Димо Алексиев е типичен местен феодал, който цинично и

брутално диктува ритъма на живот
в своя малък град.
Политиката се вписва драматично и
в дебюта на Димитър Радев „Рая на
Данте“ (Наградата на критиката).
След смъртта на майка си героят на
Владимир Пенев трябва да извърви своя път към Ада, за да стигне до
истината за своя баща и неговата
обвързаност със света на сенките,
който обитава Държавна сигурност.
Помощта идва колкото неочаквано,
толкова и закономерно от Рая (лъчезарната и витална Радина Боршош).
Светлини и сенки от миналото и настоящето преминават и през героите на „Не влизай в пререкание с персонала на банята“ на Иван Черкелов,
както и през две от екранизациите
в конкурсната програма на фестивала – „18% сиво“ на Виктор Чучков
(Наградата на град Варна) и „Доза
щастие“ на Яна Титова (с Награда за
дебют), създаден без държавна субсидия, но с щедър боксофис въпреки
травмиращата тема за наркотичната зависимост.
В програмата на фестивала имаше и
няколко зрителски филма, насочени
откровено към масовата аудитория
– „Диви и щастливи“ на Мартин Макариев, „Завръщане“ на Ники Илиев
и най-новия филм на Ивайло Пенчев
„Като за последно“, който взе Наградата на публиката.
За съжаление имаше и откровени филмови недоразумения, които трудно се
вписват в професионалните стандарти и добрия вкус на „Златна роза“, но
те са създадени с държавна субсидия и
участието им на фестивала беше гарантирано по правилник.
За втора поредна година късометражната програма не се отличаваше
с добро качество и Златна роза в тази
секция не бе присъдена. Единствено
филмът „Черупки“ на Слава Дойчева
получи почетна специална награда, а
„Нощна смяна“ на Еди Шварц и Йордан Петков взе Наградата на гилдия
„Критика“. Наблюдава се отстъпление на авторите и омаловажаване на
късата екранна форма.
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Страхът
Ивайло Христов

в мен
филм за смелостта на индивида да застане срещу групата.

Въпреки това на героинята на
Светлана Янчева є е нужно време,
за да преодолее страха си и да заеме
позиция…

Ивайло Христов, фотография Деян Статулов

Предишният ви филм „Каръци“
бе заснет в черно и бяло. Сега в
„Страх“ отново липсва цвят. Кое
предопредели това?
Когато казах на оператора Емил Христов, че отново ще снимаме в чернобяло, той първоначално отказа. Още
докато писах сценария, виждах филма
по този начин. Давам си сметка, че
съм провокиран и от това, че единият герой е бял, а пък другият – черен.
Както и в „Каръци“, мисля, че една
такава история би се естетизирала
повече в черно-бяло. Цветът много
ми „шуми“, разсейва ме. Черно-бялото фокусира зрителя върху лицето
на героите. Друг аргумент в полза на
черно-бялата визия е, че историята
е сурова, а аз не исках визуално да изглежда битова, както би станала в
цвят.

Къде намерихте ключа, който
да отвори вратата към тази
история?
Думата е СТРАХ. Затова и филмът се
казва така. След като видях отблизо
емигрантите, които бяха арестували
в един автобус близо до Варвара, първото чувство, което ме обзе, беше

страх. Опитахме се да помогнем с каквото можахме, но първото, за което
си помислихме с приятели вечерта, на
чаша ракия, бе страхът. Казах си, че
това са някакви престъпници, преминали нелегално границата… Това бяха
няколко секунди. После се задълбах,
за да разбера откъде се появи този
страх. Върнах се назад в спомените
си…

Това е архетипен страх…
Да, страх от чуждото и непознато.
Дадох си сметка, че човек е засипан от
клишета и навици, които го ограничават и го правят несвободен. Мислиш
да помогнеш, но оставаш предпазлив
и дистанциран. Това беше водещият
мотив за написването на историята,
да изследвам страха в мен. Помня как
като дете майка ми казваше да внимавам какво говоря, за да не чуят съседите. Постоянно следяхме какво ще
кажат хората за нас… Това са натрупвания, които съм носил през годините.
Затова основната тема във филма бе
опозицията между личността и обществото. Как един човек може да
излезе пред хората и твърдо да заяви себе си и своята позиция, която се
различава от общото мнение. Това е

Тя не е герой. Напротив. Като всички
останали, тя е една очукана от живота жена. Има серт и чепат характер, дори е мъжкарана, но животът
я е принудил да бъде такава, защото
е останала без мъж. Дори е забравила,
че е жена, и този чужденец събужда
женското в нея. Обстоятелствата я
превръщат в извънреден човек, който
остава извън стадото. Тя постепенно
започва да защитава лична и гражданска позиция, включително и любовта
си. Опълчва се и на държавата.

Филмът дава надежда, че всеки
човек може да преодолее страха си
и да застане достойно, с позиция…
Надявам се на това. Аз съм оптимист
и вярвам в хората. Вярвам, че доброто
в тях е заложено и трябва да се получи
някаква химическа реакция, за да излезе положителната енергия.

Когато надвиеш страха, ставаш
свободен човек, но и плащаш определена цена.
кадър от филма „Страх“
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Ивайло
Христов

Ивайло Христов e театрален и киноактьор, режисьор и
професор в НАТФИЗ „Кръстьо
Сарафов“. Носител на многобройни български и международни награди. Филмът „Емигранти“ (2003, съреж. Людмил
Тодоров) спечели Златна роза за
пълнометражен филм. „Стъпки
в пясъка“ (2010) получи Наградата за най-добър балкански
филм на София Филм Фест, а
„Каръци“ (2015) – Златен свети Георги на Международния
кинофестивал в Москва и
Златна роза за пълнометражен филм. Със „Страх“ Ивайло
Христов за трети път получава наградата Златна роза за
най-добър филм на годината.
Филмът ще открие „Киномания“ 2020 на 19 ноември в НДК.

За да бъде човек свободен, той трябва да е узрял за това. Дарената свобода не е свобода.

„Свободата, Санчо, е на върха на
бойното копие!“
Точно така, трябва да се бориш за
нея. За дарената свобода по-късно
някой ще ти припомни и ще иска нещо
в замяна.

Как осъществихте кастинга на актьорите, включително и на Светлана Янчева?
Когато пиша някакъв текст, героите и актьорите веднага излизат
пред мен. Затова и не правя кастинги. Познавам голяма част от актьорите – от студентската скамейка
до сцената и екрана. По този начин и
пиша по-лесно, защото им познавам
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характерите. Зная кой как говори
и какъв речник използва. Например
Светлана Янчева ми беше разказала
своя житейска случка с един таксиметров шофьор, в която тя скача да
го бие. Това е в характера на Светлана. Трябва да съм луд, за да не го използвам като сценарист и режисьор!
По същия начин работя и по отношение на локациите, на които ще се
развива действието. Аз ги познавам
предварително, бил съм там, снимам,
наблюдавам и запомням определени
гледни точки.

Във филма има и много натуршчици. Как работихте с тях?
Аз ги познавам отдавна. Дори не съм
ги питал дали искат да ги снимам. Повечето са от Варвара. В центъра на
селото има едно заведение, което наричат Мола. Сутрин към 7 часа се събират такива хора, с още по-впечатляващи истории, които колкото и да
си гризеш химикалката, не можеш да
измислиш. Понеже всичките са страхотни типажи с биографии, с обрулени от морския вятър лица, знам кого
къде да сложа в сценария.

В „Страх“ намирам много препратки към други филми като
„Дух куче: пътят на самурая“ или
„Фарго“ (тук Светлана Янчева ми
напомняше за Франсис Макдорманд). Дали това е търсене, или е
само плод на моите асоциации?
Аз съм див киноман още от ученическите си години и досега мога да
гледам по 5–6 филма на ден. Човек не
може да не се повлияе от това, което е натрупал през годините. Много
обичам Джармуш, но не съм мислил за
тези филми. Вероятно на подсъзнателно ниво тези истории стоят някъде в главата ми. Онова, което беше
много важно като отправна точка за
образа на Светлана Янчева, при това
след като бях написал сценария, беше
филмът на Мартин Макдона „Три билборда извън града“. Веднага ѝ се обадих и казах да го види като референция. Беше като попътен вятър.

Във филма има сцени и реплики,
за които сякаш сте знаели как ще
реагира публиката. Има известна

задочна интерактивност, както
в театъра на живо. До каква степен опитът в театъра ви помага
в киното?
Разбира се, никога не можеш да бъдеш
сигурен. Публиката реагира различно.
Зависи от нея, от представлението
или филма. Има сцени, за които бях
сигурен как ще реагира публиката,
и това го видях на прожекцията на
фестивала „Златна роза“. При това
не говоря за ефектни, вицови реплики и сцени. По-скоро визирам важни
ситуации във филма. Помня по време
на снимките една хубава реплика на
оператора Емил Христов. Има един
епизод, в който Светла стреля по колата на Иван Савов. Приготвяхме се
за снимки и Емил каза на екипа: „Тук
сцената трябва да я направим така,
че драгият зрител да ръкопляска и да
се радва, че Светла отмъщава“. Нещо
подобно каза. Това беше правилно. Той
много добре усеща филма и знае как
трябва да се случи. Има голям опит
като оператор и режисьор. Творецът
трябва да си дава сметка за реакцията на публиката. Моето желание
беше филмът да е смешен, но на финала да те хване за гърлото. Обичам

кадър от филма „Страх“

друг вид смях, не коремния. Йонеско
има много хубава формулировка за
смешното, ще я цитирам по памет:
„Смешното, като интуиция на абсурдното, стои след тъжното“. При смешното в абсурда няма изход.
Въпросите зададе Деян Статулов
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Филми с
„Мълчание
с достойнство“
е моят поклон пред
Ирина Акташева,
Христо Писков
и българското кино“,
казва режисьорката
Адела Пеева в разговор
с Виолета Цветкова
След световната си премиера в Риека (Хърватия) документалният филм
„Мълчание с достойнство“ развълнува
и зрителите на есенния София Филм
Фест. 60-те минути на екрана връщат спомена за превратната съдба
на режисьорския тандем Ирина Акташева и Христо Писков и за българското кино и социалистическата цензура. Адела Пеева е режисьор (заедно с
Антоний Дончев), сценарист (заедно с
Люсиена Крумова), продуцент (заедно
със съпруга си Слободан Милованович)
на филма, заснет с подкрепата на НФЦ
и Програма „Култура“ на Столичната
община. Оператор е Емил Топузов.
„Мълчание с достойнство“ е безкомпромисен филм. От първите кадри,
запечатали погребението на Ирина
Акташева, до самия финал звучат
гласове, които възкресяват тъжната страна на онова българско кино,
лишено от шанса да се нареди до новата вълна в Чехия, Полша, Унгария…

От какво се роди „Мълчание с достойнство“ – от желанието ви да
върнете спомена за Ирина Акташева и Христо Писков или да разкажете за киното от времето на
социализма?
Подготвях сайт за жени режисьори
в българското игрално кино, затова
отидох при Ирина Акташева. Знаех,
че тя вече не даваше интервюта, но
ме прие. Бях впечатлена както от
разказа ѝ, така и от нея – невероятно
силна личност. И си тръгнах от дома
на Пискови с твърдото убеждение, че
трябва да направя филм за тази творческа двойка. Един разказ за създадените от тях емблематични филми и
за онези, чиято реализация бе спряна.
За интелектуалната почтеност, за

„Мълчание с достойнство“, реж. Адела Пеева

творческата съвест и безкомпромисност независимо от политическото
издевателство на властимащите; за
издръжливостта и упоритостта на
Ирина Акташева и Христо Писков, за
тяхната способност за творческо
оцеляване и за мълчанието им, заредено с достойнство.

Филмът им „Понеделник сутрин“
е квалифициран като „прекалено
опасен“ и е „заключен“ повече от 20
години. Какво ви изненада, докато
проучвахте архива за него?
Изненадах се, че нямаше никакви материали или документи във връзка
с процеса на неговото спиране освен
обсъждането на художествения съвет. По време на една работна прожекция даже ми бе зададен въпросът
защо не покажем документи за този
процес. Ами защото просто няма такива! В личния архив на Акташева и
Писков обаче намерихме писма до висши инстанции, включително и до Тодор Живков.

Как е действала цензурата у нас?
Официално цензура не е съществувала, както например в Полша, където

е имало официален цензор. Както в
кадър обяснява кинокритикът проф.
Александър Грозев: Йерархията започва надолу по пирамидата. Има
един малък художествен съвет. Това
е една група хора около генералния
директор, които взимат крайното
решение. По-надолу следват т.нар.
творчески колективи, в които има
изградени художествени съвети. Те
приемат сценария, те приемат и готовия филм. Но когато художественият колектив приеме дадено произведение, то отива по-нагоре и трябва
да бъде одобрено по-нататък. И оттук вече е това, което наричаме цензура (…) Или пък се поръчват много
критични статии за филма в партийните вестници, което от своя страна води до свалянето му от екран. Или
програмират филма в крайни салони в
негледаемо време, провъзгласяват, че
няма зрители, и го свалят от екрана.

Също в кадър директорът на „Българска кинематография“ през 70те Павел Писарев твърди, че тогава филми не са забранявани – това
не е ли наглост? Той дори допълва,
че кинаджиите искали „само ядене,
пиене и пари“?
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Адела
Пеева

Адела Пеева е родена през 1947 г.
в Разград. Завършва кино- и тв
режисура в Академията за театър, филм, радио и телевизия
в Белград през 1970 г. Работи
като тв режисьор в бивша Югославия, а след завръщането си
в България – в СДФ „Време“.
През 1991 г. създава продуцентската къща Adela Media.
Авторка и на филми като забранените по време на социализма „Майки“ (1981) и „В името
на спорта“ (1983), както и на
някои от най-награждаваните документални ленти след
1989 г. – „Чия е тази песен“, „Развод по албански“, „Да живее България“ и др. Тя е единственият
български режисьор, номиниран два пъти за наградата на
Европейската киноакадемия.

Според мен спирането на филми като
„Понеделник сутрин“ на Пискови и
други от този период е изиграло важна роля в процеса на „неслучване“ на
т.нар. нова вълна в българското кино.
Но въпреки всички тегоби, въпреки
всички забрани то не е било „пребито“. Да, щеше да поеме в друга посока,
може би щеше да достигне други висини, но то е било живо. Моите герои
са хора, пред които човек трябва да се
преклони. Смятам, че към българското кино и към творците, работили
преди нас и в годините на социализма,
човек трябва да се отнася с голямо
уважение... „Мълчание с достойнство“
е един мой поклон пред тях, пред нашето кино.

Спирането на „Понеделник сутрин“ променя и други лични съдби
– щеше ли Пепа Николова например
да има друг път след впечатляващия си дебют при Пискови?
Да, определено, ако филмът не беше
спрян, творческата съдба на актрисата Пепа Николова щеше да се развие
по друг начин.

Бихте ли направили и филм за
„изгубеното поколение“ в нашето
кино?

Бих го нарекла цинизъм. Да, той казва,
че по негово време не е спиран нито
един филм. Сценарий – да: Сценарий
може преди това да е спиран, както на
Пискови, и след това колективът не
го пуска. Имаше колективи, те пускаха
филмите, те поръчваха сценариите и
той, като веднъж е спиран, те не са го
пускали по-нататък. Те знаят, че тоя
филм, тоя сценарий е спиран, и не са го
давали за разглеждане. Но равносметката за Акташева и Писков е „хиляди
страници сценарии непуснати – и режисьорски, и литературни произведения. И десет годинки абсолютно така
пропилени“.

Операторът Емил Христов нарича Пискови „пребити хора, без да
бъдат физически бити“ – пребито
ли бе и българското кино от 60-те
и 70-те според вас?
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По-скоро бих направила филм за „забравеното поколение“ в българското
кино. Защото по време на фестивалните прожекции забелязах подчертан
интерес от страна на зрителите
– и то от младите – към филмите на
тези режисьори.

Павел Писарев твърди още, че хората в киногилдията сами са си
вредили един на друг. Казва: „Кинаджиите сами се клепаха. Тук
има борба – който надвие“. Днес
не сме ли свидетели на подобни
отношения?
Знаете ли, има една поговорка, че двама режисьори не трябва да седят на
една маса. Но да се сравняват нещата от онази епоха и днес, е нелепо и е
доста елементарно. Има огромна разлика в „клепането“ преди, което можеше да доведе до тежки последици,
и сегашните дребнави, кокошкарски
отношения.

Филмът ви третира и отношенията между интелигенцията и политическия елит през социализма
– доколко и как са се променили те
30 години по-късно?
Много на теория и малко в действителност. И ножът, и погачата, както
казва народът, са у властимащите,
защото българското кино, театър,
изкуство повече или по малко и днес
са зависими от държавната субсидия.

А защо понятия като „почтеност“ и „достойнство“ стават
все по-редки в нашето всекидневие?
За съжаление те винаги са били в дефицит. Затова, когато срещнем хора
като Ирина Акташева и Христо Писков, трябва да им отдадем заслуженото. Защото, както казва Стефан
Данаилов в кадър от „Мълчание с достойнство“: такива хора не се срещат
под път и над път.

Главните ви герои имат ключови
реплики. „По-лошо е било, но по-подло – не!“, казва Писков, а Акташева коментира: „В началото идват
идеалистите, които правят революцията, а след това идват кариеристите“. Права ли съм, като
си мисля, че те превръщат „Мълчание с достойнство“ в повече от
актуален?
Радвам се, че намирате, че филмът
звучи актуално и днес – особено днес.
Знаете ли, мисля, че сте права.

Ваши филми също са попадали под
ударите на цензурата, но вие избирате да не мълчите – лесно ли
е кинодокументалистът да бъде
безкомпромисен?
Без да изпадам в умиление от собственото си минало и да си приписвам
героизъм, искам да кажа, че това е въпрос как разбираш документалното
кино. За мен всеки филм е кауза, за която се боря, и от тук нататък всичко
е ясно. По-нататък не си поставям
въпроси като „да направя ли, или да не
направя компромис?“. Просто никога
не размишлявам по този начин.
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Времето
Емил Спахийски

се храни с мечтите ни
С автора
на филма „Икар
от Кочериново“
за изобретателя
Николай Поповски
разговаря
Оля Стоянова
Колко време живяхте с идеята за
„Икар от Кочериново“? И какво
стоеше в началото – някое интервю с Николай Поповски, случайна
среща?
Началото беше преди 25 години. Тогава исках да стана журналист. Много дълго време ме беше страх дори да
заявя на глас, че искам да бъда журналист. Минах през различни редакции,
пишех за различни издания дописки,
преводи и когато се стигнеше до препоръката да напиша нещо авторско,
изпадах в ступор. Най-лошото за един
начинаещ журналист е да му кажат:
„Напиши нещо“. Когато ти кажат:
„Напиши нещо“ и не ти поставят задача, ти блокираш. Тогава една приятелка – Жени Костадинова, ми каза,
че ми трябва човешка история. Посъветва ме да си намеря герой и тогава се сетих, че майка ми ми беше разказвала за Николай Поповски. Отидох
при него с идеята да направя репортаж. Всъщност това беше първият
репортаж в живота ми. Със същата
история 25 години по-късно се опитах
да правя кино.

Излиза, че историята на Николай
Поповски ви връща в началото?
Да, исках да направя съвсем друг филм,
но продуцентката Катя Тричкова ми
каза, че трябва да разкажа една човешка история. И така новото начало

„Икар от Кочериново“, реж. Емил Спахийски

се оказа онова начало отпреди 25
години.

А как се появи желанието да се
захванете с кино, защото журналистиката също е инструмент за
разказване на истории?

– „човешка история“, сетих се за Николай, написах сценария и проекта за
три-четири дни.

Значи успяхте не само да кандидатствате още на първата сесия,
но и да спечелите?

Исках да разкажа една история така,
както аз я виждам. Защото в киното
има само един човек, който е важен, и
той се нарича режисьор. Проблемите
могат да се обсъждат с екипа, да има
дискусии, но когато започнат снимките или монтажът, последната дума
има режисьорът. Бил съм в екипажите
на големи кораби – като сценарист,
като директор локации, като епизодик дори, но ми се прииска да съм капитан и се качих на собствена шхуна в
документалистиката.

Да, спечелихме в категорията за дебют. След това в продължение на две
години снимахме. Правех филм за Николай Поповски, но по едно време усещам, че правя филм и за себе си. А може
би и за всички нас. Защото в крайна сметка мечтите ни се препъват
всеки ден в някакви обстоятелства
и препятствия. И само упоритите
хора, или може би лудите, не се отказват. Но пак плащат цена. Сметката
за мечтите е неотменна като зъбите
на частен съдебен изпълнител.

Първоначално спечелихме проект за
развитие на сценарий в Националния
филмов център за политически филм
и после, както на всички ни се случва, ни отрязаха. Тогава дойде моментът, в който Катя каза онези думи

Защо беше важно тази история да
е разказана под формата на документален филм?
Обичам киното от дете. Най-голямата награда беше да отида на кино.
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Израснах във Враца, баща ми беше
офицер в армията, живяхме в един
краен квартал, един път в месеца в
кината пускаха някой интересен филм.
Когато излезе „Винету“ с Пиер Брис,
това беше събитие. Помня висенето на опашката, дори съм припаднал,
докато чаках да си купя билет – беше
задушно, вътре хората се биеха, за да
стигнат до касата… Свестих се след
малко, но пак не ми дадоха билет с
предимство, трябваше да си изчакам
реда. Най-голямата трагедия беше да
свършат билетите, да започне прожекцията, да чуваш препускащите
коне, а ти да висиш отвън.
Когато обикалях в София като ученик
и минавах край НАТФИЗ, си мислех, че
това е храм, където дори няма да посмея да вляза, а години по-късно влязох, за да открадна занаята от майсторите на драматургията.

Защо? Ето, журналистическото
писане понякога се приближава до
писането за телевизия и за документално кино.
Не знам кое е вярното – дали сценаристите и писателите са неуспели журналисти, или обратното. В момента
журналистиката у нас не е в най-добрата си форма. Хората на словото
получиха доста удари напоследък. Но
в крайна сметка не трябва да е лесно.

Кои са учителите ви в киното?
Винаги съм искал да пипна телевизията и киното, докато в един момент
не реших, че трябва да запиша драматургия. Мой учител и ментор е проф.
Станислав Семерджиев. Вече бях приет за едногодишния индивидуален
курс по драматургия и влизам за среща със Стенли. След като ме изслуша
внимателно по разни въпроси, ме застреля: „Ще ти задам един въпрос –
защо искаш да учиш драматургия?“. И
аз му отговорих, че имам дяволи в себе
си и искам да ги нахраня. Всички, които ми преподаваха, ми дадоха нещо от
себе си – Марин Дамянов, Нели Димитрова, Юрий Дачев...
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Първият, който ми повярва, беше
Станимир Трифонов. Стефан Командарев пък има особено място в живота ми. На най-щедрата разходка зад
кулисите на занаята ме покани академик Людмил Стайков. Десет дни по
четири часа. Той ме чакаше с кафе и
вдъхновено ме развеждаше от зала в
зала из този прекрасен свят. Това ме
върна в онова време, когато се облягах на седалката в киното и чаках да
започнат шапките на „Парамаунт“
и „Метро Голдуин Майер“. С Людмил
Стайков се консултирах, когато написах „Икар от Кочериново“. Беше изчел
няколко пъти сценария и каза, че това
безспорно е литература, но има много въпроси, на които трябва да отговоря. И когато му дадох отговорите,
каза: „Вече съм спокоен, филм ще има“.

Обикновено на литературата в
киното се гледа като нещо лошо.
Аз умишлено не приложих вече готовия режисьорски план за снимки. Екселската таблица убива духа. Човек,
който беше в комисията и когото познавам от години, даде по-ниски оценки на проекта, а след това ми каза:
„Разбери ме правилно, този текст
ме простреля в сърцето, но не можех
да си представя как ще направиш от
него документалистика“. Казах му, че
историята сама те повежда в правилния път.

Да, историята на Николай Поповски има заряд да бъде не само филм,
но и роман например.
По един начин се пише за филмите,
които правим за миналото, при тях
става въпрос по-скоро за търсене на
друг ъгъл, от който да преразкажем
познатото. Но когато следиш един
човек в развитие, не знаеш със сигурност как той ще реагира след месец,
след година. Командарев казва, че в документалистиката Бог е режисьор, а
в игралното кино режисьорът е Бог.
И има основание в това свое виждане
– особено по отношение на сценария.

Означава ли това, че главният герой в този филм, когото познавате
от 25 години, успя да ви изненада?

Дори много повече. Филмът започва
с изобретяването на новата симетрична азбука, а това се случи след
няколко месеца снимки. Бяхме качили
Николай на онзи хълм със самотното
дърво (дървото на живота, както
той го нарича) – искаше да покаже
как си е представял, че ще полети, и
разтвори ръце. Стои там в студа, но
камерата замръзна и Кирил Проданов
трябваше да я рестартира. А Николай
продължаваше да стои така – сякаш
с разперени криле. И тогава изкрещя,
че ръцете му горят: „Ела да ми пипнеш
ръката“. Наистина гореше, а беше
поне минус 5 градуса, с леден вятър.

Това ли даде заглавието на филма?
Не, заглавието го имах още преди
това. Но на следващия ден Николай
Поповски ми се обади и ми каза: „Елате
да снимате, тук стана нещо велико“. И
тогава намери за себе си тази азбука,
която всъщност го поведе в историята. Това нямаше как да го предвидя в
сценария, дори и да исках.

Как се промени животът на вашия
герой след това?
Той се върна в живота с много голяма
надежда, особено след трагедията,
която му се беше случила.

Аз обаче разчетох създаването на
тази симетрична азбука по друг
начин – видях в нея затъване в плаващи пясъци…
В началото, когато започнахме снимките, раната от загубата на сина му
беше още много прясна. Той трудно
говореше, луташе се. А когато се появи азбуката, стана друг човек. Усмихна се, виждаше смисъл в живота.

„Икар от Кочериново“ е филм за
изобретателя Николай Поповски,
но изглежда, че е филм за всички
нас, а и за времето, което не оставя
място за мечти и за мечтатели.
Времето е гладно и се храни с нашите мечти. Колкото по-силни са мечтите ни, толкова по-остри са болките от зъбите на времето. Затова
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в началото всички мечтаем за големи неща, а постепенно повечето от
нас предпочитат да подпишат мирен договор на всяка цена. Малцина
продължават и естествено, си плащат. Николай има над 10 патента и
над 100 изобретения, които стоят
в чекмеджето му. Една от най-големите ми цели беше да няма нито една
думичка дикторски текст. И хората
да усетят внушенията от търсенето, от самотата, от надеждата, от
болката.

Преди историята на филма тук е
историята на героя. Как продължава той след този филм? Успява
ли да види някое от изобретенията
си реализирани?
Благодарение на шума около първата
прожекция един бизнесмен го откри –
трябваше му мениджър за европейски
проект, който е свързан с изобретения. Така Николай най-после успя да
смени стария „Москвич“ с друга кола.
Освен това една дама от Петрич му
изпрати подарък – чисто нов компютър с монитор, принтер, консумативи. Николай живна, така да се каже.

Документалното кино сякаш умее
да възстановява баланса. Може би
това е силата му?
Много внимавахме да пазим този баланс. Самата история предполага
клопки, може да се залитне в една или
друга посока. Една от тези клопки
беше да задълбаем в личната драма.
Ако бяхме поставили акцент върху
изобретенията, щеше да се получи
филм само за изобретателите. Затова всеки път, когато бърках пътя,
се връщах към заглавието. Казвах си
– това е историята на човека, който
предизвиква слънцето и се качва нависоко, а крилата му се разтопяват.
Това е Икар. А щъркелите присъстват
през цялото време във филма, защото зад къщата на Николай минава Виа
Аристотелис – вторият популярен
маршрут на прелетните птици през
България. Зад къщата му се събират
стотици щъркели, преди да отлетят
и след като се върнат.

Още в първия журналистически
материал, който сте писали за
Николай Поповски, ли се появява
сравнението с Икар?
Идеята за Икар беше преди идеята за
филма. Николай Поповски – без да има
образование, прави хеликоптер, който полита. Има изобретение, което е
реализирал. Много хора, включително
инженери, са се опитвали да направят
хеликоптери, дори самолети, но те не
политат. Да направиш хеликоптер е
изключително трудно.

Даваме си сметка, че светът около
нас е пълен с хора, които не успяват
да реализират потенциала си.
На прожекцията беше дошъл Николай Крушков, преподавател от УНСС,
може би един от най-добрите специалисти по авторско право. И той
ми каза: „Имаш ли представа какво
означава да имаш 10 патента? Това е
страшно много. Да имаш над 100 изобретения? За мен този човек е гений“.
И като го попитах защо с тези патенти нищо не се случва, той каза: „Много
просто. Тези патенти много често се
крадат. Същите изобретения могат
да се видят след време в друг проект, с 5 % промени. Но най-ценното е
идеята“.

Това ли е конфликтът в този филм
– между човека и света?
Във филма Николай го казва много
добре: „Ако някой иска да види реализирани своите изобретения – да бяга
на Запад“. Тъжната истина е, че във
всеки град има по един Николай. Дори
в БАН има българи с патенти, изобретения, които си стоят ей така. От
една страна, няма пари, които да се
инвестират в тях, защото трябва да
има предприятие, за което да е нужно
това изобретение. И второ – трябва
да има пазар за това изобретение. Инвестицията в един прототип изисква
много пари.

Това ли е историята, която искахте да разкажете, когато срещнахте Николай Поповски?

Емил
Спахийски

Емил Спахийски е журналист,
сценарист, режисьор. Носител
на наградите Паница за отразяване на войната в Косово,
Черноризец Храбър за публицистика. Съавтор е с Марин
Дамянов и Стефан Командарев
на сценария на игралния филм
„Съдилището“. Тази есен на
фестивала Master of Art представи документалния си филм
„Икар от Кочериново“. Филмът
спечели и Наградата за режисьорски дебют на фестивала „Златен ритон“ в Пловдив.

Не, тогава не знаех в какво се превръщат мечтите. Преди години направих интервю с Рон Бас, сценарист
на „Рейнман“, „В какво се превръщат
мечтите“, „Опасен ум“ и още десетки
филми. Имах 15 минути за интервюто, останахме поне 45 минути. Един
от въпросите беше дали това, което
вижда на екрана, отговаря на очакванията му. И той ми разказа, че когато
„Рейнман“ бил готов и го изгледал за
първи път, се затворил вкъщи и ревал двайсет дни. Не искал да излезе.
Но минало известно време и жена му
го убедила да изгледа филма още дватри пъти, за да види, че това е негов
филм. Всеки бил добавил нещо от себе
си, променили го по някакъв начин, но
продължавал да бъде неговият филм.
„И наистина по-нататък в работата
вече нямах такива очаквания“, каза
Бас… След това интервю аз изпаднах
в законна депресия. Бях главен редактор на списание „Егоист“ по това време и след два броя напуснах. Реших да
ставам сценарист. И вече мога да се
похваля, че съм.
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Роли
и вокално дълголетие
След пандемичната
изолация първият
ангажимент на
Александрина Пендачанска
беше в постановка на
„Макбет“ на Верди
на сцената на Летния
театър във Варна
През последните години често се
завръщате в този театър. Бяхте
Тоска, преди това направихте юбилейния си концерт.
Това сътрудничество се оказа много успешно и плодотворно. Много
съм щастлива, че постановката на
„Макбет“ се състоя. Имаме планове за
догодина и се надявам да продължим и
занапред, защото се чувствам много
добре във Варна и мисля, че съвместната ни работа е от полза и за мен, и
за театъра. В България аз пея на малко места. А и във Варна е роден дядо
ми.

Преди време бяхте казали, че една
от ролите, които сте оставили
за по-късен етап в кариерата ви, е
Лейди Макбет. Изпяхте я и в България. Как я усещате?
Тя беше отложена за по-късни години
и съм била права. В действителност,
докато нещо не мине прeз гърлото,
човек не знае как то ще му легне. И се
оказа, че с Лейди Макбет не съм сбъркала. Гласът ми е подходящ за тази
роля. Много ми е удобна, дори лесна.
Много е странно. За нас, певците, има
неща, които изглеждат лесни, но могат много да ни измъчат, а има други, които изглеждат трудни, а всъщност по естествен начин гласът се
подрежда по тях и този случай е точно такъв. Тази роля за мен е вокална
наслада.

С Александрина
Пендачанска
разговаря
Светлана Димитрова
В „Макбет“ на варненска сцена, фотография Росен Донев

Разбрах, че по-късно през сезона
Варненската опера ще я представи и в залата. Вие имате ли покана?
Имаме такива планове, но в момента е
трудно да се правят планове.

За първи път ли се срещнахте на
сцената с Кирил Манолов и Иван
Момиров?
О, да! Беше прекрасно сътрудничество и партньорство. Тъй като Макбет
и Лейди Макбет са непрекъснато на
сцената, хора от публиката после ми
казаха, че се е получило много интересно, а за нас беше истинска наслада.
Другото откритие беше удоволствието да работя с Найден Тодоров. Отношенията между диригент и солист
много трудно се обясняват. Те или се
случват, или не. Въпрос на химия. Или
дишате и мислите по един и същи

начин, или не. Ние с Найден дишаме
по един и същи начин и тази химия се
създаде в първия миг. Това се редки
моменти, но когато се случат, е истинско удоволствие.

Не мислите ли да направите нещо
заедно и в София?
Да, мислим, но нека той да го представи. Ще имам концерт във втората
част от сезона.

След толкова много роли, които
сте направили, остана ли някоя, за
която мислите. Пак преди време
бяхте споменали Манон Леско…
Малко са останали. Да, Манон Леско…
Останаха Абигаил („Набуко“), Одабела
(„Атила“) и Турандот.

Освен други, които вие сама да
откриете…
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Да, но това са ролите, които съм оставила за последно и за които съм
мечтала. Остана и немският репертоар, защото това е друг свят. Този
свят ми се откри със Саломе. Той те
засмуква по някакъв начин. Но не знам,
предстои да се разбере дали ще се случи, не е невъзможно. От Вагнер изпях
Кундри, от Щраус – Саломе, и Хризотемис от „Електра“. Така че и тази
врата съм отворила, надникнала съм
и много ми хареса. Но в италианския
репертоар се чувствам по-сигурна и
ми е по-удобно, тъй като говоря италиански. Немски разбирам, но не говоря свободно.

През март, когато беше наложена
забрана за спектакли и концерти,
имахте ли време за поглед назад –
какво се е случило през годините,
добро и лошо?
Аз всъщност се върнах в България, за
да взема японска виза, защото през
пролетта трябваше да съм за три месеца в Япония, да пея „Саломе“, „Мантията“ от Пучини, но всичко пропадна. И си останах в София. Разбира се,
погледът назад е неизбежен, защото
тази година ставам на петдесет. В
такава година човек размишлява. Освен това аз съм анализиращ човек и
трудно излизам от това състояние.
Такава е природата ми. Не съм спирала
да мисля какво съм постигнала и да го
оценявам. Днес мога да бъда доволна,
че след всички тези години, след всичко, което мина през гърлото ми, след
всичките над 75 роли – съм в много
добро вокално здраве. Намирам това
за моя най-важен принос към тази кариера, която е вече дългогодишна. Успях да запазя гласа си, не го унищожих.
А това можеше да стане много лесно,
тъй като започнах да пея на 17 години.
Имаше много рискове и опасности по
пътя, които успях да преодолея. Затова съм благодарна първо на майка
ми, тя постави в гласа ми основите
на една техника, която е предпазваща и благодарение на която оцелях
през тези години. Това е основното
– техническата възможност да се
справим с трудностите на репертоара. Второ, тя ме възпита да мисля,
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когато взимам решения в работата,
за репертоара, за кариерата. Това не
е било случайност. Моят единствен
принос бе да се оставя на събитията да ме поведат, да не им се противопоставям през десетгодишния период, в който пях основно Моцарт и
барокова музика. Този период се превърна в нещо като застрахователна
полица за по-нататък. Първо се научих на вокална дисциплина, защото
този репертоар е възможно да бъде
изпълняван с умения, които си принуден да придобиеш. Без тях не може.

А и вие работехте върху него с някои от най-големите специалисти.
Да, чисто интерпретативно, но и
вокално, защото всички тези неща
са свързани. Така успях да си осигуря
вокално дълголетие. Нямаше да бъде
така, ако в трийсетте си години бях
продължила, както бях започнала и в
края на двайсетте вече пеех „Роберто Деверьо“, „Луиза Милер“, „Двамата Фоскари“ – навлизах във Вердиевия
репертоар. На 27 години изпях „Роберто Деверьо“, а хората понеже не познават Доницети, си мислят, че това
е като „Любовен еликсир“. Всъщност
разликата между „Макбет“ и „Роберто Деверьо“ е нищожна. И двете изискват същата вокална подготовка,
същите вокални умения и техника.
Вярно е, че тогава съм била по-млада
и затова ми се е сторила по-тежка.
Но тогава ми беше много по-тежко
да изпея Елизабет на Доницети, отколкото днес Лейди Макбет. Ако бях
продължила по този път в по-тежкия
репертоар, не зная какво щеше да се
случи. През 2003 г. започнах да работя с барокови оркестри, с диригенти
като Рене Якобс, с когото направихме
много записи – „Дон Жуан“, „Агрипина“. Много неща направихме и на сцената, и в студиото. Беше изключително важен период от живота ми.
Това съхрани гласа ми, за да мога, когато наистина дойде времето – в четиридесетте си години, да се обърна
към по-драматичните партии.

Преди година направихте своя първи майсторски клас. Казахте, че

вече сте готова да предадете това,
което носите, на следващите. Смятате ли да продължите?
Задължително. Аз исках да преподавам, но не знаех дали мога. Всяко нещо,
което правим, трябва да го правим с
удоволствие и да ни носи радост, защото иначе не сме добри в него, а и не
сме полезни. Преподаването е призвание. Има учители, които не могат
да правят нищо друго просто защото
тази дейност изпълва живота им. Откритието на майсторския клас беше,
че като влязох в залата и седнах пред
пианото, се забравих. Времето преставаше да тече, то нямаше значение, така ме поглъщаше и такова удоволствие ми доставяше да чувам как
само една дума може да промени някого и да обогати разбирането му за
пеенето. Това ми донесе невероятно
удоволствие, което беше и споделено,
защото работата ни е двупосочна. А
когато ти си изпълнен с подобно удоволствие, е естествено да го предадеш и на човека отсреща. Със сигурност ще продължа да преподавам.

Продължихте ли да поддържате
контакт с момичетата от курса?
Разбира се. Те продължават да ми пишат. Все повече хора ме търсят и
това е естествено с напредването на
опита и възрастта. Във Варна чух две
момичета. И това ме изпълва с много
заряд и радост, защото ние трябва да
предадем знанието, нямаме право то
да се изгуби заедно с нас.

Направихте заедно със съпруга си
Найо Тицин филми за знакови роли
от репертоара ви – Саломе, Кармен. Ще продължите ли?
Защо не, но той самият има толкова
ангажименти и се захвана с толкова
много неща, които го погълнаха по
прекрасен начин. Фестивалът Master
of Art всъщност тръгна от неговите
филми. Той беше поканен на няколко
фестивала. Филмът му „Агрипина“
беше взет от фестивала в Торонто,
най-големия за филми за изкуството,
и след като отиде там, той толкова
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се вдъхнови, че поиска българската
публика да види тези прекрасни филми. Беше нещо като просветителски
порив, да отвори очите на публиката
и за този тип филми. Оказа се, че има
жажда за тях. Този фестивал се разрасна, вече се провежда и в Пловдив
и Варна. Онлайн изданието, което
направи през април, по време на изолацията, беше много, много успешно.
Идеята за него му дойде в последния
момент и се оказа, че има голяма гледаемост. Така публиката се разшири.
Защото, след като изгледаш тези
филми, ти си вдъхновен и окрилен,
освен това и научаваш много неща,
които обогатяват знанието и живота ти. Тези филми ни отнасят в други пространства и в друго измерение,
изпълнено с красота и светлина, с
творчество. И е вдъхновяващо.

От гледна точка на настоящата
ситуация как мислите, че ще се
развива музикалното изкуство и
най-вече операта като синтез на
всички изкуства? А и преди всичко
кариерата ви?
Нямам никаква представа. Единственото, което можем да направим, за
да си спестим страданията, е да посрещнем бъдещето с отворено съзнание и сърце. Да се възпитаме в много по-голяма гъвкавост, да се научим
да приемаме живота и света такива,
каквито са, и да се радваме на това,
което имаме в момента, да престанем да живеем в бъдещето. Това е силно възпитателен процес, защото човек се чувства много по-пълноценен и
щастлив, когато оценява настоящия
момент и може да му се наслади. В момента се учим на това.
Колкото до мен, имаме планове с Варненската опера, със Софийската филхармония, разбира се, със Софийската
опера. Имам един-единствен ангажимент, който не е отпаднал за този
сезон и е потвърден засега – в Берген,
Норвегия, с „Макбет“.

Споменахте майка си, Валери Попова – една прекрасна оперна певица, направила незабравими роли на

Александрина Пендачанска в „Макбет“, фотография © pendatchanska.com

сцената. Тя ли ви подтикна да се
обърнете към пеенето? Доколкото
си спомням, вие учехте пиано.
Основна черта на възпитанието, което съм получила от родителите ми и
което се опитвам да предам на моите

деца, е, че децата са еволюционна
стъпка. Това повтарям непрекъснато:
„Ако вие не ме превъзхождате, значи
не съм си свършила работата“.
Това от самото начало ми е дало такава свобода и усещане, че майка ми
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Александрина
Пендачанска

Александрина Пендачанска дебютира на оперната сцена на
17 години, представена от Гена
Димитрова на голям концерт в
НДК, където изпълнява по изключителен начин арията на
Виолета от „Травиата“ на Верди. Печели конкурса „Антонин
Дворжак“ в Карлови Вари, след
това втора награда на Международния певчески конкурс в
Билбао, а през 1989 г. – певческия конкурс UNISA в Претория.
Неин вокален педагог е майка
є Валери Попова. Дебютира на
сцената в Билбао, в операта
„Лучия ди Ламермур“ на Доницети. Участва в представянето на някои редки опери като
„Хамлет“ на Тома, „Паризина“
на Доницети, „Адина“ и „Ермионе“ на Росини. Артистичният є псевдоним е Алекс Пенда.
Някои записи с нейно участие: с
Рене Якобс за „Хармония Мунди“:
Вителия от „Милосърдието на
Тит“ на Моцарт (две номинации
за Грами за най-добър класически запис и за най-добър оперен запис през 2006 г.); Донна
Елвира от „Дон Жуан“ на Моцарт; Електра от „Идоменей“;
Агрипина от едноименната
опера на Хендел (номинация
за Грами за най-добър оперен
запис през 2013 г.); Арминда
от „Мнимата градинарка“
на Моцарт. За „Наксос“ записва Семирамида от едноименната опера на Росини.
На DVD с нейно участие са записани: „Дон Жуан“ с Рене Якобс,
„Роберто Деверьо“ с Ален Гингал, „Двамата Фоскари“ с Нело
Санти, „Орландо Паладино“ с
Рене Якобс, „Малка тържествена меса“ с Рикардо Шайи.
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е там, за да ме направи по-добра от
себе си, и аз съм там, за да направя
моите деца по-добри от мен. Много
пъти са ме питали за съперничеството и аз не съм разбирала въпроса.
Как е възможно да има съперничество
между дете и родител! Сега, с годините, си давам сметка в каква духовна щедрост съм била отгледана. Тази
щедрост майка ми я проявяваше във
всеки един момент. Това дава на детето невероятна сила – да усещаш такава невероятна подкрепа от родителите. Но майка ми беше такава не
само като родител, тя беше невероятно щедър и голям човек, който никога не осъждаше другите, човек, който можеше да обича другите такива,
каквито са, без да иска да ги променя,
за да стават такива, каквито на нея
са ѝ удобни. Тази щедрост към света
наоколо аз осмислих с времето и какъв шанс съм имала да бъда до такъв
човек. Тя беше въплъщение на финия,
деликатен дух. Изтънчен, мек и фин
човек, което се пренасяше и в пеенето ѝ. На сцената тя беше изискан музикант с тънък усет за пеенето. Само
като си помисля колко млада си отиде.
Сега щеше да навърши 75 години.
Наред с великолепните си оперни превъплъщения, тя имаше невероятен
усет и към ораториалната музика.
Изпълни редки произведения, които
не всеки оперен певец би се ангажирал
да представи.
Когато пуснах на Рене Якобс „Матеус
пасион“ с Добрин Петков и майка ми,
той замлъкна. Един такъв световен
специалист, музиколог, диригент, откривател и разбира се, специалист по
музиката на Бах, когато чу майка ми,
онемя. Забележително е, че сме имали
музиканти с такава кристална прецизност и дълбока чувствителност
за интерпретацията на тази музика. Тази отдаденост на изкуството,
да изпитваш смирение пред гения на
Бах – музикантите в световен план
могат да се поучат от начина, по който работеше Добрин Петков. Аз си
спомням този период. Днес нещата
се претупват навсякъде. Днес си във
Виена, утре в Мюнхен, после пееш в

Париж, свириш или пееш абсолютно
несъвместими помежду си произведения, скачаш от едно на друго. Това
е съвсем друга логика и философия на
музицирането и е толкова дълбоко неправилна! Това бяха други хора.

Имахте възможност, макар и рядко, да бъдете заедно на сцената.
Не съм си давала сметка какъв късмет
съм имала. И колко невероятно, дори
уникално е това в световен мащаб.
Подобни случаи има много малко. Имала съм шанс с тази майка. Не мисля, че
съм го оценявала тогава. Да пееш например дует на Норма и Адалджиза…
Тя можеше много още да даде, защото беше наследница на школа, създала някои от най-големите български
оперни певци. Ученичка е на Христо
Бръмбаров. Тя знаеше много за пеенето. Не спираше да работи – всички
тези часове пред пианото в търсене, в усъвършенстване. Тя работеше
така сама, както и с учениците си. А
на сцената беше вярна на музиката,
на потапянето в образите.

Цялата ваша фамилия е музикална – баба ви е пианистката Вера
Бонева, леля ви е също известна
пианистка и педагог – Антонина Бонева. Имахте ли музикални
вечери?
Не, защото те работеха много. По
цял ден пееха, свиреха. Ние всички живеехме заедно в един апартамент в
центъра на София и във всяка стая се
свиреше и се работеше нещо. Вечер,
като се събирахме заедно, не продължавахме да свирим, което май е жалко.
Въпреки че като се събереше целият
род, се свиреше и се пееше. Например
Андрей Дреников, който е първи братовчед на майка ми, тогава беше млад
композитор, свиреше на цигулка и пиано и изпълняваше пред нас новите си
песни. С леля ми Антонина пееха италиански и френски песни. А и аз съм се
явявала на конкурси с негови детски
песнички. Това беше фамилия, изтъкана от музика. Да, всъщност като
празнувахме, се пееше и се свиреше.
Но не се свиреше например квинтет
на Брамс. (Смее се.)
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опустошението

Джоел Майеровиц © Кулите близнаци, 2001 г.

„След 11 септември:
образи от кота нула“ –
изложба на фотографа
Джоел Майеровиц в СГХГ,
част от поредицата
„Майстори
на фотографията“
на фондация МУСИЗ
Още в началото на 2020 г. стана ясно,
че в изложбения план на Софийската
градска художествена галерия е включена експозиция с работи на американския фотограф Джоел Майеровиц
– поредната респектираща проява
на фондация МУСИЗ, част от проекта
„Майстори на фотографията“. Очакванията бяха големи – Джоел Майеровиц (род. 1938 г.) е сред най-значимите автори на нашето време, чиято
кариера – както гласи заглавието на
статия, публикувана във вестник
„Ню Йорк Таймс“ – е своеобразна „миниистория на фотографията“. Интелигентен, обаятелен, самуверен,
целеустремен и неуморен, един от
първите артисти, открили силата и
очарованието на цветната фотография още през 60-те години на ХХ век,
майстор на уличната фотография, но
и на пейзажа, студийната композиция и портрета, познавач както на
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възможностите на 35-милиметровата камера, така и на големия формат,
артист, но и бизнесмен – всъщност
Джоел Майеровиц не се бои от противоречията, дори напротив, в голяма
степен именно те стоят в основата
на неговия разпознаваем почерк. Нюйоркските улици и неизчерпаемите
сюжети, подредени от ръката на случайността, плажовете и светлината на Кейп Код, портретите на червенокоси, ателиетата на Пол Сезан
и Джорджо Моранди... Надеждите за
бъдещото събитие съвсем естествено бяха свързани с тези емблематични за Майеровиц серии, в които
той упорито и задълбочено изследва
естетическите възможности на медията. Какви в действителност са
били плановете на организаторите,
вероятно няма да разберем – не може
обаче да не отбележим, че в сложната
и динамична ситуация, към която нашият културен живот бе принуден да
се адаптира, те извършиха своеобразен подвиг, като въпреки обстоятелствата все пак успяха да реализират
внушителна експозиция на изключително високо ниво. Друг е въпросът,
че „След 11 септември – образи от
кота нула“ вероятно е най-малко „фотографският“ проект на Майеровиц,
който работи по кадрите преди всичко като отдаден американец, нюйоркчанин и професионалист и значително

по-незабележимо като артист. Необходимо е да отбележим, че представените фотографии в СГХГ вече са
показвани пред българската публика,
макар това да не се споменава от организаторите – през 2002 г. в Пловдив, и то не в художествена галерия, а
в исторически музей1. Именно в Пловдив, в рамките на Международните
фотографски срещи през есента,
вече повече от три десетилетия гостуват значими имена от световната
фотография.
Джоел Майеровиц е единственият фотограф, получил разрешение
да снима процесите по разчистване на останките от терористичния
атентат, извършен в Ню Йорк на
11 септември 2001 г. В продължение
на девет месеца той документира с
голямоформатната си камера случващото се в района, до който има
строго ограничен достъп. Работата му е сложна и опасна – налага се
да изследва огромна територия, да
се съобразява със сложни светлинни
ситуации както денем, така и нощем, да премисля добре своите композиции, които не бива да изглеждат
нито прекалено красиво, нито твърде отблъскващо. Майеровиц умело
балансира между две взаимно противостоящи си визуални послания
– едното е отрезвяващо и разтърсващо, фокусирано върху модерните
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(пост)индустриални купчини от бетон и стомана, примесени с човешки
останки, а другото, тъкмо напротив,
напомня за романтичното и възвишено минало, чиито достолепни свидетели са класическите руини. Като
добър познавач на историята на изкуството, фотографът сам отбелязва, че неведнъж по време на своята
работа си е представял силуетите на
антични и средновековни паметници,
достигнали до нас, като например баните на Каракала в Рим. Критиците
достигат и по-далеч, като сравняват
композициите на Майеровиц с произведения на автори като Джовани Пиранези и Каспар Давид Фридрих. „Пейзажът, представящ опустошение,
въпреки всичко си остава пейзаж –
пише Сюзан Зонтаг – В руините също
има красота.“ Това, че е усещал същата тази красота, споделя и самият
фотограф, но възвишеното чувство
бързо е било приземявано от разума,
който нито за миг не е спирал да напомня, че действителността е друга
– ужасна, трагична, опустошителна...
Разнопосочните послания, които откриваме във фотографиите на Майеровиц, всъщност отразяват и двете
мнения по отношение на съдбата на
останките на Световния търговски
център. Въпросът, който задават
различни изследователи, е дали запазването на руините и празнотата в
района не би оставило по-дълбока следа в колективната памет на нацията,
или напротив – новият облик на травматичното място ще докаже ясно и
недвусмислено, че духът на американците не може да бъде сломен. „Всички култури съхраняват частици от
реликви и руини, които им напомнят
за миналото; повечето си спомнят за
ужасни разрушения, благодарение на
остатъците от същите тези разрушения. Но американците никога не
са правили дома си върху руини и не
са позволявали на руините да определят – и по този начин да оформят
– бъдещето им. Силата на руините е
неоспорима и макар да е възможно да
се запази парче от фасадата на кулите, което да напомня за момента на
разрушението, би било грешка да се
спре само с този жест и да се допусне

единствено той да свидетелства за
всички онези ценни животи, които
бяха изгубени. Сам по себе си такъв
остатък ще провокира спомени и ще
концентрира целия богат живот в
ужасния момент на унищожение...
Вместо да възприемаме това пространство само като гробище – така,
както ни принудиха убийците, нека
посветим комплекса и новия търговски център на всичко, от което терористите се отвращават: нашата
модерност, нашата толерантност,
нашето многообразие, нашия егалитаризъм“ – пише американският професор Джеймс Йънг, член на журито

трагедия са трудно съвместими в
един кадър, който, както отбелязва
Зонтаг, разкъсван между двете, би
дал противоречиви сигнали на зрителя. Изглежда, че Джоел Майеровиц
е намерил начин да нагоди своята работа към строгите пуритански изисквания. И макар да му е потърсена
сметка за розовите облаци, които
според консервативните представи
са несъвместими с купчините отломки и човешки остатъци, съдбата
му не може да се сравнява с тази на
автори като Юджин Смит или Себастияо Салгадо, които са далеч по-непримирими и следователно – много

Джоел Майеровиц © Работници, 2001 г.

на националния конкурс за мемориал и
музей, посветен на събитията, случили се на 11 септември.

по-остро критикувани заради това,
че са си позволили да представят откровено красотата на тъгата.

Трансформацията е това, което стои
в основата на изкуството, но фотографията, представяща трагични и
разтърсващи сюжети, често е критикувана тогава, когато е прекалено
красива. Някак по презумпция се приема, че документалността изключва
красотата. Изкуството и човешката

1
Изложбата тогава е със заглавие: „След 11 септември – образи от епицентъра“. Открита е на
5 ноември 2002 г. в Регионалния исторически музей в Пловдив, в присъствието на посланика на
САЩ в България Джеймс Пардю и кмета на град
Пловдив Иван Чомаков.
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Портрети
и представления
Яна Лозева

При фотографите има един повтарящ се мотив – голяма част от
тях са искали да бъдат художници.
Вие рисувате ли, искали ли сте да
бъдете художник?

фотография Любомир Младенов

Исках да бъда художник, но когато
съм била трети или четвърти клас.
Помня, че преди да започна да снимам,
исках да пиша. Но когато започнах
да снимам, само това ми се правеше
и всичко друго отпадна. Затова снимането не е било за сметка на нещо
друго.

Да, имахме семеен фотоапарат, някаква сапунерка, с която обичах да
снимам. Малко беше трудно, защото
всички тези кадри трябваше да бъдат
проявени след това. А този фотоапарат беше предназначен да се вади за
екскурзии или рождени дни, не да се
снима непрекъснато с него. Наистина
беше страшен гъдел това снимане,
помня, че си правех дори автопортрети заради желанието нещо да снимам.

Никога ли не е имало колебания дали
фотографията е вашият път?

натрупвания не са само въпрос на
това какво четеш и какво гледаш, но
и на това какво ти се случва и какъв
живот живееш. А може и нищо да не
личи – има страхотни фотографи, при
които не можеш да разбереш какво
обичат, какво са гледали или какво са
чели. Това са хората с много силен почерк, с много специфичен стил, който
няма нищо общо с нищо друго – това,
което всички се опитваме да постигнем. При тези хора не става просто да
отидеш, да видиш фотографиите им и

Яна Лозева е фотограф, завършва
специалност „Фотография“ в НАТФИЗ
„Кръстьо Сарафов“ и снима често
театрални спектакли, улична
фотография и портрети. Автор е
на няколко самостоятелни изложби –
„Пряка светлина“ (2014), „Адата“ (2015),
„Ела при мен“ (2018), „Терминал“ (2019),
а също и на книгата „Дълго лято“.

Какво снимахте в началото?
Снимах много залези, разни небеса.
Била съм сигурно 14–15-годишна, но
правех и много автопортрети, снимах
приятели, съученички и беше страшен
гъдел.

Винаги ли ви е било по-интересно
да снимате хора?
Да, хората винаги са ми били интересни и винаги съм обичала да снимам
хора и разни човешки неща. Обичам
природата, но по-скоро обичам да съм
там, сред нея, и не ми е толкова интересно да я снимам. Или не умея.

Значи сте били от тези деца, които са обикаляли непрекъснато с
фотоапарат?
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Тогава нямаше. Сега като че ли повече
се чудя с какво допринасям. Но може
би това колебание има общо с някакъв
натюрел, защото аз съм несигурен човек. Съмненията ми са по отношение
на това как се справям. Иначе с годините като че ли по-трудно става криволиченето и тръгването по различни пътища – колкото повече вървиш,
толкова повече се стеснява пътят.
Човек с годините като че ли си копае
коловози, в които стъпва по-уверено.

Фотографията като всичко друго е и въпрос на натрупване – как
си личи чрез снимките например
какви книги обича фотографът и
що за човек е?
Не знам дали има такава директна трансформация, защото тези

директно да разбереш какво има отдолу. Въпреки че май винаги в дъното
на фотографията има някакво класическо изкуство и това си личи.

А този почерк как се изгражда?
Предполагам, че и в НАТФИЗ ви
учат как да го разпознаете, сигурно
при някои фотографи е ясен още
в началото, а други цял живот го
изграждат.
Не знам дали някой може да те научи,
по-скоро би трябвало да ти помогне
сам да го намериш – ако го имаш. Но
иначе, особено ако стане фикс идея –
на всяка цена да си различен, малко се
обезсмисля. В момента е много трудно, защото ние виждаме всичко и непрекъснато се сравняваме. Аз като
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видя нещо, преди да съм го снимала,
вече съм си помислила как това е снимано, къде съм го виждала, а това е
много затормозяващо. Дори понякога се превръща в проблем, защото те
спира, не посягаш да снимаш. Това усещане, че всичко вече е правено, е малко
обезкуражаващо.

С това, предполагам, че се сблъсква
всеки, който се занимава с фотография, кино, литература... Просто в един момент си даваме сметка, че създаваме още излишен шум
в едно пространство, запълнено до
пръсване с излишни неща...
Да, особено онзи, който създава визуални картини. Но така човек много
лесно може да се откаже.

Затова е интересно как се продължава след това?
Би трябвало да продължаваме, защото не можем да не се занимаваме
с това. Според мен началото винаги
трябва да е като игра. Много ми липсва как съм снимала в началото – листенце, трева... Може да е било супернаивно, но тогава правиш свои неща и
нямаш тази преграда, свързана с очакванията на другите, пък и със своите очаквания. А сега слагам някакви
предварителни представи как ще
бъде видяно това през чуждите очи,
какво ново ще каже, кой ще го види,
как се вписва и т.н. Разбира се, това
е неизбежно. Но се опитвам да създавам по-малко неща, които за мен да са
смислени. Опитвам се да не произвеждам непрекъснато картинки или ако го
правя – да внимавам какво показвам.

Интересно е как фотографията
е свързана с егото на снимащия,
защото ми се струва, че когато
човек снима, той избира да изчезне
и да бъде незабележим. Вие много
често снимате театрални спектакли – какво се изисква от този
тип снимане?
Театралната фотография е някакъв
вид репортаж, при който фотографът трябва да си свърши много добре

Яна Лозева, из серията „Пряка светлина“, 2014 г.

работата и не трябва да се занимаваме с неговия стил. Там сякаш няма
толкова силен емоционален заряд или
ако има – това не е толкова добре.

Защо?
Защото, ако започнеш да боравиш с
разни фотографски трикове и започнеш да го правиш твърде интересно,

това не е добре за театралната фотография. Не гледаме колко хубави
обективи има фотографът, а гледаме
части от постановката. Фотографията не трябва да ни пречи да добием
представа за представлението по
възможно най-добрия възможен начин. Всичко трябва да е деликатно.
Колкото до егото – снимките винаги
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което не ми позволява да снимам красиви пейзажи.

Дали това не се нарича критично мислене, защото днес светът
е пълен с толкова красиви и нереални пейзажи, които вече нищо
не ни говорят и не предизвикват
нищо у нас, защото изглеждат
изкуствени?
Има неща, които са толкова употребени вече, че когато видим някой много хубав залез, се шегуваме вкъщи:
„Хайде, пак пуснаха кича!“. Залезът
вече е станал снимка на залез. Може
би затова понякога съзнателно си
казвам, когато има някакво зрелище
пред мен, че няма да снимам, само ще
гледам. Сигурно затова и Сюзан Зонтаг твърди, че снимките заместват
спомените и помним само онова, което сме снимали. Ако снимаме, си спомняме само снимката.

Вдигате ли телефон да снимате, когато нямате подръка
фотоапарат?

Яна Лозева, из серията „Терминал“, 2019 г.

говорят за човека зад обектива. Дори
да не си личи само от един кадър, ако
гледаме поредица от неща по-дълго,
винаги откриваме какво има на дъното. Особено ако става въпрос за наративна фотография и по-лични проекти, там особено си личи. Или поне
отношението си личи. Няма формула
и при всеки човек е различно – доколко
всичко минава през теб и тогава има
голямо значение колко силно е егото
ти.

Пейзажи или портрети? Защото
дори когато работите по проекта
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„Терминал“ – серията, направена
на изоставения остров Адата в
Пловдив, вие разказвате за това
място чрез човешките фигури? Не
обичате ли да снимате природа освен онези първи залези?
Снимала съм и природа. Когато попаднах на остров Адата в Пловдив
през 2013 г., снимах само острова, без
хората, само природа. Малко притеснителни снимки – не са тези зелени
пейзажи, които виждате по-късно.
В онези снимки има нещо застрашително. Подозирам, че има нещо в мен,

Да, правя го непрекъснато. Аз също
съм болна от това да снимам с телефона си някакви неща, за да ги запомня. Но си давам сметка, че ако не
си фотограф, това да снимаш непрекъснато в живота, сигурно в един
момент започва да пречи. Защото по
този начин непрекъснато гледаш през
филтър, винаги слагаш камерата между себе си и света и виждаш някакво
квадратче. Нещата, които винаги ме
потрисат, са туристи, които снимат
картини в големите музеи. Тези изображения са достъпни в интернет във
висока резолюция, а това, което ти
ще заснемеш, няма да е по-добро от
картината, която можеш да си свалиш. Но така пропускаш чудото, че си
там и виждаш тези картини на живо.

Целият този стремеж да снимаш
прилича и на някакъв глад – ти снимаш даден обект и сякаш вече го
притежаваш...
Но прибираш някакво копие, което пречи на връзката ти със света.
Иначе аз имам фотографски рефлекс
– много бързо вадя фотоапарат или
телефон, каквото имам.
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А как избягвате режисирането,
когато работите с хора?
Понякога хората ми се молят да ги
режисирам, а аз не умея. Избягвам
режисирането, като седим с хората
известно време в един притеснителен въздух, че нещо очакваме един от
друг, а не е ясно какво точно очакваме
да се случи. И понякога това помага,
понякога – пречи. Когато снимам дигитално – тогава снимам доста и в
един момент хората изгубват представа кое от това, което показват, е
важно за мен и спират да се стараят.
Аз самата никога не знам какво точно
искам да видя и затова не мога да режисирам. Затова чакам. В проекта на
остров Адата пробвах за първи път
да бъда малко повече режисьор и да
се опитам да вкарам хората в някакво
емоционално състояние, да ги накарам да мислят за нещо и да видя какво
ще изтече навън. Искаше ми се да има
нещо извънредно в тези снимки, нещо
като антиутопия, нещо като край на
света...

по улиците – другото е, че понякога
съм малко срамежлива и се притеснявам да не вляза в нечие пространство.
Но се старая, това още го уча – да спирам хората и да ги питам дали мога да
ги снимам. Естествено, най-страшното, което може да произтече от
това, е някой да каже „не“. И въпреки
че обичам да снимам по улиците, моят

ми е трудно да обясня защо искам
точно този кадър.

Помня преди време един разговор с
Веселина Николаева, която ми каза,
че понякога, когато работи дълго
време върху един проект и започне
да подрежда кадрите, се налага да
махне най-силните фотографии,

Точно така изглеждат – пресъздали сте един свят на ръба, на Апокалипсиса, напуснат от хората.
Исках хората, които снимах там, да
си представят точно това – че те са
последните хора. Това е Долната земя,
като от приказките.

Как преминавате през различните
жанрове? Защото имате и много
улична фотография.
Обичам да снимам по улиците. Просто
тук, в София, ми е по-трудно. Първо,
защото е грозно и защото в София
винаги имам проблем с фона – висят
кабели, климатици, реклами, а на мен
не ми е много интересно да ползвам
това. Има, разбира се, хора, които
добре използват този фон, но аз не
умея и не ми е любопитно. В Лондон
или други красиви градове обаче не
спирам да снимам по улиците, но там
фонът понякога е толкова хубав,
че ти се ще заради него да намериш
случка или история за разказване. При
всички случаи обичам да снимам хора

Яна Лозева, „Терминал“, 2019 г.

жанр е по-скоро портретът, отколкото чистата улична фотография.

защото нарушават баланса. И тогава това ми се стори кощунство.

Имате ли си своите хора във фотографията, на които разчитате – учители или просто такива,
с които можете да си сверите
часовника?

Да, тя умее да разгледа историята
цялостно. Защото не можеш да направиш проект просто със събрани
хубави кадри – те трябва да работят
заедно, да значат нещо. Понякога има
страхотни кадри, които стърчат –
развалят всичко останало и трябва да
ги жертваш. Затова е важен външният поглед на хората, в които вярваме.
Защото понякога развиваме сантименталност към снимките.

С днешна дата се доверявам на Веселина Николаева – тя много добре ме
разбира. Освен това е много критична
по чудесен начин – дава силни аргументи, което е важно за мен, защото аз
работя много интуитивно и понякога

Разговаря Оля Стоянова
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Яница Христова

Осмотека
Яница Христова е родена през 1990 г. Завършва книгоиздаване във Великотърновския университет, прави магистратура по творческо писане
в Софийския университет. Нейни разкази и стихове са излизали на страниците на различни издания. Пиесата є „Без контрол“ е част от афиша
на Театър „София“. През 2020 г. разказът є „Клиника Мемориес“ получава
първа награда на конкурса „Рашко Сугарев“.

Тази нощ щеше да прилича на редица други нощи в живота на Алберто
Карлина.
Той не беше човек, който обича сътресенията. Но – всъщност – кой ли
ги обича?
Отговорът нямаше никаква стойност за Природата, която разтърси
Милано из основи. Земетресението,
пишеше на следващия ден във вестниците, било с нечувани размери, а щетите още дълги години щяха да оставят белези върху града...
Алберто Карлина беше симпатичен и
елегантен чудак. Той беше собственик
на осмотека – музей на ароматите.
Отнасяше се към музея като към храм,
дори спеше в малка стаичка, обособена в сградата специално за него. В осмотеката се съхраняваха аромати и
парфюми, шествали по тази земя от
векове. Най-ценните екземпляри бяха
натрупали доста десетилетия зад
гърба си, а рецептите им криеха тайни съставки, които днес бе невъзможно да се открият.
Страстта му с годините бе прераснала в мисия – да съхрани тези уникални дихания за идните поколения и
да ги направи съпричастни към бита
и душевността на тези, живели преди тях. Защото, вярваше, ароматите
имаха вълшебната способност да пробуждат спомени, да създават емоции,
с един дъх да те отвеждат в различна
епоха…
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Карлина се събуди от първото слабо
почукване на стъклениците в музея,
които започнаха да се удрят една в
друга. Той скокна бързо от леглото и
изтича в голямата зала. Магнитудът
на земетресението караше цялата
сграда да трепери, все едно танцува
върху нажежени въглени. Мъжът се
спря пред лавиците. Стотиците шишенца вече подскачаха по дървените
плотове, удряха се силно в стената
или направо падаха върху излъскания
под. Стъклото се разбиваше на хиляди парченца, а парфюмът попиваше в
паркета, оставяйки след себе си облак
аромат, който – незащитен от предпазна обвивка – скоро щеше да изчезне
завинаги от този свят, без да остави
и следа.
Парфюмите се разбиваха един след
друг. Карлина падна на колене и притисна с ръце силно слепоочията си.
Главата му щеше да се пръсне от болка. Толкова много аромати се вплитаха във финото му обоняние, че съзнанието му нямаше възможност да ги
обработи. В ума му се разливаха като
цветни експлозии, които късат невронни връзки след себе си. Болеше го.
Болеше го физически. Болеше го и от
мисълта колко безценни експонати ще
изгуби музеят сега, а той е напълно
безсилен да ги защити…
Скоро – свит на кълбо сред люлеещия
се град – Карлина изгуби съзнание…

Спасителният екип го откри сред
руините. Говореше несвързано, а налудничавият му поглед смути спасителите. В думите му се долавяха
изреченията, че „картините са разранили ума му“, а той вече няма „силата
да усети аромата на каквото и да е“.
След това говореше за загуба. „Нечовешка загуба.“
– Какво му е? – попита стажантът и
погледна през малкото прозорче, през
което се виждаше цялата стая. В единия ѝ ъгъл стоеше свит мъж с блуждаещ поглед.
– Трагична история – отговори главният психиатър. – Бил е заможен любител на парфюмите, дори е създал
музей за тях. Но земетресението
унищожава труда му, а по-лошото е,
че му отнема и обонянието. След това
полудява. Не се притеснявай, не е опасен. Просто е тъжен. Полудял е от
тъга… Ела, да не се спираме задълго.
Трябва да посетим още пациенти.
Двамата лекари продължиха напред, а
Алберто Карлина, откъснат от целия
свят, остана свит в стаята си. Очите
му се взираха в нищото, докато в съзнанието му проблясваха откъслечни
спомени от отминал и безвъзвратно
потънал в небитието живот. Изгубен
– като аромат на парфюм, докоснал
те от непознат, минал покрай теб:
като да притежаваш уханието му
точно за миг, след това да го изгубиш
завинаги…

