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Една историческа

Споровете за Македония са част от
историческата ни участ, но изглежда
са на път да се превърнат и в основен
маркер на днешната българска политика. Особено след ветото, с което
България хлопна вратата на Република Северна Македония към членство в
Европейския съюз.
Именно поради тази причина решихме
да посветим първия за 2021 г. брой на
„спора за Македония“. С неизбежните връщания „назад“, с прелистването на „романтични“ и „недотам
романтични“ страници от общото
ни минало. С разприте за фалшификациите на „историята“ и „езика“, за
претърпените от нас „огромни страдания“ и новоизкованата „македонска
идентичност“, за „благодарността
и неблагодарността“, за вмешателствата на „чужди сили“ и „нашите
провали“. Всичко това – и то в детайли – може да откриете в анализите на
Александър Кьосев и Огнян Минчев,
които кръстосват две гледни точки
в дълбочина по „македонския блян“
и „българската горчивина“. А и тези
гледни точки непрекъснато се променят във времето, както можете да
се убедите от текстовете на Петко
Славейков, Симеон Радев или Кръстю
Мисирков.
Защото Македония е – а явно и си остава – огромна и незарастваща рана
в съзнанието на българите. Причинена от множество събития, наподобяващи парчета от „огледалото
на Историята“, които трудно дават
цялостен образ и най-често нарязват

ръцете, опитващи се да ги подредят.
Затова и споменът за разбитото „македонско огледало“ трудно се утаява
в колективната памет и продължава
да напомня за себе си. По един начин
„тук“, по друг начин „там“. Ето защо
и бъдещето в българо-македонските
работи неизбежно се равнява (по) или
ранява (от) миналото. Винаги миналото е негова „граница“, особен „език“
с една или друга степен на разбираемост.
Напълно си давам сметка за това,
бидейки потомък на хора, дошли от
онези земи. Знам много добре колко
пристрастен е този исторически
разказ и че той задължително включва огромен брой човешки съдби. Може
би около милион бежанци от Вардарска и Егейска Македония се заселват
в днешните граници на България, а
около половин милион българи полагат костите си във войни и въстания
заради „македонската кауза“. Затова
отвъд спомените за „романтиката“
е редно да помним и за цената, платена от дедите ни за онова „там“. А
тя е била наистина непомерно жестока. Ако си послужа с една стъписваща метафора на писателя Патрик
Оуржедник от книгата му Europeana,
ще се окаже, че пътят между София и
Скопие, който ние и до ден днешен не
сме построили, всъщност е проправен (и то в двете посоки) от телата
на жертвите, давани война след война. Редно е да го помним, особено във
времена на твърде категоричен политически избор.

Сещам се и за едни думи на екзарх
Йосиф, който в дневника си пише, че
никога няма да прости на цар Фердинанд едно. Това, че с недомислието си
в Междусъюзническата, но най-вече
в Първата световна война монархът
в един миг е заличил цялото духовно
дело на Българското възраждане, безвъзвратно откъсвайки македонските
епархии от България. „А аз цял живот
с игла кладенецът копах“, горчиво
обобщава екзарх Йосиф провала на
„екзархийския проект“. Поне на стария екзарх му е било спестено да види
по-сетнешния развой на събитията,
както и някои невероятни днешни модификации на „екзархизма“. Например
„екзархийската народност“ на Гоце
Делчев, роден според северномакедонската историография в „екзархийско
семейство“ от Кукуш. Или пък уплаха
на Св. синод на БПЦ да поеме грижата
за Македонската православна църква,
след като тя се обърна към българските синодали като към представители
на Църквата майка.
И тук отново си давам сметка как разговорът по българо-македонските работи вечно се прехвърля в миналото
и се води в минало време. Явно отношенията между нашите две страни,
по думите на македонския писател
Младен Сърбиновски, са „котли от
емоции, постоянно подгрявани около
точката на кипене“. Въпросът е дали
и кога „спорът за Македония“ ще се
превърне в разговор, в който миналото да не е навсякъде, а бъдещето
– никъде.
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В брой
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Карикатура
на Александър Божинов,
1927 г.

Спорът за Македония
Как се стигна дотам България да наложи вето на европейското членство на
Република Северна Македония? Сблъсък на националните разкази или отглас
от Големите разкази, остатъци от „титовизма“ или дълго трупана обида,
която продължава да терзае колективната памет в София и Скопие? „Обща
история“ или две непресичащи се „истории“, „общ език“ или две книжовни
норми? Кой злоупотребява с паметта на жертвите, към която най-често
посягат с нечисти ръце демагози, популисти и обикновени политически
тарикати? И не води ли всичко това до нова ескалация в „езика на омразата“?
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За македонските
Разговор с проф.
Александър Кьосев
За Македония у нас винаги се е спорило с пристрастие. Като потомък на македонски род, имате ли
такава лична история?
Аз съм крайно пристрастен в своята
безпристрастност. Имам биографична основа, която обяснява моята настояща позиция, затова ще предложа да поговорим върху една фамилна

работи
Ето защо нека опитаме с тази история, която е моя лична, фамилна и би
ми помогнала при превеждането на
сложния методологически проблем
– какво представлява модерната нация? – на по-популярен език. Но знам,
че пред сп. „Култура“ може да си позволя да бъда и малко по-теоретичен.

Да започнем тогава с вашата лична
история.

Църквата в Струмица, началото на ХХ век, фотография Wikipedia

история. Това е микроисторически
подход, различен от традиционните
разкази за историческата съдба на
българи, македонци, гърци, сърби, албанци и т.н. Защото в момента, в който включим тези етноними и Големи
разкази като саморазбиращи се, попадаме във властта на институционализирани национални митологии от XIX
в., а нали точно тях искаме да критикуваме, да ги видим по различен начин.
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Моята фамилия идва от град Дойран,
който дядо ми Гиго е напуснал с четирите си деца и жена си след крушението на България в Първата световна
война. Било въпрос на живот и смърт
– оставаш ли там, или се връщаш в
България. Дядо ми е бил български патриот, баща ми е български патриот
и аз съм български патриот. Само че
по различен начин. Надявам се – малко
по-информиран.

Ето каква е и семейната легенда. Прадядо ми живеел в с. Струмица, едно
много живописно македоно-българско село. Дори не знам името на този
прадядо, знам само прякора му – наричали са го граматик. Дядо Граматик,
както сочи самият прякор, бил писар
и пишел просбите на хората. Те не са
били чак толкова много и той не е бил
много богат. Успял да омъжи трите
си девойки за трима млади и заможни български търговци. Те заживели
щастливо с мъжете си, а дядо Граматик продължил да бъде беден. Това
се случва някъде около Илинденското въстание, когато сърбоманската
пропаганда прониква в този район.
Идват сръбски емисари и в Струмица
и започват да внушават на хората, че
те са южни сърби. Преди това имало
борба между други две национални
пропаганди, които баща ми наричаше
с дойранските им имена – „гръкофили“ и „българофили“ (самата наставка
-фили показва не очевидна идентичност, а известна неопределеност, сякаш е въпрос на избор).
Връщаме се към с. Струмица. При моя
прадядо дошли сръбски емисари и му
обещали пари, ако се пише сърбин. И
дядо Граматик, без много да се замисли, решава да вземе парите, пък да го
пишат какъвто искат. С дадените
средства отворил книжарница, където продавал сръбска пропагандна литература. За зетьовете това
било скандал, те не очаквали, че той
ще стори подобна глупост. Събрали
се на тайна вечеря, за да решат какво
да правят с вироглавия старец. Измислили интрига. Без предупреждение
при него се върнали трите му дъщери
с всичките внуци. Има такъв обичай –
„на повратки“, когато се посещават
родителите на младоженката, обикновено това трае два-три дни. Дъщерите на дядо Граматик останали седмица, втора, трета. На четвъртата
седмица той не издържал и повикал
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зетьовете си, рекъл им, че вече не
издържа, направо ще фалира. А те му
отвърнали, че са се оженили за българки, които са се оказали сръбкини.
Да си ги взима обратно. И дядо Граматик, какво да прави, бил принуден под
семейния натиск да върне сръбските
пари и да затвори книжарницата. Така
той се посрамил, но честта на нацията била спасена.
Това е патриотичният разказ, който
моят баща ми разказваше. Пример за
това как се защитава българското
име и българската идентичност. Аз
бях отраснал с този разказ и Македония бе за мен митологична родна земя.
Когато бях четвърти клас, баща ми
ме заведе в Югославия, което тогава
не беше никак лесно. Обиколихме родните места: Дойран, Струмица, Гевгели, установих, че имам двайсетина
братовчеди. Те обаче, макар и роднини, съвсем не се смятаха българи и
още като деца започнахме яростно
да спорим кой е македонец, кой – българин. Когато пораснах, започнах да
чета съвременни съчинения по теория на нацията и постепенно добих
дистанция към този семеен патриотичен разказ. Видя ми се, че той може
би означава нещо доста по-различно.
Защото онова, което ви разказах, великолепно показва какво представлява
„мултиперспективността на историята“. Баща ми разказваше тази история като патриотичен пример, аз
обаче смятам, че тя носи в себе си и
друго послание. Зетьовете са пламенни български патриоти, за тях българската идентичност е много важна, съдбоносна. Те рискуват да разпаднат семействата си, ако се окаже,
че техните жени не са българки. За
дядо Граматик обаче, който в разказа
на баща ми е национален предател,
може би самите имена „българин“,
„сърбин“, „грък“ не са били чак толкова важни. За него, а и за по-старото
поколение като цяло, животът в мултиетническата и мултирелигиозна
Османска империя е налагал други императиви на оцеляването и той вероятно е свикнал да се адаптира гъвкаво
към разни ситуации, да играе една или
друга роля: не е имал някаква „твърда“, „съдбоносна“ идентичност, а е използвал горните имена според случая.

С това искам да кажа, че проблемът с
идентификацията по различен начин
засяга различни поколения – по-младите и активните са „повече българи“ от по-старите. Но различните
значения на „идентичност“ не важат
само за поколенията. За позицията на
жените в разказа на моя баща се мълчеше, какво мислят дъщерите на дядо
Граматик, не изглеждаше важно: ако
мъжете са българи, очевидно и жените им са българки, това за този разказ
беше очевидност. Вижда се как историята за националната идентификация е свързана с фамилната история,
зависи от конфликта на поколенчески
и полови позиции и е белязана с йерархии. Младите, активните, интелигентните мъже, които усещат духа
на новото време, са истинските носители на националната идентичност.
По-старите са хора с друг манталитет, те са много по-флуидни и неопределени, а в патриотичния разказ
жените никой не ги пита, те се оказват само фигуранти – сякаш нямат
право на самоопределение.
Казаното важи далеч не само за моята фамилна история, то е правило. В
„Под игото“ прекрасно е описано как
в микроклетките на семейството
Антропологическа реконструкция на лицето на цар Самуил, фотография Wikipedia

младото поколение принуждава постарото да вземе позиция, докато
по-старите се дърпат и не искат да
взимат категорична позиция, нямат
нужда, не са свикнали. Всичко това
идва да покаже, че на прехода от предмодерно към модерно общество радикално се променя начинът, по който
хората живеят заедно, и възниква
нова, модерна идентичност, която не
е съществувала преди, тя е ефект на
конфликт и предоговаряне. Но Големите разкази, т.е. националните митове, отказват да забележат това.
Те искат да разказват приказката как
българите са съществували от древни времена, били са велики и пак ще
бъдат велики.

И както македонците са били велики и пак ще бъдат велики... Въпросът за „общото минало“ днес
изникна с огромна острота, но на
хоризонта сякаш не се очертава
възможен изход от „историческата криза“?
В момента, вместо да гледаме бъдещето и да водим прагматичен диалог,
ние дадохме думата на две романтични, остарели и историографски митологии за нацията. Българската е
институционализирана далеч по-отдавна и е по-устойчива. Македонската е по-неустойчива, затова е по-налудничава. Отидете в Скопие и вижте
какво представлява „антиквизацията“ на града; лудост и престъпление
спрямо града Скопие.
В момента, в който ги направиш определящи в един политически диалог,
националните митологии влизат в
режим на спор и втвърдяване. Това
се случи и с нас: зад Големите разкази, представящи се за историческа
истина, застанаха институции, застанаха политици, огромна част от
българското общество. Подреди са
такава конюнктура, от която не
виждам излаз. Имаше известен прагматизъм, имаше инициатива преди
две години, и то на самия Бойко Борисов за приобщаване на Западните
Балкани, приоритет на българското
председателство на ЕС. Всичко това
е забравено и пропиляно. В момента
дадохме думата на онези, които по
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силата на собствения си разказ няма
как да се разберат. За мен този исторически спор е остарял и неразрешимо митологичен, той не разбира какво
означава перспективизъм в историческото тълкуване. Трябва да бъде пренебрегнат и да се намери политическо
решение.

Освен спора за общото минало се
възобнови и спорът за езика. Има
аргументи за българския характер
на славянския език в съчиненията от IХ–ХI в., за формирането
на новобългарския книжовен език
през епохата на Възраждането и
че няма никакви доказателства за
формиране на отделен македонски
език по същото време. Къде минава
границата между мита и науката
по отношение на езиковия въпрос?
Вместо да отговоря директно, ще
прочета един откъс от мемоара на
Любен Каравелов „Записки за България и българите“. Един пасаж за езика, който се е говорил на чаршията в
Пловдив: „Коренните жители, които
наричат себе си аристократи или евгенистати и които са не повече от
600 души, се състоят от смес гърци
и куцовласи (цънцаре) с българите. Те
говорят на гръцко-българско-турско
наречие и ненавиждат българската народност от всичкото си сърце
и душа. Ние не знаем какво понятие
биха си съставили германските, ингилизките и руските фило-елини за
наследниците и за наместниците
на Демостена и Платон за тяхното
наречие, ако биха чули следующите
фрази: „Вали клечка сто дупка, на ми
свиризи о ветарос“ или „тръкалзи то
тенджура ке булдуши то капаки“. Коментарът на Каравелов продължава:
„Тука сме длъжни да кажем и това, че
нравите, обичаите и животът на тие
нищожни потомци на велика Елада нямат нищо общо с нищо гръцко и нищо
европейско или человеческо. Турските
обичаи са ги преобразили дотолкова,
доколкото тия обичаи са изменили и
живота на Златоустовите наместници. Разбира се, че всичко това е опростително на гръко-цинцарина, който е
фалшив от самата си природа, който
е отънчил своето душевно величие
още във времената на византийското
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могъщество и който е изменил на народността си и на името си още в
онзи ден, в който е захванал пръв път
да се нарича ромей; но тая нещастна
суетност и тая старческа подлост
влече след себе си и младият, честният и възраждающият се българин...“.
Каравелов описва тук един език и го
описва по изключително заклеймяващ
начин, нарича „фалшив“ и „цинцарски“
езика, с който обичайно се общува

Любен Каравелов, 1869 г.

на чаршията. Той прави този език
смешен, макар че той е просто практически, една своеобразна османска
„лингва франка“, която се налага, когато различни етнически и религиозни
групи са в контакти. Подобни езици,
функциониращи между различни етнически и културни групи, са по неизбежност хибридни. Но за копривщенеца Каравелов, отраснал в моноезикова
среда, самата хибридност е омразна и
фалшива. Той смята, че самият език е
някак изначално, метафизически чист
и че чистотата му е онова, в което се
кълнем и държим да го опазим. Питаме се: къде е този чист език? Къде се
намира? Кой го употребява и в какви
ситуации? В Копривщица ли е? В Панагюрище ли е? Може би в Търново? Или

в Габрово? Или в Битоля? Във Видин?
Навсякъде говорят само един или друг
диалект. Ще ви кажа къде е „чистият“ език – той е в стихотворението
на Вазов „Език свещен на моите деди!“,
т.е. в поетическите митологии.

Тук стигаме и до избора на източноезиковите говори като основа на
българския книжовен език в края
на XIX век, довел до откъсването
на македонския говор. Може би отчасти „вината“ е и на езиковеда
проф. Александър Теодоров-Балан, първи ректор на Софийския
университет?
Проектът по създаването на българския книжовен език не е обикновен
проект. Той е гигантски диспут, в
който участват най-важните български възрожденци. Там има няколко
книжовни школи. Едните искат да архивират езика и да го върнат до „славянската му майка“, други искат да
постигнат компромис между модерния и стария вариант на книжовния
език, третите следват Вук Караджич,
който е казал: „Пиши, както говориш“.
Тоест имаме радикални консерватори и радикални модернизатори, а
третите са някъде по средата. Този
спор не е разрешен през цялото Възраждане. Едва след Освобождението
възниква истинската езикова норма,
чак когато българското езикознание
се институционализира и превръща
в държавна езикова политика, тогава се кодифицира българският език.
Защото истинската книжовна норма
трудно може да бъде наложена без политиките на държавата. Нещо подобно става и с македонския език, но значително по-късно. Цялото образуване
на македонския език и на македонската нация е отместено във времето с
около петдесет години.
Езикът има винаги две страни. Той е
средство за общуване и преди кодификацията като средство за всекидневно общуване представлява мрежа от „наречия“. Което значи – мрежа
от комуникативни практики, в които
има прилики и разлики, но няма ясни
граници. Но самото име на езика е политически идентификационен символ, то не произтича пряко от практиките, защото е друга практика
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– идеологическа. Така че „езикът“ възниква на границата между комуникативни практики и политико-идеологически практики. Те се пресичат и
взаимно артикулират един смътен
комуникативен континуум, който има
подвижни и неясни граници, по-скоро
зони на преливане. Но от своя страна
и актът на самоопределение също има
подвижни граници – политическите
избори и идеологиите се променят с
времето. Така въпросът за „идентичността на езика“ е не по-малко исторически и променлив от този за идентичността на нацията.
А що се отнася до загърбването на
западните говори, това става много
преди проф. Александър Балан. Още
Петко Славейков в статията си, която публикувате в този брой, се оправдава пред западните българи, че не
употребява тяхното „наречие“, защото не го знае. И обещава, че бъдещият български език ще вземе всички
български наречия предвид, което при
кодификацията не се случва. Но щом
като българските наречия не са били
описани навремето, щом нямаме езиковедски атлас, как знаем къде започва и къде свършва българският език?

Наскоро имаше декларация на БАН,
че начинът, по който езиковата
норма в Македония „е кодифицирана и наложена изкуствено от горе
надолу, є дава статут на вариант,
а не на отделен език“. Доколко „естествена“ може да бъде езиковата
норма?
Почти няма езикова норма, която да
не е държавно кодифицирана! В редки
случаи се кодифицира норма чрез други институции, които не са държавни
– например в Германия през протестантските преводи на Библията и
образователните институции, далеч
преди немското обединение. Но да
оставим далечните примери, вижте
какво се случи с българския интернет. Там имаше един период на пълен
езиков хаос, след което се въведе обратно българската езикова и правописна норма. Ако нямаше българско
езикознание, „шльокавицата“ и другите вироглави техники на изразяване в
интернет щяха да си съществуват
свободно и никакъв езиков пуризъм не

би могъл да ги възпре. Норма сама по
себе си, която да е в безвъздушното
пространство, няма. Няма норма без
политики и власт, която я налага.

Като говорим за езикови политики,
има ли все пак поле, на което биха
могли да се срещнат становището
на БАН по езиковия въпрос и Хартата за македонския език на Македонската академия на науките?
Възможен ли е някакъв конструктивен подход?
Конструктивният подход би бил този
разговор с романтичните си предпоставки – историографски и езиковедски – да не бъде подклаждан. Донякъде
е вече късно, сега позициите се увълчиха и втвърдиха. И хора като мен,
които говорят такива неща, често
биват обвинявани, че са „национални
предатели“. Аз полудявам от това,
защото съм много по-голям патриот
от разни идиоти, но не виждам как на
базата на тези предпоставки може
да бъде постигнат някакъв компромис. И пак казвам: един национален
език възниква на пресечната точка
на политически практики и езикови
дадености. Но когато политическите практики са се отделили исторически и съдбовно в течение на един
век, когато са се превърнали отдавна
в езикови навици, когато съдбата на
македонското население е станала
различна от съдбата на българското
население и постепенно са се оформили две нации, вече няма как нещо
да се промени. Имало е историческа
възможност, когато се е формирала
българската нация, да се развие общ
процес на самоопределение, но тя е
пропиляна. Исторически се е получило
така, че има два процеса на самоопределяне. Но изрично искам да отбележа – процесът на самоопределяне
не може да бъде наложен с декрет от
Коминтерна, нито с държавен декрет
от 1944 г. Има, разбира се, проекти,
налагани от елитите, от активисти,
от пропагандисти, от комунисти и
пр. Но те не са достатъчни – нищо не
могат да направят без подкрепа отдолу, без културните и езикови практики на самото население. Очевидно
практиките на македонското население отдавна подкрепят акта на македонско самоопределяне и тази нация

вече има традиции. На нейния език се
създава книжнина, пише се поезия, на
него са написани важни произведения.
Затова и цялата тази политика на
езиково-политически спор е безперспективна. Тя трябва да бъде зарязана.

От вече споменатата статия на
Петко Славейков за македонския
въпрос (1871 г.) научаваме, че още
през 70-те, дори през 60-те години на XIX в. в Македония има
хора, „млади патриоти“, които
„упорстват в своето македонско происхождение“, твърдейки,
че „българите са татаре“, а македонският език е различен от
българския. Нима въпросът за македонския език и идентичност е
съществувал още тогава? Или Славейков има предвид само отделни и
единични случаи, както твърдят
днес някои български учени?
Всяка тенденция започва с единични случаи. Отначало някакъв процес
има отделни проявления, после те се
умножават, стават статистически
значими и най-накрая се превръщат в
определящи. И тук действат разнообразни фактори и случайности, няма
някаква историческа необходимост.
Нещата биха могли да се развият и по
друг начин. Очевидно по времето на
Славейков това са били единични случаи. Но тези единични случаи са били
симптоми за вече съществуващо напрежение в езиковите политики между източните и западните диалекти. Още тогава е било ясно, че който
диалект спечели, рискува да маргинализира другия. Ако книжовната форма
се беше формирала на базата на западните диалекти, източните българи щяха да бъдат маргинализирани.
И вероятно българите в Добруджа
или Бесарабия щяха окончателно да
бъдат откъснати от България, от т.
нар. „езиков континуум“.

Какво включва тогава едно по-дълбоко разбиране на понятието „обща
история“ в противовес на елементарните му интерпретации, срещу които се противопоставихте,
подписвайки, заедно с други учени,
позиция срещу Меморандума на
българските власти до страните,
членки на ЕС?
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Александър
Кьосев

Проф. Александър Кьосев е
преподавател по история на
модерната култура в СУ „Св.
Климент Охридски“. Преподавал е в Гьотингенския университет, специализирал е в
Чехия, Великобритания, Франция, Унгария. Автор на статии и книги върху история на
културата и литературата,
сред които: „Лелята от Гьотинген“, „Индигото на Гьоте“,
„Караниците около четенето“.
Директор е на Културния център на СУ „Св. Климент Охридски“. Едно от лицата на Движение „Реформи в културата“.

Както империята на Карл Велики дава
възможност на френската и на немската историография да я използват
за свои цели, защо да не бъде постигнато съгласие и между българската и
македонската историография, че ще
има различни разкази за цар Самуил
или за неговите наследници? Това
предполага отказ от конфликт, търсене на диалог и на начин да се минимализира конфликтът. Кажем ли, че не
можем да изменим на историческата
истина, тогава конфликтът изниква
автоматично. А както видяхме, историческата истина е зависима от
перспективата на големите разкази.
Това не е релативизъм и не означава,
че няма факти. Има факти. Не означава, че няма истини. Има истини. Но
фактите се групират, подреждат,
разказват и тълкуват по различни
начини. За младите зетьове в моята
история думата българин е означавала едно. За дядо Граматик тази дума е
означавала съвсем друго: мултиперспективизмът, за който говорим, се
крие в самото значение на тази дума.
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Смисълът на думата „българин“ е
бил за младите съдбоносно-определящ, за дядовците съвсем не е било
така. Хора от друга имперска епоха
и с други нагласи, те гледат по различен начин на разните „маркери на
идентичност“.
Могат да се намерят много такива
примери, даващи повод за исторически перспективизъм. А той трябва
да се използва при тълкуването на
фактите в учебниците по история.
Само че наличните учебници са така
пропити от националните романтически разкази, че ако някой направи ревизия в тях, гигантска част от двете
общества, образовани в техния дух,
приели ги в сърцата си, ще се опълчат
допълнително едно срещу друго. Трудна и крайно деликатна ситуация.

Защо чувството за загуба във
връзка с Македония си остава
така централно за българското
национално самосъзнание и днес?
На какво се дължат господството
и устойчивостта на това „романтично и митологично“, както го
наричате, историографско мислене? Защо причините за тази загуба
се идентифицират винаги някъде
навън – Великите сили, Йосип Броз
Тито, Коминтерна?... Защо е така
непосилно осмислянето на факта,
че историческата възможност за
постигане на национално единство
е до голяма степен пропиляна от
самите българи?
Сложен въпрос. Той засяга сърцевината на националния проект. Всеки
национален проект представлява
мечта за единство между политическа единица, териториална единица
и културна единица. Те трябва да
съвпаднат, цитирам Ърнест Гелнър
в случая. Въображаемата „чиста родина“ на българите означава всички българи да се обединят – „сите
българи заедно“. Като под това се
разбира език, територия, култура и
политическа суверенност. Само че
сходен идеален проект имат и гърци, сърби, албанци. И ако погледнем
скромната карта на Балканския полуостров, виждаме, че тя би трябвало
гигантски да се разрасне, за да побере Велика Албания, Велика Сърбия,

Велика България и Велика Гърция. Тоест „идеалните родини“ не могат да
бъдат вместени в тесните граници
на полуострова. Но този „национален идеал“, всъщност нереалистичен
иредентистки проект, е бил дълго
време официална политика. Той е
структурирал българското образование, българската историография,
българската политика. Структурирал е обучението във военните поделения, предаността на воините,
определял е въображението на поети
като Яворов; поколения са живеели,
страдали и са се жертвали дори за
тази визия – обединена и велика България. За съжаление през това време
поколения в Гърция и Сърбия също са
живеели с подобни национални визии:
това произвежда врагове и „съюзници-разбойници“. Историческите
обстоятелства са довели дотам, че
в две определящи войни – Междусъюзническата и Първата световна
– ние сме били победени. Известно е
какво става след това. Кой е виновен?
Лично аз смятам, че не е добре да се
занимаваме с това в момента. То води
към реплики от типа „Няма да забравим, няма да простим“, към „ньойския
комплекс“ и „ньойската травма“ и
възпроизвеждане на „съюзници-разбойници“. Животът не е справедлив.
Историята не е справедлива. Идеята,
че със сегашните си спорове ще възвърнем обратно, ретроспективно,
историческата справедливост, е наивна. Можем единствено да произведем нови несправедливости. И го
правим, но не го виждаме. Защото в
момента, в който можехме в лицето
на Северна Македония да имаме много важен съюзник в ЕС, ние дадохме
тласък на най-ретроградните сили
в македонското общество. Онези,
които мразят наистина България и
употребяват езика на омразата. Дадохме им аргументи, наляхме масло в
техния огън и ги направихме политически важни, и то в момент, в който
бяха политически маргинализирани. И
какво стана в Северна Македония и в
България? Правителството на Зоран
Заев се клати, заговориха най-крайните и най-лудите. А когато говорят
те, умерените страдат.
Въпросите зададе екип на „Култура“
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Огнян Минчев

Идентичност и
интерпретации
Успешното създаване –
възникване на македонска
национална идентичност,
за която се твърди,
че е базирана на обособена
история, език и култура,
различни от българската,
е феномен, който
предполага задълбочена
и (за предпочитане)
неидеологизирана
интерпретация –
преди всичко от страна
на българската експертна
и гражданска общност
Когато английската писателка Ребека Уест (Rebecca West) пише своя
пътепис за Югославия „Черното агне
и сивият сокол“ (Black Lamb and Grey
Falcon) през 1937 г., тя не скрива своята симпатия и афинитет към доминираната от Белград шарена балканска
страна, създадена от победителите
във Версай през 1919 г. Въпреки това в
нейните срещи и диалози ясно се проявява истината за това какво мисли и
към кого принадлежи населението от
т.нар. Вардарска бановина. По пътя ѝ
през сръбска Македония тя разговаря
накратко с юноша, който страстно
желае да отиде при брат си в София,
но очевидно няма тази възможност.
„България е богата и щастлива страна“, споделя ентусиазирано младият
човек. „Това не е вярно – опонира му
авторката, – аз съм била в България
и зная, че тя е бедна страна, в която
се живее трудно...“ „Оо, това не е вярно“, реагира младежът, чиято представа за свобода, заможност и щастие е въплътена в мита за България
– приютила брат му, а може би и други
членове на семейството му.
Този фрагмент от пътеписа на Ребека
Уест е очевиден пример за идентичността на хората в Македония между

Ръмъния и Украйна се върна към своята румънска идентичност – с официален език и преобладаващо румънска
градска култура, въпреки съхранената амбивалентност и аморфност на
провинцията и селското население.
Южен Тирол е в Италия, но населението носи ясна идентичност, не по-различна от тази на събратята му в австрийския Северен Тирол.

двете войни. Ако симпатизиращата
на Сърбия англичанка бе посетила
Вардарска Македония 20 или 30 години по-късно, впечатленията, които
би придобила, щяха да бъдат доста
по-различни – и може би повече хармониращи на нейния афинитет към Сърбия и Югославия. Утвърждаването
на македонската идентичност сред
българското население на Вардарска
Македония е феномен, който рядко
се наблюдава сред общностите, откъснати чрез превратностите на
историята от своята нация майка.
Унгария живее след 1919 г. заобиколена
отвсякъде от общности на свои сънародници, които до днес съхраняват
ясна и категорична унгарска идентичност – в Трансилвания, във Войводина
и в Словакия. Постсъветска Молдова
е обект на немилостива трансформация по сталинисткия модел за „създаване на нации“, но през последните
десетилетия малката страна между

Успешното създаване – възникване на
македонска национална идентичност,
за която се твърди, че е базирана на
обособена история, език и култура,
различни от българската, е феномен,
който предполага задълбочена и (за
предпочитане) неидеологизирана интерпретация – преди всичко от страна на българската експертна и гражданска общност. Само по този начин
бихме могли ясно да идентифицираме
причините и процесите, довели до подобно мащабно трансформиране – отродяване на голяма част от българската етническа общност в полза на
алтернативен национален проект, на
проекта „Македония“. Има три основни кръга исторически събития, които
могат да се поставят в основата на
развиващата се „македонска национална идентичност“. Първият кръг
е свързан с периода от Берлинския
конгрес (1879 г.), решенията на който
откъсват Македония от другите български земи и я връщат обратно в Османската империя, продължил до края
на Втората световна война. Вторият кръг е налагането на югославската комунистическа доктрина за македонска национална идентичност на
антибългарска основа, в която се пресичат както стратегиите на сталинисткия коминтерновски подход към
„националния въпрос на Балканите“,
така и държавнополитическата визия на Йосип Броз Тито за втората
Югославия. Третият събитиен кръг
изисква сравнителен анализ на общественото развитие на България и
Македония под комунистическа власт
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и специфичните оценъчни – идентичностни процеси, които се осъществяват в този контекст в общественото съзнание на македонското
общество между 1950 и 1990 г.
Стратегията на новоучредена България за национално обединение се
сблъсква в Македония със стратегиите на другите балкански страни –
Сърбия и Гърция, както и с политиките на съперничещи си Велики сили за
влияние на Балканите – Хабсбургите,
Руската империя и Високата порта.
Тези многообразни съперничества на
територията на географска Македония предизвикват безкрайни страдания на нейните жители – многообразни, но в мнозинството си българи,
попаднали в мъртвата хватка на „играта с нулев резултат“ на основните
участници в конфликта. Така се формира първият етап на обособяване
на българската общност в Македония – с появата на автономисткото
крило на националноосвободителното движение, на ВМРО. Идеята е
проста – Великите сили трудно ще
позволят обединение на Македония с
България, а съперниците в Белград и
Атина ще продължават битката на
живот и смърт за контрол или поне
разпокъсване на Македония. Стратегията за автономна Македония – дом
на всички обитаващи я етноси – е българска идея, повлияна и от факта на
значимия български етнически превес
спрямо останалите общности.
Политическата „македонизация“ до
Балканските войни не стига по-далеч
от тактически инструмент за заобикаляне на кървавото съперничество
на балканските съседи в Македония.
Винаги, когато България успява да
установи контрол върху по-голяма
или по-малка част от Македония – по
време на Първата и на Втората световна война – българското население
посреща българската армия с ентусиазъм, като освободителка. Огромен
брой македонски младежи са доброволци в българската армия по време
на войните. Конфликтите между българските власти и партизански комунистически групи по време на Втората война са не на етническа, а на
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идеологическа основа. Но под повърхността на неизменно демонстрираната българска идентичност от населението край Вардар (голямата част
от българите в Северна Гърция са на
практика прогонени след 1919 г. и със
спогодбата Моллов–Кафандарис от
1927 г. и заменени от гръцки бежанци от Мала Азия), започва да прозира формирането на една обособена
общност – обособена от собствения
си исторически опит след 1879 г., от
огромните страдания и произвол,
упражнявани върху нея от чужди
завоеватели, от невъзможността
устойчиво да се уповава на своите
единородни братя и тяхната държава – България. През 1993 г. в личен
разговор поетът Миле Неделковски,
македонски българин, споделя: „... Лесно е да си българин в България. В Македония е по-различно. Три пъти идвате
тук с българската армия и ни давате
надежда. След това ви прогонват оттатък Деве баир, а за нас кошмарът
се връща двойно по-силен...“.
Проф. Александър Апостолов от Скопие разказва през 90-те години свои
преживявания от края на 20-те – началото на 30-те години като дете в
Щип: „За всяка българска дума, изтървана в училище, сръбският учител
взима пръчката и бие по дланите...
Като пита какъв си, трябва да кажеш
„прави србин“... Майка ми пита – защо
не му кажеш: „аз съм македонче...“. Аа
– викам, – ела ти му кажи, да видиш...
Баща ми работи в барачката пред
къщи – обущар. Войник от българската армия през войните... Удря с чука
и в ритъм пее – „Шуми Марица окървавена...“. Зад ъгъла на 20–30 метра
се показва сръбският джандар. Баща
ми запазва ритъма и продължава да
пее: „Дунье ранке, дунье ранке, круше
караманке...“. Колко време може да издържи един народ, една общност на
подобен смазващ натиск, без да придобие особено чувство за общност –
може би не експлицитно национална,
но все пак обособена общност...?
От другата страна на границата,
на българска територия, живеят
над милион бежанци от Македония.
Кръв капе от сърцето на България,

изгубила стотици хиляди свои синове
във войните за национално обединение. Българската принадлежност на
Македония се превръща в сакрална,
неотделима и строго охранявана част
от българската национална идентичност. Който си позволи да отстъпи и
крачка от тази свещена истина, се
превръща в презрян предател. Спомнете си как убиват Александър Стамболийски – за това, че се опитва да
превърне проблема Македония в част
от прагматичното и профанно уреждане на отношенията на България с
нейните съседи...
Историята на българските борби за
приобщаване на Македония, на метаморфозите на националноосвободителното движение в Македония,
на обособяването на „македонския
въпрос“ – политическо, интелектуално, на повседневно равнище – е
разказ, изпълнен със страдание и въодушевление, саможертва и предателство... Историята на тази драма
е пренаситена с емоции, страсти,
огромни усилия, победи и поражения,
завихрили порочен кръг на все по-голяма безизходица. Безизходицата на
България, преживяла поредица от поражения, докато безродната болшевишка клика, начело с Георги Димитров, отсича „македонския въпрос“ и го
предава в ръцете на съпартийците
си в Белград. Още в първите дни след
9 септември 1944 г. неграмотникът
Добри Терпешев официално заявява
на митинг в Северна Гърция: „Няма
българи тук...“. Няма българи и край
Пирин – всички са принудени за една
нощ да станат „македонци“. Тогава
край Вардар се появява възможност
да се прекрати страданието, че си
българин... Да се премахне насилственото превръщане на българите в
„прави сърби“. Намерен е хитроумен
компромис – Йосип Броз Тито, „последният Хабсбург“, реализира формулата
„македонец“. И то с благословията
на другия Йосиф – Висарионович... За
част от българите край Вардар тази
формула е поредно унижение. Те падат в „кървавата Коледа“ от януари
1945 г., в затворите и концлагерите на югославския комунистически
режим. Те и потомците им живеят
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дълги десетилетия във вътрешна
емиграция, унижавани и молепсани
от юго-комунистическата власт. За
другите прераждането в „македонци“
е акт на спасение, на еманципиране от
кървавото колело на балканското съперничество за принадлежността на
Македония.
Комунистическата доктрина за „македонска нация“, възникнала под патронажа на Йосиф Сталин в средите
на Коминтерна, осъществява няколко
значими цели за конституиране и утвърждаване на втората югославска
държава под управлението на Йосип
Броз Тито. В годините 1944–49 г. македонизмът е доктрина за геополитическа експанзия на Титова Югославия
към Пиринска и Егейска Македония.
Сервилното предателство на българските комунисти, начело с Г. Димитров, и гражданската война в Северна
Гърция разкриват значими възможности пред Тито да реализира втората Югославия като панбалканска
квазиимперия. Краят на комунистическите партизани в Гърция и скъсването между Москва и Белград слагат
край на тези амбиции. От тук нататък македонизмът се разгръща като
тоталитарна идеология за утвърждаване на комунистическото господство във Вардарска Македония на
експлицитно антибългарска основа.

дошли от източните степи и завладели местните – македонските славяни.
Малоценността на „монголоидните“
българи, техният примитивизъм, жестокост и враждебност са идеологическа легитимация за еманципирането
на „македонците“ в дълъг исторически процес на страдания и геройска
саможертва, венец на който е „антифашистката борба“. Алтернативата на българската враждебност
спрямо македонците са „братството
и единството“ с другите югославски
народи и преди всичко, разбира се, със
сърбите. „Македонската национална
история“ се създава от нулата, чрез
селекция и мащабна манипулация на
исторически факти, илюстриращи
господстващата интерпретация за
съществуване на обособена македонска идентичност от времето на
Ранното средновековие до наши дни.
В практически план антибългаризмът се реализира като систематична репресия върху хора, подозирани в
българска идентичност или носещи

семейна история на изявена българска
принадлежност. На тях им е отредено
място на дъното, „в ъгъла“ на македонското общество.
Конституирането на национална общност винаги преминава през и се предхожда от възникването на общностен
елит – стопански, интелектуален,
политически. Прозвището на Тито
като „последен Хабсбург“ се появява в резултат на неговата гъвкава и
динамично балансирана национална
политика в рамките на многонационалната федерация. Македонската
идентичност се утвърждава в процеса на селектиране на македонски републикански елит, който формално
заема равноправни позиции с елитите
на другите югорепублики в институциите и публичния живот на Югославия.
На мястото на безогледната сръбска
репресия върху населението на Вардарска Македония между двете войни
Титова Югославия от първите дни
на своето съществуване окуражава

Карикатура
на Александър Божинов,
1917 г.

Антибългаризмът се реализира в няколко основни направления. Преди
всичко югославският македонизъм утвърждава македонците като герои на
антифашистката борба, партизани,
воювали срещу българския „фашистки
окупатор“. Наскоро създаденият филм
„Трето полувреме“ е възможно найдобра илюстрация на антибългаризма
край Вардар на „антифашистка“ основа. Но на Балканите дори тоталитарните идеологии не са в състояние да
поставят общественото съзнание
под пълен контрол без помощта на
широко разгърната историческа утопия. В рамките на тази утопия македонците се определят като обособен
славянски народ, живял през дълги исторически периоди под чуждо господство, включително под господството на българите, които са „татари“,
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създаването и развитието на местен македонски елит, стига той да
утвърждава основните рамки и постулати на македонизма като част
от комунистическия идеологически
югославизъм. Макар и неизменно третиран със снизхождение от полуприкрито великосръбските кръгове в
Белград, македонският елит се ползва
с достатъчно функционална автономия, за да утвърждава „македонската
национална идентичност“. Рамката, в
която се реализира легитимацията на
тази национална идентичност и управляващия я национален елит, е югославската комунистическа доктрина
и неизменната вярност към Белград.
Формирането и успешната реализация на един национален политически
елит е най-мощната гаранция за съхраняване и интеграция на националната общност. Всяка нация разгръща
собствена идеологическа картина на
преживяната история – национална
утопия. Тази утопия е гръбнакът на
нейната национална идентичност.
Утопията може да се променя, да се
трансформира, но делегитимацията ѝ
е сигурен път към упадък на националната общност. Елитът на Република
Северна Македония твърдо стои в
подкрепа на югославската македонистка доктрина като национална
утопия. Три десетилетия след края на
Югославия и на комунизма тази доктрина очевидно остава гръбнакът на
контрол върху обществото и държавата, който постюгославският политически елит на Македония упражнява чрез релегитимацията на своите
дълбоки връзки и зависимост от вече
бившата метрополия в Белград.
Македонската национална утопия е
доста плитко скроена и рекомбинирана от отрязъци регионална история
– преди всичко българска. След 1990 г.
започна да набира скорост включването в националната македонска
утопия на „антични“ източници на
идентичност. „Антиквизацията“ достигна специфичен апогей с режима на
Никола Груевски и ВМРО-ДПМНЕ, когато центърът на Скопие се превърна в паноптикум – не от восък, а от
стиропор – на статуи и паметници
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на всевъзможни исторически фигури,
към които протяга ръка експанзиращата „македонска идентичност“.
Дългогодишният конфликт с Гърция,
приключил засега с подписването на
Преспанския договор, сложи край на
претенциите на Скопие за „антична“
идентичност и изостри необходимостта от успешно завръщане към
националната утопия на средновековна идентичност. Така Скопие и София отново се изправиха лице в лице в
спор за антибългарската легитимация на македонизма. София очевидно
отказва да десакрализира „македонския въпрос“ и неговото място в новата българска история. Скопие се намира в задънена улица в опитите си да
предефинира националната си идентичност, без да влиза в непреодолими
конфликти със съседите си. „Антиквизацията“ е пейоративен опит да се
открие собствено историческо наследство в епоха, която има очевидна
елинистична идентичност. Рамката
на „средновековна славянска идентичност под чужда власт“ е сърцевината
на югославската комунистическа доктрина, изградена на антибългарска
основа и осигуряваща функционирането на югославска Македония до началото на 90-те години. Вкопчването
на Скопие в тази доктрина като ултимативен източник на идентичност
предотвратява сериозния разговор
в македонското общество за близкото минало, удържа публичния дебат в
руслото на идеологическите митове,
наследени от една приключила епоха.
Кризата на идентичността има значими и опасни актуални проекции
върху стабилността и перспективата на независимата македонска
държава в настоящето и близкото
бъдеще. Колкото по-дълбока е тази
криза, толкова по-трудна е еволюцията на националната утопия и нейната адаптивност към променящите се
условия на национално съществуване.
Знакови фигури като македонския интелектуалец Денко Малески посочиха разумния път за разрешаване на
тази дълбоко вкоренена и болезнена
дилема: Македония признава българското си минало, а България признава

македонската национална идентичност и независимост в настоящето.
Това предложение бе прието „на нож“
от медии, политици и интелектуалци в Скопие. Очевидно има дълъг път,
който трябва да бъде изминат към
кроткото тържество на разума...
Българските интерпретации на македонската национална идентичност
често пренебрегват ключовата разлика между македонизма като официална югославска (и постюгославска)
доктрина и македонизма като процес
на развиващо се във времето историческо битие на македонското общество през последните 70 години.
Тези два аспекта на македонизма са
безспорно взаимно свързани, но те
имат различна роля в идентификацията на македонското общество в настоящето и бъдещето. Като (пост)
югославска доктрина, македонизмът
играе ключова роля за съхраняване и
развитие на позициите на елита на
Република Северна Македония. Дезинтеграцията на македонизма като доктрина би предизвикала сериозна, може
би непреодолима криза на легитимността и контрола на македонския
елит, стоящ начело на обществото
и държавата. На практика елементи
на подобна криза наблюдаваме още
от началото на 90-те години, когато
една или друга група или политическа
фракция в македонското общество
се опитва да внесе промяна в официалната доктрина на държавата. Подобни опити идват също по линия на
рухването на табутата върху историята – възстановяването на ВМРО,
публичното говорене за исторически
личности и събития, табуирани в комунистическа Югославия, възродените интерпретации на миналото
от неортодоксални спрямо официалния македонизъм позиции. Важна
роля в този процес играят поредицата успешни опити на македонските
албанци да се конституират като
легитимна равноправна общност в
македонското общество и държава. Като цяло обаче доктрината на
македонизма, наследена от комунистическа Югославия, си остава гръбнак на общностната и държавната
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идентичност. Тя обезпечава удържането на Република Северна Македония в стопанския, политическия и
културен континуум на зависимост
през елитите на страната от бившата (?!) метрополия Белград и по оста
Белград–Атина.
Но македонизмът далеч не е само доктрина, налагана от горе надолу върху едно общество, което е пасивен
обект на структурирана от държавния връх идентичност. Македонската
национална идентичност е реален исторически процес на осъществяване,
който включва живота, опита и себеизразяването на поредица от поколения във Вардарска Македония през последните 70 години. Обособяването
на Македония като отделна република
в рамките на Югославия се осъществява в един период на относително
успешно обществено, стопанско и
интелектуално развитие на федерацията, заела печеливша позиция на
необвързана, неутрална страна между Изтока и Запада по време на Студената война. Моите връстници добре
познават сравнението между живота в България и в съседна Югославия
през десетилетията комунистическо
управление. Оставайки тоталитарна
комунистическа диктатура, Югославия на Тито отвори ниши на автономно социално действие на своите
народи и граждани, за които никоя
страна в Съветския блок – най-малко
България – можеше да мечтае. Тези
територии на относителна свобода
се разширяваха в периода след началото на 70-те години.
Югославската стопанска система бе
нестабилна и уязвима, но качеството
на живот – дори и в най-бедните части на федерацията като Македония
– бе значително по-високо от това в
България. Гражданите на федерацията можеха да пътуват свободно и да
работят извън страната. Достъпът
на западна култура бе несравнимо
по-свободен от системата на строга
цензура, прилагана от режима в България и други съветски сателити чак
до края на 70-те години. Толерантността на югорежима към внасянето
на продуктите на западната младежка контракултура се съчетаваше със

свободата на рокендрол културата
и други стилове на музикално и поетично творчество в Югославия, което създаде предпоставките за една
мощна интеграция на югославското
общество около собствена културна
идентичност, която е в сила и днес,
десетилетия след края на федерацията. Интелектуалният живот, макар и
ограничен от догмите на югославския
вариант на комунистическата идеология, бе по-отворен и по-толерантен към различните мнения. (През 60те години се разгърна философската
дискусия и движение „Праксис“ – философска интерпретация на марксизма,
недопустима в Източния блок.)
За обикновените хора в Македония постулатите на официалната доктрина
на македонизма и югославизма намираха непряко потвърждение в сравнението между начина на живот при тях
и от другата страна на границата – в
съседна България. България, чиито
граждани живееха в по-голяма оскъдица, бяха затворени зад телените
мрежи на границата, не разполагаха с
която и да е от свободите, на които
обикновеният сърбин или македонец
можеше да разчита в уреждането на
собствения си живот. Ако за юношата от пътеписа на Ребека Уест
България е примамливата мечта на
успеха и заможността, в която вече
живее неговият брат, то за македонеца от комунистическа Югославия
България е сива реалност на оскъдица
и диктатура. Тя може да бъде всичко
друго, но не и пример за подражание,
не и притегателен център за обща
идентичност или съвместно бъдеще. Самите контакти между българи и македонци през тази епоха са
пределно ограничени, подвластни на
строг контрол и доминирани от стереотипите на официалната взаимна
идеологическа враждебност. Веднъж
годишно от двете страни на границата за по няколко часа се събираха хора
на т.нар. събори, на които милиционерите бяха често повече на брой от
съборяните...
Сравнителната оценка на начина
на живот в България и Македония в

епохата на комунизма предоставя
допълнителен ресурс за успешно обживяване на македонската идентичност от страна на обикновените
македонски граждани. Те разполагат с
приличен жизнен стандарт и условия
за живот, след като техните предшественици са обитавали епохи на
крайна бедност, насилие и обществени сътресения. Тази реална възходяща
социална мобилност в македонското
общество е най-доброто оправдание
и най-добрата среда за възприемане
на официалната доктрина на македонизма, независимо от крайната ненадеждност на нейните исторически и
интелектуални основания. Паралелно
с тази възходяща мобилност, в македонското общество се натурализира
новият официален език, идеологическите основания на националната
утопия, натурализира се културното
сближаване и интеграцията с останалите югославски народи. Тези реалности на македонския национален
живот се превръщат в споделени
ценности на мнозинството македонски граждани от няколко поколения
насам. Тази причудлива смесица на реален, пълнокръвен общностен живот,
общностна култура, историческа измислица и фантазия, тежко похлупена истина за миналото, нежелание да
се отваря миналото като „кутия на
Пандора“, плахият стремеж да се мине
покрай загражденията от претенции
и предусловия на по-мощните съседи,
желанието да се сключи безпринципен компромис с доктрините от миналото, за да се оцелее в настоящето
– всичко това е част от калейдоскопичната идентичност на македонизма като реалност на всекидневния
живот в днешна Македония.
За България основен ключ към развитието на успешни партньорски отношения с Република Северна Македония
е способността на българските лидери – политически, интелектуални и
граждански – да различават тези „два
етажа“ на македонизма като идентичност – доктрината, формирана
след 30-те години на ХХ в. в Москва,
Белград и Скопие, и реалността на седемдесет години общностен живот
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на македонското общество до нашата съвременност. България има правото и задължението към своя национален интерес да изисква конкретни и
обвързани с „пътна карта“ инициативи от страна на официално Скопие за
отказ от антибългарското съдържание на функциониращата официална
доктрина на македонизма. Ако сме в
състояние да развием и да прилагаме
в дългосрочен план ефективна стратегия за партньорски отношения със
Скопие на базата на взаимообвързан
интерес, ще бъдем в състояние да повлияем и върху промяната на по-широк кръг постулати на македонизма,
натурализирани като обществени
убеждения, създадени, за да поддържат изолацията между двете страни. Аз приемам платформата на проф.
Денко Малески за разрешаването на
споровете между двете страни на
принципа: Македония приема истината за историята, България приема
настоящите реалности в Република
Северна Македония.
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Настоящите реалности са натрупванията на седем десетилетия пълнокръвен исторически процес в македонското общество, в резултат на
който около милион и половина души
са приели определена общностна
идентичност. Много ми допада определението за нация на Бенедикт Андерсън – „въобразена общност“. Всеки от нас познава лично и донякъде, в
различна степен не повече от няколко
хиляди души. Същевременно ние знаем, че като българи сме сънародници
на около девет милиона души. Как ги
идентифицираме като част от нашата национална общност? Като приемаме за даденост, че те споделят
същите идеи, убеждения, знания и лоялности между себе си, каквито и ние
споделяме и прилагаме спрямо тях, без
да ги познаваме лично. Да поискаме от
хората в днешна Република Северна
Македония за кратък период от време да се откажат от тези убеждения,
лоялности и принадлежност едни към
други, които са култивирали в рамките на 3–4 поколения, е нереалистично. Реалният обществен процес
на нашето сътрудничество, на нарастващото присъствие на България в македонския национален живот,
както и присъствието на Македония
в конкретната действителност на
българския живот ще създадат предпоставките за трансформация на
основни идентичностни оценки на
самите македонци спрямо България и
българите. При условие, разбира се, че
българското общество и държава са в
състояние да развият и осъществят
конкретна стратегия на сътрудничество и сближаване с Македония.
Затова е изключително важно да съчетаем политическата твърдост
и претенция от страна на София за
категорична доктринална промяна
на македонската държавнополитическа идентичност, отстраняване
на антибългаризма от официалните
позиции на македонската държавност
– идеологически и институционални –
с гъвкава и дългосрочна стратегия за
еволюция на македонската обществена самоидентификация по посока
сближаване с България. Сближаване,

белязано от приемане на общата ни
история, общите ни ценности и общите ни интереси. България не може
пряко да поставя условия за императивен избор – „досега бяхте лоялни на
Белград, време е да станете лоялни на
София“. Историята не работи по този
начин. Ако Сърбия е успяла да отроди
българите от Македония с брутално
насилие и потисничество, ако Титова
Югославия е успяла да ги съблазни с
приемане на „по-малкото зло“ – доктрината на македонизма, то българската стратегия за компенсиране на
тази историческа трагедия не може и
не бива да бъде огледално реципрочна
на упражненото в историята насилие.
Ако сме в състояние да създадем нови
реалности, ще постигнем целите си
чрез инструментите на свободния
избор през XXI век, в Европа.
Макар и отслабнала като патос, Македония продължава да бъде ключова сакрална част от българската
национална идентичност. Затова в
известен смисъл отношението към
Македония продължава да изисква
свещенодействие. Компромисът тук
е неуместен – той е израз на вероотстъпничество, на предателство.
В един политически процес това е
опасна платформа за действие. Първо, защото заслепява и заличава разликата между възможно, невъзможно
и действително. И второ, защото
отваря пространства за лицемерна
злоупотреба от хитреци с профанни
политически цели. Затова някой бе
казал, че патриотизмът е последното убежище на негодника. Не защото
патриотите са негодници, напротив.
А защото със свещената обич към родината най-лесно злоупотребяват
демагози, популисти и обикновени
политически тарикати. Българският
идеал за Македония, за който дадоха живота си най-добрите синове на
България, е нещо много различно от
това, което днес представлява Република Северна Македония. Това не
е само повод за тъга. Това е и съвкупност от определени възможности,
които чакат да бъдат осъзнати и
оползотворени от днешна България.
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Българският меморандум

и фалшификатите
„Ако правителството каже на българския
народ, че „100 000 българи са били малтретирани
и 20 000 ликвидирани“, кой ще прояви разбиране
към необходимостта тази държава да бъде третирана
като добросъседска спрямо България? Значи целта
на Меморандума е да накара разумните хора
в България да замълчат.“ Анализ, публикуван
в скопското издание „Фокус“

преминава направо към 1944 г. и дори
към 1946 г. Целта на авторите на
Меморандума е да оспорят АСНОМ
като автентична проява на създаването на македонската държава. И
тъй като Меморандумът е ограничен
във времето, тогава за всички „престъпления“, споменати в него, е била
отговорна македонската Асномска
власт, или те са се случвали под нейно
ръководство.

Връщайки се към Меморандума на
българското правителство, веднага
се сещам за „откритието“, което ни
съобщи българският евродепутат
Андрей Ковачев. Той каза, че е открил
документ, с който се доказват българските корени на нашата сегашна
министърка на отбраната Радмила
Шекеринска. Съобщи, че в архивите е
намерил документ за бабата на Шекеринска, с който се доказват „българските корени на това семейство“.

в Щип и Щипско, бил е и записан като
сърбин. По време на работата си и
през цялото време Шекерински е бил
сръбски учител.

Случаят с Методи
Шаторов-Шарло

Оттук според откритието на Ковачев излиза, че нашата министърка би трябвало да има сръбски, а не
български корени, но пък ако има
сръбски корени, тогава би трябвало

За да се потвърди необходимостта
от включването на 1944 г. в обвинителния акт, авторите използват
смъртта на Методи Шаторов-Шарло в качеството на доказателство.
Това събитие се споменава в Меморандума с подозрението, че македонската партизанска власт, вероятно по нареждане на Тито, е
отговорна за убийството на Шарло.

Бабата на Шекеринска през 1943 г. е
поискала в Щип пенсия заради дългогодишната учителска дейност на нейния съпруг. В молбата се казвало, че
Шекерински били българи. Българската власт намира и свидетели за това,
че те се „проявяват“ като „добри българи“. Ковачев взима този факт като
основа за своя триумф. Но Ковачев би
трябвало да се замисли – фамилията
Шекеринска не е българска. Българите
не казват шекер, а захар.

Ако Шекеринска беше
с български корени,
би трябвало
да е Захариева
Щом този факт не е достатъчен на
Ковачев, тогава той би трябвало да
се запита на какво основание тази
жена е поискала пенсия. Ако беше постъпил така, щеше да разбере, че
нейният съпруг е бил дълги години
учител и вероятно би се досетил и чий
учител е бил. Ако се върнем 20–30 години назад, ще видим, че през цялото
време господин Шекерински преподава на сръбски, и то в сръбски училища

Снимки от полицейското досие на Методи
Шаторов, 4 ноември 1928 г.

да е Шекеринович, а не Шекеринска. Дори за момент да приемем, че
е точен фактът за „българското
потекло“, тогава неговото твърдение пада. Най-малко 90 на сто от
пенсионния стаж на учителя Шекерински е преминал в кралството на
Караджорджевичите.
Ето такива са „българските корени“
на нашата култура, писменост и т.н.,
които се търсят и намират от Ковачев и неговите съмишленици като
„неоспорими факти“.
Що се отнася до Меморандума на
българското правителство, интересно е, че той не се спира на случилото се между 1941 и 1943 г. Важно е,
че Меморандумът пропуска 1943 г. и

Шарло е роден в Прилеп през 1897 г.
Заминава за България по време на
Първата световна война, когато е
на 18 години. Учи и работи в различни български общини. През 1920 г.
постъпва в Българската комунистическа партия, а по-късно участва в
Учредителното събрание на ВМРО
(обединена) във Виена и е високопоставен функционер на Коминтерна.
Във всички документи, носещи неговия подпис, пише, че той е македонец
и че майчиният му език е македонски. Заявява, че говори чужди езици – руски, немски, френски, сръбски,
испански, китайски, но и български.
Тук не му е мястото да разглеждаме
сблъсъка на Шарло с Тито и отказа на
македонските партизани да го приемат в своите редици, нито защо
е бил отстранен от ръководната
си партийна позиция в Македония.
Ако Шарло беше останал в Македония, може да се предположи, че вероятно щеше да загине много по-рано, тъй като партизаните понасят
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Из Меморандума за отношенията между България и Република
Северна Македония, 2020 г.
„Македония е географска и историческа област, която в наши дни се намира в границите на шест държави – България, Гърция, Република Северна Македония, Албания, Косово и Сърбия. Следователно всички опити за налагане на географския термин Македония като официално име на новосъздадената
през 1992 г. държава в продъл жение на 28 години бяха обременени с политическа чувствителност.
Когато след Първата световна война част от географската област Македония е включена в Кралство Югославия,
преобладаващото мнозинство от нейното славянско население ясно се самоопределя като българско. Между двете
световни войни Белград се опита да изкорени българската идентичност на това население, като му наложи нова –
„южносръбска“. Тъй като този опит се оказа неуспешен, след Втората световна война югославският комунистически
лидер Йосип Броз Тито прибягна до налагането на още една нова идентичност – този път „македонска“, в тогавашната Социалистическа република Македония (СРМ). Тито беше улеснен и вдъхновен от решението на Комунистическия интернационал (Коминтерна) от 1934 г. да създаде нови „македонски“, „тракийски“ и „добруджански“ нации.
Проектът на Тито е реализиран чрез измислянето на нова история, поставила основата на тази нова „македонска“ концепция, целяща да замести традиционната българска идентичност с регионална. За да приложат
тази политика, „лингвисти“ от контролираната от комунистите Антифашистка асамблея за национално освобождение на Македония (АСНОМ) обявиха на 2 август 1944 г. съществуването на отделен „македонски“ език.
Първият Исторически институт в СРM е създаден от югославските власти през 1948 г. Той има за задача да изработи необходимите атрибути за новата национална идентичност чрез фалшифициране на документи и изтриване на всички връзки с българските корени, език и произход на това население. Тези практики
се запазиха и след разпадането на Югославия и създаването на първата независима Република Македония.
Политиката на Коминтерна също беше възпроизведена закратко от тоталитарния комунистически режим в България под диктата на Сталин. Архивите свидетелстват за екзекуцията на над 20 000 души между 1944 и 1946 г., които са се идентифицирали като българи и са представлявали политическия и интелектуален елит в СРМ. Над 100 000 българи бяха убити, затворени, заточени или изпратени в концлагери.“

много загуби, включително и сред
ръководните дейци. Всички те са
избити от българските фашистки окупационни полицейски и военни сили. Нека отбележим, че днешната българска политика стоварва
вината за всички престъпления в
Македония, включително и за депортирането на евреите, върху германците, въпреки че отговорни за това
са българските окупационни власти.
Споменаването на случая с Шарло в
Меморандума изисква да се уточни
кога и защо той е бил убит. Шарло
става виден партиен ръководител
и партизански командир в България.
Битката при Милеви скали, в околностите на Пазарджик, се води между 220 български партизани под командването на Шарло, а от другата
страна са командири и войници от
фашистката българска армия – 3000
души на брой. В тази неравна борба
Шарло като командир и смел човек не
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щади живота си и е убит. Битката се
води след изтеглянето на германските войски от България, а няколко дни
по-късно силите на Червената армия
дебаркират на българския черноморски бряг.

Меморандум, който
иска да накара
разумните хора
да замълчат
Безспорните детайли, на които се
позовавам, показват колко фалшификации съдържа Меморандумът на
българското правителство.,,,,,,,,,,,,,,,
Меморандумът на българската страна не бе представен на смесената
комисия от учени, която трябва да
разгледа всички важни исторически
въпроси. Македонската страна нямаше възможност да се изкаже по

въпроса и той беше публикуван в медиите в България с една ясна цел – да
се убедят българските граждани с
каква „опасна, злосторна държава“
граничат на югозапад. Авторите на
Меморандума се нуждаеха от това, за
да предотвратят всяка рационална
и обективна реакция на българската
общественост срещу този текст.
Хайде, моля ви, ако правителството каже на българския народ, че
„100 000 българи са били малтретирани и 20 000 ликвидирани“, кой ще
прояви разбиране към необходимостта тази държава да бъде третирана
като добросъседска спрямо България? Значи целта на Меморандума е
да накара разумните хора в България
да замълчат. Авторите на Меморандума знаеха, че македонската страна няма възможност да отговори на
този документ и да го разпрати към
същите адресати, тъй като Македония не е член на Европейския съюз.
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След като убеди своите граждани, а може би и страните, членки на
ЕС, тогава става съвсем ясно защо
България провежда такава политика спрямо Република Северна Македония и защо настоява Македония
да бъде наказана – да не ѝ бъде позволено да има европейско бъдеще.
В Меморандума няма нито ред за черните страници в българската история. Не се споменава, че царете
Фердинанд и Борис III от династията
Кобург Гота, в чиито вени няма нито
капка българска кръв, са изпратили
на смърт почти половин милион млади българи, за да се пролеят потоци
от българска кръв по бойните полета на Втората балканска и Първата
световна война, а дори и през Втората световна война. В тези събития
цветът на българската младеж беше
осакатен. Македонците и Република
Северна Македония сега обаче са обвинявани от България за всичко, което
им се е случило по времето на Царска
България.

Народите на Европа
са свързани с Европа
Ако се върнем към реалността, налага се убеждението, че се нанасят
Декларация на АСНОМ за правата на гражданите на федерална Македония, 2 август
1944 г.

огромни щети чрез документи и нагласи, доминирани от зловещи, измислени събития и ситуации, които
подклаждат омраза между нациите.
Народите в Европа гледат към бъдещето, а не към лъжи, клевети и ширеща се омраза. Европейската идея
налага отговорност на всеки – да
цени истинските ценности на всекиго и да уважава както хората, така и
нациите.
Често гледам предавания по сараевската телевизия „Ал Джазира“. Там
се показват съдбите на хора, семейства, селища... Виждаме съдбите им
някога и сега. Омразата доведе до
големи кръвопролития, убийства на
хора и семейства, унищожаването
на селища, имущества, а сега се насърчават европейските ценности,
търсят се европейски стандарти.
Гледах филм за съдбата на един сърбин в гражданската война в Босна и
Херцеговина, рожба на дивата националистическа страст. Бащата
беше в армията на Република Сръбска на Ратко Младич, единият син се
сражаваше в хърватските части в
Босна и Херцеговина, а другият син
– в доминирани от мюсюлманите военни части. Само един от синовете
оцелява. И той вероятно е стрелял по
брат си и по баща си, а и те са стреляли по него. Омразата води до това.
Гледах и друго предаване, наречено
„Върховете на Балканите“, което
разкрива красотите на балканските страни, на обичаите, на нашия
живот и на всички балкански народи.
„Ал Джазира“ представи и красивата история на Влатко Стефановски,
македонски музикант от световен
ранг. Той казва: „Няма населено място на Балканите, където да нямам
приятел“. Малко преди появата на
„короната“ Влатко Стефановски гостува като солист в оркестъра на
операта на Монте Карло и в Берлинската опера. Ние си спомняме неговите изпълнения заедно с китариста
Мирослав Тадич, сърбин, и кавалджията Теодосий Спасов, българин, с които покори не само Балканите, но и
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повторно (2000–2002). Избиран
е и за заместник-председател
на Либералния интернационал.

света. Но дали такива културни проекти станаха рядкост? Вече не си
спомням откога значима културна
фигура от България не е идвала в Македония. Вероятно последният беше
поетът Любомир Левчев, лауреат
на престижната международна награда „Златен венец“ на Стружките вечери на поезията през 2010 г.
И накрая, имам едно послание към
нашия уважаван министър на външните работи Буяр Османи – не слушайте какво казва Денко Малески,
той не е експерт. Слушайте само
членовете на нашата част от смесената комисия, избрани въз основа на
Договора с България. Те са експерти,
овластени от закона, не трябва да ги
омаловажавате.
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П. Р. Славейков

Македонскийт
Много пъти сми чували
от македонистите,
че те не били българе,
но македонци, потомци
на древните македонци,
и всякога сми чакали
некакви доказателства
на това, без да
ги дочакаме.
Македонистите никога
не са ни показвали
основанията
на таквозито си мнение
Най-после македонский въпрос излезе
наяви и ся показа в печатът. Ний казвами най-после, защото този въпрос
не е нова работа. Ний сми го зачували
още от преди десетина години от некои из Македония. Изнай-напред зехми
думите на тези млади патриоти като
за шега и за подплаха в горещината на
нашите не толкоз сериозни препирания. Така и мисляхми ний до преди една
две години, когато нови разговори с
некои македонци ни показаха, че работата не е само голи думи, но мисъл,
която мнозина искат да прекарат в
животът. И жално, и тежко ни беше
да слушами таквизи думи, но ний не ся
решихми да говорим за тех през печатът, защото ни ся виждаше работата доста деликатна, и особенно за в
обстоятелствата които прекарвахми. Днес този въпрос излезе вече на
пазар, благодарение на неосмотреливостта на едного от събратията ни,
и ний сми вече принудени щем не щем
да ся обадим. Ний пак не щехми да говорим никога за този въпрос, ако беше
състоял само в отделението на учебните книги, защото ние не видим вреда в това, дето некои желаят да ся
учат децата на бащиното си наречие; напротив, ний видим в това един
знак на свестявание. Първоначалното
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въпрос
преподавание само тогаз бива плодотворно, когато става на язик, който
разбират децата. Всичката вина тука, че не ся избира един такъв път,
който да докара не разделения в наречията, но съединение, съгласие. Колкото е криво и това да ся учат македончетата по наречието на горните
българи, толкоз е криво дето да ся
дроби язикът в училищата на всякакви наречия и всякой да следва своето,
без най-малко внимание към другите.
В такъв случай всяко наречие треба
да има своя книжовност и никоя да не
достигне онова състояние, което
треба да има като книжевност на цел
народ. Разлика в наречията има у
всичките европейски народи, и даже
много по-голема от колкото у нас; но
ни един от тези народи не е помислял
да раздроби учебний си язик на множество наречия и литератури. Те са избрали един среден път и са приели
само един учебен язик, който е вече
най-напреднал в тех. Това требаше да
направим и ний. От всичките наречия
требаше да изберем едно средне, което да бъде понятно на всичките области, и на него да учим децата си.
Това ще бъде и право, и разумно, и полезно, защото ще упази единството
на наший народ. Само последнето обстоятелство е доста да ни предпази
от всяко раздробение на нашата бедна книжнина и да ни повдигне срещу
онези, които искат таквози разделение. Но когато в раздробението влазят и други цели, цели за разкъсвание
на неустроеннийт още наш народ,
тогаз всякой има длъжност да ся противи на таквози зло. Таквази цел ся

виждат да има некои от македонските наши братя и тази цел крият те
под булото на язика и на неговите наречия; за това си позволяваме и ний да
кажем нещо за македонский въпрос.
Много пъти сми чували от македонистите, че те не били българе, но македонци, потомци на древните македонци, и всякога сми чакали некакви
доказателства на това, без да ги дочакаме. Македонистите никога не са
ни показвали основанията на таквозито си мнение. Те упорствуват в
своето македонско происхождение.
което никак не могат да прокарат до
дето треба. Ний сми прочитали в историята, че в Македония е живял един
малък народ македонци; но в нея никъде не сми намерили ни що са били тези
македонци, ни от какво племе са происхождали, а малкото некои македонски думи спазени у некои гръцки списатели съвсем отричат таквъзито
предположения. Освен това подир завоеванието на Македония от римлянете вече ни помян нема от тези македонци. Ний срещами по техните
места всякакви други народи, само
тех, македонците, не виждами. Що са
станали и в кой народ са се слели, ний
не знаем, защото историята не ни го
казва. Ний можем да предполагами
всичко с еднаква вероятност: можем
да казвами, че македонците продължават своето съществование и до
днес; можем да кажем и че са ся изгубили отдавна. И едното, и другото ще
бъде еднакво лъжовно, защото не ся
опира на достоверни свидетелства.
Ний можем да приемем и онова мнение, че уж старите македонци били
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българе, т.е. славени. Но всякак потеклото на македонистите от старите македонци е от най-съмнителните неща. Техното мнение днес не
може да ся опира освен на местото,
дето живеят, а то е от най-шатките
опирания. Като са живели старите македонци на тези същите места, защо
и днешните жители да не са от македонска кръв? Те са цели македонци, заключават македонистите и ся успокояват на своето големо откритие! Ако
беше Македония исключена от историческите променения, таквози заключение можеше негли да има некаква
вероятност. Но ний знаем, че тази
страна е подпадала на големи променения откъм населението. Подир много разбъркания на нейното население с

нови преселенци, дошли са най-сетне
българите, прострели властта си надалеч и направили царство в Охрид, в
отечеството на некои от върлите

Факсимиле
от статията
„Македонскийт
въпрос“
на Петко Славейков,
18 януари 1871 г.

македонисти. Те живели в тези места
дълго време и слели в себе си всичкото
население. Кой ще ни каже сега каква
кръв тече в жилите на македонистите? Кой ще ни каже, че те не са от
българска кръв, но от кръвта на старите македонци? Прочее, и на това не
могат да ся опрат македонистите,
без да ся покажат смешни и плитки.
Чували сми и друго основание. Некои
македонисти ся делят от българите
по друга причина, по тази: че те са
чисти славене, а българете са татаре
и незнам що. Ако земем пред очи онова,
което ся каза по-горе за историческите променения в Македония, нам не ще
бъде мъчно да покажем всичката неоснователност и на последнето основание. Когато българете слели в себе си,
или по-добре, когато славените слели
в себе си българите не само в Македония, но и в другите области на Балканский полуостров; то не зная защо македонската смес да бъде друг род, а
тракийската и българската от друг.
Таквъзи основания могат да дават
само глупавите деца, които не знаят
еще що ще каже историческо свидетелство. За да придадат сила на своето произволно основание, македонистите посочват разликата на
наречията македонско и горнебългарско. От които първото било по-близу
до славенский язик, а второто било
размесено с татаризми и пр. Нам не ни
ся искаше да вервами в сериозността
на подобни посочвания. Каквото не са
верва и на читателя, но принудени бехми да повервами, когато видехми с каква упорност ся защищаваше
от македонистите. Нашите думи, че
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Петко
Славейков

Петко Славейков (1827–1895) е
поет, фолклорист, публицист
и политик, един от дейците на
Българското възраждане. Учи
във Велико Търново, Дряново,
Трявна и Преображенския манастир. Учителства във Видин, Враца, Плевен, Берковица,
Елена. През 1852 г. отпечатва
първите си книги – „Смесена
китка“, „Песнопойка“, „Басненик“. Заминава за Цариград,
поканен да редактира българския превод на Библията заедно с А. Лонг, Ел. Ригс, Хр. К. Сичан-Николов. В Цариград издава
вестниците „Гайда“ (1863–1867)
и „Македония“ (1866–1872), списанията „Ружица“ (1871), „Пчелица“
(1871), „Читалище“ (1872–1873).
Взема участие в борбите за
българска екзархия. През 1873 г.
пише поемата „Изворът на Белоногата“. След Освобождението се бори за демократична
конституция като депутат в
Учредителното събрание. Става председател на Народното
събрание (1880) и министър
на просвещението, два пъти
е бил министър на вътрешните работи в правителствата на Петко Каравелов.

различието на наречието нищо не показва, че то е следствие на исторически обстоятелства, а не на различно произхождение, тези думи нищо не
помагаха. Македонистите пак упорствоваха на своето. Въобще мненията на македонистите немат ни зрелост, ни еднаквост. Един говори още
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едно, друг говори друго, което му са
види по-добро. Желателно е да ся види
техното учение наредено в обща форма, за да може да ся оцени напълно неговата основателност и неговите последствия. Додето дочаками това,
ний ще си позволим да искажем тука
неколко от сетнините, които ще излезат за наший народ и за македонистите от разделението. Каквото
всичките българе, македонските наши
братя са до толкози прости и слаби,
щото разделението не може да не разбърка умовете и да породи противници. По-големата част от населението
всякога ще мисли и треба да мисли не
като некои от върлите представители на исказаните мнения за македонците. Следователно ще се появят
партии с противоположни интереси.
Ще излезат раздори и вътрешна слабост, а от тех – натискания отвън и
късания. Занети във вътрешни расправии какви са и какви не са, нашите
българе в Македония не ще могат да
ся запазят от външните посегнувания и от неприятелските притязания
на гърци от към юг на север. Тогази? –
Тогаз, като не българе, нищо. Ако има
днес българский народ, ако той ся е чул
и е спечелил едно место между другите народи в Турско, той го е достигнал само чрез това, дето ся е съединил в едно и е показал значителност
по число, чрез това пак и ще се закрепи, чрез него и ще улучиш състоянието си, чрез него ще ся запази и от
външни посегнувания. Доброто положение днес ся спечелва повечето със
съединение в едно цело, а не с разделение на части слаби и незначителни.
Когато настанат други времена и настане равноправството на всички народи мали и велики, тогаз делението
може да бъде оправдано. Към таквъзи
форма на общежитието и на политический живот върви человечеството,
но е еще много далеч. Свободата на
всякой гражданин, на всяка община и
на всяка област, и правото да ся уреждат сами, това е една от главните
цели на человеческото напредвание.
Към самостоятелност, а не към подчинение отива човечеството; но там
е работата, че тая самостоятелност
ще ся добие само чрез съединението в

едно цело, в едно тело. Днес всичките
народи припознават тази нужда за
единство и бързат да ся стегнат;
само ний ли ще вървим наопаки? Другаде ся съединяват елементи, които
са били цели векове разделени, като
прусци и баварци; пиемонтези и неаполитанци; а ний исками сега да ся делим, да ся делим ний, които сми от еднороден елемент и сми били до сега
съединени. Не е ли разумно и достопохвално? Ний сми уверени, че желанията на македонистите треба да имат
и други основания и че тука са смеся и
малкото неравенство между горни и
македонски българе по число и по напреднувание. Македонистите може да
мислят, че в народните работи всякога ще боравят горните българе, като
по-многочисленни и по-събудени, и че
македонците ще останат на второ
место. Това значат думите на македонистите: отървахми ся от гръци под
други ли да паднем? Едно просто
обстоятелство, това дето горните
българе до сега пишат на свое наречие
без най-малко внимание към македонското, то ся зема от македонци като
знак за горнина на горните българе и
за стремление да заповедват. Но работата е далеч от таквози значение,
ний пишем на нашето наречие, защото него знайм, а не от незачитане на
македонското. Кога ся усили между нас
изучението на язика и са познае нуждата от общ книжовен язик, ний с
най-големо благодарение ще пишем на
македонско наречие, ако ся види това
за добро и полезно, или ще заемем от
него онова, което е необходимо за допълнение. Колкото до страхуванието
от числото на горните българе и от
техното по-ранно пробуждание, за
това не е прилично и да ся помянува,
каквото не треба да ся гледа това и
между децата на един баща. Че некои
братия са свестили час напред, от
това не следва, че те треба да бъдат
по-горни. Нашето заключение е, че
нема причини да ся делим и не треба
да ся делим, ако обичами народа си и
неговото добро.

В. „Македония“, г. V, бр. 3, Цариград,
18 януари 1871 г.
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Симеон Радев

България
Македонският въпрос и

На 4 март 1901 г. Симеон Радев държи една малко
позната сказка по македонския въпрос пред
столичната интелигенция. Вестник „Вечерна поща“,
чийто главен редактор той става през 1905 г.,
публикува проспекта на „забележителната в много
отношения сказка, държана в „Славянска беседа“
при едно голямо стечение на най-видни граждани
(професори, чиновници, бивши министри, търговци,
студенти)“
I. Дълго време са отрицавали македонския въпрос, обаче – той съществува.
В странство, пред общественото
мнение този въпрос носи човеколюбив
характер. За българското обществено мнение обаче той има остър политически характер.
II. Съществува голяма тъмнина в
отношенията на България спрямо
македонския въпрос; тази тъмнота
съдържа опасности за държавата и
убива нравствено македонското дело.
Трябва ясност.
III. Има две гледища по тия отношения:
националистическо и автономическо.
IV. Националистическото (за присъединяване на Македония към България) е опасно за самата България,
понеже е противно на международните договори; е ненормално, понеже
почива на завладяването на другите
народности, населяющи Македония; е
неполитично, защото ще създаде непримирими вражди между България
и балканските държави. Ако се приеме това гледище, ще се предостави
на държавните мъже да ръководят
това дело, защото те отговарят за
последствията, а българската войска
би трябвало да го разреши.

V. Автономическото почива върху
идеята, че македонският народ е политическо изражение на масовите
стремления в Македония. Всичките
народи там страдат от лошия турски
режим – за всички трябват преобразувания. Българският елемент води
сам борбата, защото има вече съзнание и е най-многочислен, а не защото
само той страдае.
Автономическото движение има своята основа в чл. 23 на Берлинския договор. Само апостолите на това
движение могат да правят апел към
обществената съвест в Европа, защото тяхното знаме е чисто. Автономията може да запази населението
от турската власт, да гарантира народното развитие на всички етнически групи в Македония и Одринско.
VI. Свободният режим ще примири
враждебните елементи, защото покрай националните борби ще се създадат нови интереси, по-важни от тях.

VIII. Какво искаме от България?

а) Да ни даде всички законни свободи.
б) Да внесе ясност и морал в своята
външна политика и да не търгува с
нашето дело за чужди сметки, както
бе случаят в 1895 г.
Това желаем ние – македонците, а свободните българи могат да искат от
своето правителство, щото в Турция
да се въведе законен ред, който да не
смущава вътрешния политически живот в България.
в) В една демократична страна държавата не може да отнеме на гражданите едно право под претекст, че те
щели да злоупотребят с него.
IX. Ние не желаем, щото комитетът
да бъде „Етники Етерия“ и да тероризира населението на България. Не
искаме също никакво съприкосновение нито с правителството, нито
с княза; то би било гибелно за тях и
неприлично за нас. Време е това да се
разбере.
X. Поради шовинизма на другите балкански народи на българския народ се
пада мисията да ни подкрепи морално
и материално. Ние желаем това, защото сме част от него.

VII. Автономическото движение ще
реализира първата стъпка към Балканската федерация, която днес е
идеал, а утре ще стане необходимост.

Затова, когато ни се отворят един
ден границите на една автономна
Македония, към която правим важна
стъпка, ние не ще кажем на българите
„сбогом“, а „до свиждание“.

По своя устав македонската организация е усвоила последното гледище.

В. „Вечерна поща“, г. II, 6 март 1901 г.,
бр. 4, с. 2
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Кръстю Мисирков

За нашите работи
„България никога няма
да се откаже от своите
права над Македония,
която е за нея същото,
каквото е Малорусия
за Русия и Моравия
за Чехия. Населението
на Македония, както
и да го наричат сърбите
и гърците, по кръв
си остава българско.“
Уникално свидетелство
от дневника
на кодификатора
на македонската нация
и литературен език

Никакво национално възпитание;
смътна представа за историята на
Македония; недоверие към македонските българи, проявено при назначаването на епископските катедри
в Македония на лица, по произход от
България; отсъствие на всякаква систематичност в политиката на правителствата към Македония, докато
сърбите изпробваха десетки начини
за най-доброто осигуряване на своите интереси в Македония, и накрая
отсъствието на определена и тясна
връзка между външната и вътрешната македонска политика на България.
Там народните маси не бяха подготвени в училище към съзнателно
разбиране на националните задачи
и последните, слабо поддържани от
вътрешната и външна политика на
царството, отличаваща се със силни колебания в отношението си
към Русия, само плашеха руските
империалисти.

15.VII.1913 г.
… Ясно е, че руската външна политика,
далеч от хуманността и славянофилската мечтателност, през цялото
време на двете Балкански войни преследваше определени империалистически задачи. Това са – изгонването
на турците от Европа с помощта на
балканските народи, като по този начин се лиши Австро-Унгария от възможността да завземе Новопазарския
санджак и Македония, като разедини
Сърбия и Черна гора завинаги и заставайки в центъра на Балканския полуостров, да утвърди своето политическо влияние върху всички съседни
балкански държави…
Най-накрая на ред е поставен австрийският въпрос, който ще бъде
разрешен или отделно, или заедно с
въпроса за Проливите и подялбата на
Азиатска Турция. Може би тогава, за
да привлече България на своя страна,
Русия ще ѝ обещае Македония в замяна
на сърбохърватски земи, които Сърбия ще получи от Австрия…
Такава постановка на въпроса изисква по-хладнокръвно отношение на
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българския народ към постигналото го нещастие в сегашната война.
Наивно е да се мисли, че националният въпрос може да се реши изведнъж
и само с помощта на оръжието, без
политическа подготовка. Успехите
на сърбите и нещастието на българите са най-доброто доказателство
за това. 30 години сърбите обосноваваха своите права над Македония
и подготвяха политически нейното
покоряване. Те можаха да оценят кой
повече може да им помогне и не се
поколебаха във външната си политика. Завоюването на Македония и
дружбата ѝ с Русия, или най-точно с
помощта на дружбата с Русия, бяха
главните принципи във външната ѝ
политика, обоснована на националното възпитание на сръбския народ
в дух на непоколебима вяра в неговите исторически и етнически права над Македония. Точно обратното стояха нещата при българите.

Бъдещата политика на България си я
представям по следния начин. България никога няма да се откаже от своите права над Македония, която е за
нея същото, каквото е Малорусия за
Русия и Моравия за Чехия. Населението на Македония, както и да го наричат сърбите и гърците, по кръв си остава българско. То няма толкова лесно
да забрави своята връзка с останалия
български народ. България с всички
притежавани от нея средства ще
предявява и доказва своите права над
М[акедония]. Това тя ще направи в ред
печатни издания, насочени към руския
народ и към славянските народи въобще. Тя ще участва във всички славянски научни конгреси с филологически и
исторически доклади за М[акедония].
Центърът на тежестта при изучаването на българската история трябва да бъде пренесен от източните
български земи на запад, към Македония. Всеки българин още от детство
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трябва да се проникне от съзнанието, че много славни страници от далечното и неотдавнашното минало
са свързани с името Македония. Необходимо е отношението на България
и към М[акедония] и македонците да
бъде по-топло, задушевно и нежно,
отколкото отношението на сърбите,
чиито усилия за насаждане на сръбски
патриотизъм неминуемо ще са придружени с насилия, да не говорим, че
наплашеното от жестокостите на
сърбите по време на войната българско население в М[акедония] в душата
си ще ненавижда сърбите като свои
поробители. Сръбските жестокости
трябва внимателно да бъдат зарегистрирани и отпечатани. Подвизите
на македонските четници в борбата с
турците – също. Главното съдържание на литературата за Македония
трябва да бъде националното възпитание на българската младеж и народ. В курсовете по българска история трябва да бъде отделено еднакво
внимание на източната и западната
половина на българския народ, а следователно историята на Македония
трябва да бъде равностойна част от
общобългарската национална история, а не само жалък придатък към историята на Източна България, както
беше досега. В историята на българската литература трябва също да се
съблюдава равноправието между източнобългарската и западнобългарската, така нар[ечената] „сръбска“
литература.
Националното възпитание, духовната любов и разбирането на съдбата
и ролята на Македония в общобългарската история – това е първата
основа на българската вътрешна политика. – Дружбата с Русия при пълен
неутралитет в близките балкански и
международни усложнения – основа на
външната политика на България.
На нас не ни трябва съюз с вчерашните врагове, разкъсали на части българското отечество и притежанията на българския народ. Ние желаем
да живеем с тях в мир; но тяхната
дружба не ни трябва. Ние ще считаме

Македония за неразделна част от нашето отечество, както и Добруджа.
Но нямаме намерение да нарушаваме
политическото status quo. Ние ще бъдем спокойни зрители на това, което
става около нас и в Европа, но няма
първи да извадим меч. Ние не сме заинтересовани от австрийското наследство, но ще бъдем привърженици на политическото равновесие на
Балканите. Ако в името на тази идея
в сегашната война бяха нарушени нашите национални интереси, то при
възможни бъдещи войни в името на
принципа за запазване на политическото равновесие, ние ще предявим
нашите национални права над заграбената от нас част от нашето българско отечество.
Ние няма защо да се караме с Австрия,
но ще поддържаме братски връзки с
великия руски народ, който ни е много
задължен и на когото сме много задължени. Тежките изпитания, постигнали нашето отечество по вина на руската дипломация, заради нейното
неумение да се ориентира в балканските работи и да разбира чувствата на широките маси от българското население, не могат да развалят
вековните добросъседски и братски
отношения между двата народа. Война между Русия и България е немислима, защото Русия сама никога няма
да вдигне ръка над освободената от
нея България, а последната не може
да отмъщава на Русия за недалновидността и жестокостта на ръководителите на нейната външна политика
в сегашната война.
Впрочем в бъдещата наша външна
политика ние ще бъдем преди всичко
българи, а след това славяни. Ако нашите национални интереси налагат
и ако дружбата с Австрия, Румъния
и Гърция може да бъде опора на нашите национални интереси, тогава
ние няма да откажем присъединяване към Тройния съюз, неизменявайки
на славянството, защото то е представено от 25 милиона в пределите
на Австро-Унгария. Накрая, не ние
първи предаваме славянската идея.

Кръстю
Мисирков

Кръстю Мисирков е роден през
1874 г. в село Постол (днес в
Гърция). Той е филолог, фолклорист и публицист. През 1889 г.
е сръбски стипендиант на дружеството „Св. Сава“ под името
Кръста Петкович, но напуска.
Закратко учи в София, но през
1890 г. е отново стипендиант в
Белград. Завършва за учител и
е изпратен в Прищина. Отказва
се и заминава в Русия, завършвайки Петербургския университет. Закратко е учител в Битоля, назначен от Българската
екзархия. Отново се връща в
Русия, където пише знаменитата си книга „За македонцките работи“, издадена в София
(1903 г.). В нея той развива
идеята за обособяване на македонците в народност, различна
от българската, чрез етнографски и лингвистични доказателства. По време на Балканската война е кореспондент
на руската преса. Тогава води
този свой дневник на руски
език, открит през 2006 г. В края
на дните си се установява в
България, директор е на гимназиите в Карлово и Копривщица. Умира през 1926 г. в София.

Последната стана безсъвестно [оръдие] в ръцете на сръбските шовинисти и руските империалисти.

К. П. Мисирков, „Дневник. 5.VI – 30.VII.
1913 г.“, издание на ДА „Архиви“, Република България и на Държавния архив на Република Македония, 2008 г.,
с. 46–48.
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Душата

Георги Томалевски

„Животът в робство,
липсата на възможност
чрез колективно, свободно
обмисляне на известни
проблеми са научили
македонеца самичък
да пробива своя път и
в най-тежките часове
на живота си да се надява
на своите собствени
сили. Това е прелестта
на македонците, това е
и тяхната гибел!“ Откъс
от есеистичната книга,
издадена през 1927 г.
в София
Македонецът, клонка от славянското
дърво, нямащ време и условия да даде
израз по друг начин на своята богата душевна преживелица, намерил е
сказанието, приказката, намерил е
даже недоизречените думи, маниера,
въздишката като израз на себе си,
като творчество в своя всекидневен
живот. Този маниер, този блясък и
напрежение по зеницата на неговото
око е музиката на македонската душа,
това е плахото местене на ръката му
по нейните опънати струни.
***
Природата на македонеца е сложна.
Развихрен и страшен в моменти на
борба, той е много съсредоточен, наблюдателен и находчив във време на
спокойни дни. Като плод на неговата
вяра и мистика, като показалец на
неугасващия в него пламък са многото манастири, светци и свети места
в Македония. Люлка, съкровищница
на ред духовни ценности, майка на
славянската писменост, тя има и до
днешен ден в своите поругани светини следите и духа на дълбоко мистично преживяване. Манастирите в
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на Македония

Македония говорят с най-красноречиви думи за произхода, живота и духовната култура на тоя народ, който
я е населявал. Тия данни могат да се
вземат от направените и записвани
проучвания на ред учени – наши и чужди. Манастирите, тези тихи духовни
кътчета, които някога са били хранилища и жертвеници, в които е горяло
пламъчето на народния дух, са найдобрите свидетели кои са били господарите на Македония и чии светии са
направили безсмъртни тия места със
своя духовен подвиг.
Макар и да имаме на ръка тия исторически сведения и житията на светиите, сигурен съм, че те са нищо
пред действителността, пред образа на тия духовни ратници, родени
и закрепнали в недрата на македонската душа. За това може да се съди
по факта, че в най-трудните дни за
Македония те са пращали своя здрач
в мрачината на робството и са били

всякога опорната точка, пътеводната звезда на народа. Това не е малък
подвиг и не са обикновени люде тия,
що могат да го извършат. Не за всички хора, но за сведующите в духовния
живот е ясно колко богата трябва да
е в своя вътрешен опит оная страна,
която ражда светии. Такъв народ не
може да се отмине от времето, защото е жив. Отгласът на мълчанието се
разтапя в мълчанието на планината,
но пламъчето на народния дух тихо и
кротко непрестанно блещука в дългия низ на вековете. В този пламък
трябва да се дири началото на всяка
културна проява, от него припламва и
вихреният пожар на бунта.
Трябвало би да се пренапишат някои
страници от историята, за да се поясни тази мисъл, но тъй като историята се чете отделно, достатъчно е да споменем името на Атон, да
припомним за „Деволския ливан“ – за
манастира на св. Наум в Охрид. Тоя
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духовен източник, построен още в
900 година по времето на Михаил-Бориса, играл важна роля в живота на
Македония и ненадминат по красота,
още от светията е бил наречен „Деволски ливан“ поради множеството на
кедрите, що са расли там.
***
Македонската действителност е разнообразна и интересна. И не специално за земята искам да говоря, а за туй,
че характерът на тая земя се отразява в психологията на оня народ, който
я населява. Македония е частица от
голямата славянска душа. Но македонецът, сравнен със славянина, показва
твърде отличителни, рязко открояващи се черти. Приликата е в следното: това, което твори славянинът
в полето на човешката култура, то
носи всякога елемент от вечността,
от безкрая, от неудържимия полет
към звездите, от мъката на противоречието между материята и духа. Македонският дух има също тоя полет.
Разкаянието, любовта, напластените
противоречия, борбите на Македония
сигурно един ден ще дадат в полето
на литературното творчество един
литературен плод, който не ще мяза
на тевтонския епос, а ще даде една
страхотна, потайна история, написана с вглъбения поглед на един Достоевски, който прави култ от страданието, вярата и противоречието в
живота. Но нека направим едно пътешествие, един по-внимателен анализ
на македонеца и да изтъкнем някои
негови характерни особености, подчертаващи го като много самобитен
и оригинален на фона на славянската
стихия.
Между всички славяни, смело може
да се каже, македонецът е най-индивидуализиран. Имайки много общо
със славянската душа, той в някои
отношения е пълната ѝ противоположност. Това е само един факт, върху който ще се построят многото
странни на вид прояви на македонеца.
За да се изостри до болезненост това
лично самочувство у него, допринасят всички условия на съществуването му. Природата с многото планини,

потайните дебри, високите върхове,
по които се плъзга погледът, за да
дири разрешение на най-трудните,
на най-тежките задачи.
Животът в робство, липсата на възможност чрез колективно, свободно
обмисляне на известни проблеми са
научили македонеца самичък да пробива своя път и в най-тежките часове на живота си да се надява на своите собствени сили. Тая самодейност,
това непрекъснато упражняване в
такт и в умение са дали един особен
психологически оттенък на неговия
характер, продукт на който е големият индивидуализъм и ревностното
пазене на личната свобода. Съдейки
обективно, смятам да отбележа, че
тоя индивидуализъм, колкото и да е
красив в някои отношения, толкова е
опасен и фатален за изключителните
моменти в епохата на освободителните войни. Македонецът е най-силен
в личната акция. Стилизуван индивидуалист, роден в душата си с бунта
против всяко ограничение, той дава
израз на това свое самочувство и тогава, когато е поставено на карта неговото съществувание.
Македонският народ не е маса. Всичко бих могъл да си представя, но никога не мога да си помисля, че македонското племе, даже да се удвои,
даже да се учетвори, би могло да се
превърне в маса, в някакво безлично,
колективно цяло. За придвижване на
масата потребно е да се преодолее
една психическа инертност и да ѝ се
даде една насока, но за да се придвижи
един такъв колективитет, какъвто
е македонският, се изисква някакво
магическо въздействие върху отделните съставящи го елементи, които,
макар и здраво координирани в цялото, все пак имат свой собствен мир и
мироглед.
Това е прелестта на македонците,
това е и тяхната гибел!
***
Така е индивидуализирана и македонската природа. За Македония ще чуете различни отзиви. Едни казват,

Георги
Томалевски

Георги Томалевски (1897–1988) е
роден в гр. Крушово, Битолско.
В родния му дом е обявена Крушовската република по време
на Илинденско-Преображенското въстание през 1903 г.
След потушаването на въстанието цялото семейство се
преселва в София. Георги учи
в Техническото училище, където е съученик с Хр. Смирненски. През Първата световна
война е писар в българското
представителство в Берлин.
Един от създателите на Есеистичното общество в България и деец на Македонската
младежка тайна революционна
организация. Брат е на известния македонски деятел Наум
Томалевски. През 1927 г. излиза
първата му есеистична книга
„Душата на Македония“, чието
второ издание през 1941 г. е
отличено с национална литературна награда. Автор на
книгите: „Псалми за живия Бог“,
„Човек, природа и Бог“, „Слънце
след буря“, „През зеницата на
есето“, „Крушовската република“ и др. През 2019 г. излязоха
непубликуваните му мемоари „Чуто, видяно, преживяно“.

че тя е райска страна, а други – една
грамада от камъни, една каменна пустиня. Може да се каже, че и двете мнения са верни, защото зависи къде си в
Македония. Там има места, редки по
своята хубост, ненадминати по своето богатство, а има и места, които
са сякаш въплъщение на една страшна
действителност – сурова и жестока
като гнета на робството.
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Центърът „Жорж Помпиду“ в Париж,
проектиран от Ренцо Пиано и Ричард Роджърс

Луиз Глюк
Шантал Делсол
Олга Токарчук
Ренцо Пиано
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Нобелова реч
Когато бях дете на около пет-шест
години, мислено си представях, че
трябва да си избера най-прекрасното стихотворение на света. За окончателното ми решение имаше двама
претенденти: Уилям Блейк с „Малкото черно момче“ и Стивън Фостър с
„Там край река Суони“. Спомням си как
крачех нагоре-надолу из спалнята за
гости в къщата на баба ми в Сидърхърст, село на южния бряг на Лонг
Айлънд, и ту си декламирах наум, а не
на глас, онова незабравимо стихотворение на Блейк, ту си пеех пак без глас
(както предпочитах) тъжния завладяващ блус на Фостър. Нямам представа как и кога съм чела Блейк. У дома
при родителите ми имаше и няколко
антологии с поезия, наред с неизменните книги за политика и история,
както и много романи. Но Блейк ми е
свързан с къщата на баба. Не че баба
ми четеше кой знае колко, но имаше
томчето на Блейк с „Песни на невинността и опитността“, както и една
тънка книжка с песни от пиесите на
Шекспир, много от които научих наизуст. Особено ми допадаше песента
от „Цимбелин“, макар да не разбирах
почти нищо от нея, но долавях звученето ѝ, ритъма и онази тайнствена
повеля, така вълнуващи за едно кротко, боязливо дете. И да тачат гроба
твой / поколения безброй (превод Валери Петров). Надявах се.
Изглеждаше ми съвсем естествено да
се стремя към почит и висока награда: това бе част от съдържанието на
митовете и легендите, с които растях. Дори и като бях съвсем малка, си
представях, че най-великото стихотворение на света е и най-високата
от всички награди. В този дух бяхме
възпитавани със сестра ми – как Жана
д’Арк спасява Франция, как Мария
Кюри открива радия. Много по-късно
започнах да разбирам отрицателните
страни и вредата от такива амбиции,
но за едно дете е важно да получи награда. Когато на върха на планината
е застанал един човек, той се вижда
отдалеч като единствената забележителност на тази планина. Ако някой друг е застанал малко по-ниско,
няма да бъде и забелязан.

Луиз Глюк, фотография nobelprize.org

Луиз Глюк

Нобеловата награда за литература за 2020 г. бе присъдена от Шведската
академия на американската поетеса Луиз Глюк заради нейния „внушителен
поетичен глас, чиято сурова красота придава универсалност на индивидуалното съществуване“. Тя е автор на 12 стихосбирки и два сборника с есета
и е председател на Борда на съветниците на Академията на американските поети. Конгресната библиотека на САЩ я е удостоила с честта да
бъде дванадесетият поет лауреат – съветник по въпросите на поезията.

Но като става дума за поезия, бях сигурна, че именно Блейк някак си е разбирал това положение и се е стремял
да следва неговия ход. Тогава съзнавах, че е мъртъв, но го чувствах като
жив, щом можех да чуя как ми говори,
макар и с приглушен глас, но все пак
със своя глас. Убедена бях, че говори
само на мен или поне специално на мен.
Така се чувствах избрана, отличена, а
Блейк беше точно човекът, с когото

мечтаех да общувам и с когото – както и с Шекспир – вече разговарях.
Блейк бе спечелил състезанието. Едва
по-късно осъзнах общото между онези
две поетични творби: и тогава, и сега
ме привлича самотният човек, издигнал глас в жалба или копнеж. И после,
докато растях и съзрявах, аз посягах
все към поетите, в чиито творби
усещах, че имам особена роля като
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Уилям Блейк
Малкото черно момче
Роди ме майка ми сред пустошта на юг
и черно съм, но О! душата ми е бяла;
английското дете е като ангел бял,
аз – черно, сякаш светлина не съм видяло.

признати и преливащ от радост, ще
може да защити по-крехкото бяло
момче от ярката светлина над двамата. А понеже тази надежда няма
как да се сбъдне, понеже тя е далеч
от реалността, стихотворението
направо къса сърцето на читателя и
същевременно има силен политически
заряд. И ако малкото момче не си позволява да се почувства обидено и да
изпита справедлив гняв, от което и
майка му се опитва да го предпази, то
читателят или слушателят преживява вместо него тези чувства. Дори
когато този читател е невръстно
дете.

Преди горещината майка ми
присядаше с мен под едно дърво,
с целувка в скута си ме вземаше
и учеше ме, сочейки на изток:
Изгряващото слънце виж: там Бог живее,
Той свойта светлина и топлина раздава;
и тъй цветя, дървета, зверове и хора
прохлада сутрин и по пладне радост получават.
Нам на земята дял е отреден да се научим
лъчите да понасяме на любовта;
телата черни и от слънце загорялото лице
са само облак или сенчеста гора.

Тъй мойта майка казваше и ме целуваше;
и аз тъй казвам на момчето бяло:
от моя черен облак и от неговия бял щом се отървем,
край Божията шатра като агънца ний ще ликуваме.
Аз сянка ще му пазя от горещината,
да може с радост да седи във скута на Отеца наш;
ще се изправя после и косата му златиста ще погаля,
ще бъда като него и то ще ме обикне.

призван слушател. Роля съкровена,
съблазнителна, често незабележима
или дори тайна. Това не бяха площадни
поети. Нито поети, които говорят на
самите себе си.
Харесваше ми такава симбиоза; приятно ми беше да усещам, че в стиховете се съдържа нещо много важно,
но и много лично, откровение като за
пред свещеник или психоаналитик.
Церемонията по награждаването на
победителя, която се състоя в спалнята за гости при баба ми, беше подобаващо тайнствена, като отражение
на силното емоционално въздействие
на стихотворението – въздействие,
което обогатяваше, а не ощетяваше.
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Сърцата ни щом свикнат да понасят топлината,
ще си отиде облакът и Неговия глас ще чуем:
„Излезте от гората, вий, моя грижа и любов,
край шатрата ми златна като агънца ликувайте“.

Колкото до признанието и почестите, това е друга тема.

Блейк ми говореше чрез черното момченце: то беше творение на неговия
глас. Той не можеше да бъде видян,
така както не се виждаше и черното
момче, или поне неговият образ беше
изопачен от безчувственото и пренебрежително отношение на бялото
момче към него. Ала аз знаех, че той
говори истината и че макар и временно, физическото му присъствие
на земята излъчва ярката светлина
на чистата му душа. Как го знаех ли?
Като разказва за своите чувства и
преживявания, черното момченце не
обвинява никого, не желае да отмъщава за нищо, а само вярва, че в съвършения свят, обещан му след смъртта,
неговите достойнства ще бъдат

Към поезията, която най-пламенно
съм харесвала през целия си живот, ме
е привличало усещането, че съм нейна
избраница или довереница, за да поема
и болката, и съкровеното като тяхна
съучастница. Аз никой съм, казва Дикинсън. Ти кой си? Никой ли си също? /
Тогава двама сме – ала не казвай! / Ще
ни изгонят, знаеш. Или при Елиът: Да
вървим тогава, ти и аз, / на небето се
е проснал вечерният час / като пациент, упоен за операция... („Любовната
песен на Дж. Алфред Пруфрок“, превод
Цвeтан Стоянов). Елиът не призовава
да го последват. Той очаква нещо от
читателя. За разлика от онзи въпрос на Шекспир: Дали със летен ден
да те сравня? (Сонет 18, превод Евгения Панчева), който изобщо не ме
сравнява с летен ден. Слухът ми само
възприема неговото поетическо съвършенство, но стихът му не изисква
присъствието на читателя.
За изкуството на поезията, на което се посветих, гласът или оценката
на мнозинството са истинска опасност. Словото, споделено с малцина,
е крехко и уязвимо, но точно това му
дава сила, която преминава и към читателя, а той на свой ред дава глас на
поезията като зов за помощ или като
вяра.
А какво става с поета, когато това
мнозинство не го изолира или пренебрегне, а – напротив – го аплодира
или възвеличава? Според мен такъв
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поет ще се почувства застрашен,
надигран.
Точно това е темата на Дикинсън. Невинаги, но често.
Когато бях в гимназията, ненаситно
четях Емили Дикинсън. Обикновено
късно вечер, след като другите си
бяха легнали, а аз оставах на канапето в хола.

Аз никой съм. Ти кой си?
Никой ли си също?
И когато го четях навремето, а и сега
най-обичам ето това:

Тогава двама сме – ала не казвай!
Ще ни изгонят, знаеш.
Дикинсън е харесала мен, избрала ме е,
както съм си седяла там, на канапето.
Ние двете сме били избраници, еднакво невидими, което само ние сме осъзнавали и всяка от нас е допринасяла за
това на другата. За света навън ние
сме били никой.

предвид човек, който по природа се
отнася с недоверие към светския живот или гледа на него като на сфера, в
която обобщеното заличава финото,
а недоизказаните истини изместват откровеността и неудобните
разкрития. За да илюстрирам думите си, представете си, че гласът на
съучастника, гласът на Дикинсън, е
заменен от гласа на мнозинството
като съдник: „Ние сме никой, ти кой
си?“. Тези думи изведнъж прозвучават
зловещо.
И затова останах така изненадана,
когато на 8 октомври сутринта ме
обзе същата тази паника, която описвам. Обля ме твърде ярка светлина. Пред мен се ширна твърде голямо
пространство.

Ала какво означава да изгониш хора,
които са се приютили на здрачно място далеч от чужди погледи. Осветят
ли ги, все едно са ги изгонили.

Няма съмнение, че който пише книги
като нас, би желал те да стигнат до
много хора. Но някои поети не разчитат да достигат до читателите си
в пространствено отношение, както
е в пълна зала. Те се стремят да въздействат върху хората във времето,
постепенно, като залагат на далечното бъдеще. Осъзнали дълбокия замисъл, тези хора винаги пристигат, и то
поотделно, един по един.

Не искам да кажа, че Емили Дикинсън
е оказала вредно влияние върху момиче на гимназиална възраст. Имам

Вярвам, че като ми присъжда тази
награда, Шведската академия отдава почит на интимния, личния глас,

Аз никой съм. Ти кой си?
Аз никой съм. Ти кой си?
Никой ли си също?
Тогава двама сме – ала не казвай!
Ще ни изгонят, знаеш.
Как скучно е да бъдеш някой!
И публично, подобно жаба,
цял ден да квакаш името си
пред възхитено блато.

превод от английски Ангелина Василева

Емили Дикинсън

Луиз
Глюк

Луиз Глюк е родена през 1943 г. в
Ню Йорк. Още с дебютната си
стихосбирка „Първородна“ от
1968 г. получава признание. През
1993 г. є е присъдена наградата
Пулицър за сборника „Дивата
перуника“, а Националната награда за литература получава
през 2014 г. за стихосбирката
„Предана и добродетелна нощ“.
Творчеството є се отличава
със стремеж към яснота, а темите є са от вълненията на
детството през отношенията
в семейството до мечтите,
илюзиите и разочарованията в
живота. Тя не е поет на биографичната изповед, а търси универсалното в света, черпейки
вдъхновение от митовете и
класиката, герои и сюжети от
които присъстват в цялото
є творчество. Съдбите на
Дидона, Персефона и Евридика
– изоставени, наказани, предадени – насочват вниманието є
към участта на човешки малцинства, на отритнатите от
обществото, на ощетените
от живота. Понякога е склонна
да се отъждестви и с Данте.
Неслучайно препоръчва на бъдещите си читатели да започнат
да я опознават през стихосбирката Averno – отглас от Дантевия „Ад“. Предстои да публикува
скоро нов поетически сборник.

който не може никога да бъде заменен
от онзи, публичния глас, независимо
колко по-силно или по-надалеч звучи
той понякога.
Превод от английски Мариана Мелнишка
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Карикатурите
правото и моралът
Шантал Делсол

Тероризмът, който ни атакува, е война. Война на слабия срещу силния и въпреки това безпощадна война. Слабите получават надмощие, загърбвайки
всички правила. Тяхна мишена стават
цивилни граждани, които те унищожават чрез самоубийствени актове.
Тази война поражда ярост. Осуетените атентати са легион – не знаем колко са, но съответните служби
са си свършили добре работата. Ала
атентатите, които постигат целта
си, са ужасяващи – и това е тяхната
цел. Правителствата държат речи,
за да покажат как няма да толерират
това, но всъщност го толерират.

Отговори от сферата на образованието: преподавателите не разполагат с дисциплинарни мерки срещу млади и фанатизирани ислямисти.
В очакване на това, ние продължаваме да дебатираме по въпроса „Защо?“,
съотносим към 11 септември 2001 г.:
защо ни мразят? Все пак за последните двайсетина години отбелязваме
известен напредък по идеологията на
този въпрос. Срещу нас се изправят
хора, които мразят нашата свобода
– на мислене, говорене и критичност.
И тъй като особено държим на всичко
това, те ни поразяват в сърцето.

„Свободата предполага
отговорност. Нашата
свобода е право – то
е вкоренено в нашите
доктрини и нашите
основополагащи принципи,
затова варварите,
макар и обсебени
от ужасяващите
си намерения,
не са в състояние
да го премахнат.
Но тя също
така е едно „въоръжено
право“ – на разграничаване,
на умереност, накратко,
на отговорност.“ Анализ
от в. „Фигаро“

вярващи, които някога високо са побивали своите кръстове независимо
от преследванията.

Концерт в защита на свободата на словото след нападението срещу „Шарли Ебдо“,
Страсбург, 2015 г., фотография Wikipedia

Изглежда, че речите за нетърпимостта и за нетолерирането поне в съзнанието на изпълнителната власт заместват действията.
Вместо речи са необходими истински политически отговори: днес във
Франция се влиза като в разграден
двор. Необходими са отговори от
сферата на наказателното право.
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Затова и с някаква особена жар се
впускаме след всеки пореден атентат да браним онова, което всъщност е обект на атаките: свободата.
Поради което отново се появяват
карикатури на Мохамед – по фронтоните на кметствата или на плакати,
разлепени навсякъде. Има известна дързост в тези прояви, желание
да не сведем глава, подобно на онези

Свободата предполага отговорност.
Нашата свобода е право – то е вкоренено в нашите доктрини и нашите основополагащи принципи, затова варварите, макар и обсебени от
ужасяващите си намерения, не са в
състояние да го премахнат. Но тя
също така е едно „въоръжено право“
– на разграничаване, на умереност,
накратко, на отговорност. Свободата на словото е не просто в това да
кажеш на висок глас каквото и да е,
упорствайки в неща, които биха разгневили събеседника. В неограниченото разпространение на карикатурите на Мохамед има нещо детинско,
някакво самодостатъчно ликуване,
което твърде елементаризира цялото това начинание.
Разбира се, че имаме това право! Но
дали правото позволява всичко? А
къде остават моралът, гражданствеността, деликатността пред святото за другите, която също трябва да
се има предвид? Бих добавила в скоби елегантността и естетиката:
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вулгарността, зейнат ли подобни
дълбини, винаги привлича подрастващите, но щом насоката на мисълта
е да се забавляваме дори в подобна
ситуация, това вече казва много за
днешния инфантилизъм.
Най-същественото е другаде: нашето право на свобода не означава, че
ние можем и трябва да правим каквото ни хрумне, а че сме тези, които
полагат границите на собствената
си свобода. Ето защо е редно да си зададем въпроса дали святото за другите не би трябвало да е извън обсега
на нашите насмешки. Ако святото не
е сакрализирано от закона, би трябвало да е поне такова в нашата почит.
Не призовавам да се приеме заради
мюсюлманите във Франция специален
закон срещу светотатството. В случая не става дума за закон, а за нрави.
Законът, разбира се, произтича от
общата етика, но носи вдъхновение
свише и неприлагането му се санкционира. Законът е ясен, а контурите му са отчетливи. Докато нравите
произтичат от общите обичаи и от
личната съвест, при тях санкцията е
само засрамване. Те са изменчиви, често са обект на спорове и произтичат
от практическата мъдрост.
Една от грешките на модерността
е да смята, че съществува само правото. Напротив, тъкмо нравите са
тези, от които е изтъкан общественият живот. Ето защо и нашето
право да издигнем карикатурите не е
единственият отговор.
Изненадващо е как в едно общество,
където до такава степен се отстояват различията и се възхваляват
благодеянията, не сме в състояние
да зачитаме религиозните вярвания.
Което означава: да живеят различията, ако са тъждествени с нашите
разбирания! Искаме или не, ние обаче живеем и все повече ще живеем в
мултикултурен свят, обитаван от
най-различни вярвания. Нека не си
въобразяваме, че ще конвертираме
всички култури в принципите на светската либерална демокрация, както

се смяташе през последните петдесетина година. Ще трябва да съжителстваме на тази планета с култури, носители на силни религии, които
си остават недостъпни за нашата
идея за толерантност. Доста смешно
би било от наша страна да ги провокираме със светотатства, под претекста че „имаме правото на това“.
Да, ние разполагаме с неотнимаемо
юридическо, морално и основополагащо право в тази насока. Но има нещо,
което си остава над правото: зачитането на другите, включително и
на техните различия, които може би
ни е трудно да разберем. Святото
обитава всички култури. И е изцяло
неприемливо и порочно да се атакува
святото за другите. Мнозина смятат, че сме се освободили от святото през Просвещението, ала не е
така, то е неизменна част от всяко
човешко същество. Ние също разполагаме с нашите лековерия, нашите
догми, нашите пророци и дори с нашите фанатизми.
Ето защо и съпротивата срещу ислямисткия тероризъм ще стане възможна чрез закони срещу имиграцията, чрез службите за сигурност и
правосъдието, чрез образованието,
но не и чрез употребата и злоупотребата с правото на светотатство.
Отправянето на предизвикателство,
разлепването на подобни карикатури
навсякъде, каквото се наблюдава в
момента, може да носи удоволствие
на някои, но само влошава нещата; с
други думи, то потапя във възмущение мюсюлманското население, което не се състои от терористи, а от
вярващи. В случая не призовавам към
автоцензура от страхливост, а за самоограничение от деликатност.
Разпростирането и разширяването
на правата през последния половин
век, което е логично следствие от
борбата срещу тоталитарните заблуждения, ни накара да повярваме, че
правото е всичко. Защото имам право!
Царството на правото и на правата

Шантал
Делсол

Шантал Делсол (род. 1947 г.) е
френска философка и есеистка. Член е на Академията за
морални и политически науки.
Тя е практикуваща католичка и колумнист на в. „Фигаро“.
Сред по-известните є книги
са: „Субсидиарната държава“
(1992), „Възхвала на сингуларността, опит върху късната
модерност“ (2000), „Двете
Европи“ (2007), „Природата на
популизма или Фигурите на Идиота“ (2008), „Идентичността
на Европа“ (2010), „Омразата
към света. Тоталитаризмите
и постмодерното“ (2016), „Залезът на универсалното“ (2020).

натика обаче дълбоко в ъгъла личната съвест – тази морална инстанция,
която разглежда деянията случай по
случай, изхождайки от общото приличие; която държи повече на етичното,
отколкото на юридическото; която
се сдържа поради респект, вместо да
тръби, защото е позволено.
Личната съвест е способност, която
не ни е дадена по рождение, тя се развива чрез образованието и натрупания опит. А при незрялост на населението липсата ѝ се усеща главоломно
и тъкмо това е нашият случай. Тази
съвест би ни била от голяма полза,
за да проумеем – отвъд правните кодекси – че святото за другите също
подлежи на почит в не по-малка степен, отколкото онова, което е свято
за нас.
Превод от френски Тони Николов
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Човекът
на ръба на света
Олга Токарчук

Есето, което публикуваме
със съкращения,
е от проекта „Ексцентър“, който
се осъществява
от Фондацията
на полската нобелистка
Oлга Токарчук (FOT)
и вроцлавския Дом
на литературата
(WDL). Неговата цел
е да провокира мислене
за края на света, такъв
какъвто го познаваме,
и за бъдещия свят, който
би могъл да възникне от
развалините на стария.
Текстовете от проекта се
публикуват в седмичника
Polytika

Пътешественикът
Най-напред искам да припомня добре
познатата гравюра от неизвестен
автор, публикувана през 1888 г. от
френския астроном Камий Фламарион.
Тя представя пътешественик, който
е стигнал до границите на света и
протегнал глава извън земното кълбо, се възхищава от гледката на подредената и много хармонична вселена.
От детството си се възхищавам на
тази чудесно метафорична рисунка,
която всеки път открива пред мен
нови значения и определя човешката
същност по начин, съвсем различен от
познатия на всички нас, нахвърлян от
Леонардо образ на статичния триумфиращ витрувиански човек – мяра
на вселената и на самия себе си.
У Фламарион имаме човек, представен в движение, като пътешественик с поклонническа тояга, с пелерина и шапка. Въпреки че не виждаме
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неговото лице, ние си представяме
какво изразява – несъмнено изненада,
възторг, замайване от хармонията и
величието на над-видимия свят. От
нашата перспектива сме способни да
видим само частица от него, докато
пътешественикът сигурно вижда
много повече. Там има ясно очертани
сфери, небесни тела, орбити, облаци
и лъчи – трудно изразимите измерения на универсума, които навярно се
усложняват до безкрайност. Признак
за непонятността им са и кръглите
машинарии, които навремето често
са съпътствали ангелските създания
в илюстрациите на виденията на Йезекиил. От друга страна, зад гърба на
пътешественика е светът с неговата природа, показана тук чрез голямо дърво и няколко растения, както и
културата, символизирана от кулите
на градовете. Изглежда доста конвенционален и банален, да не кажем
– скучен. Можем да се досетим, че на
гравюрата виждаме крайния момент
на дългия път на пътешественика –
успял е нещо, което не са успели много
други преди него – стигнал е до края
на света. И сега какво? Струва ми се,
че тайнствената гравюра с неизвестен произход е съвършена метафора
на момента, в който всички ние сме се
озовали.

Светът е малък
– много се е свил в продължение на отминалия век. Отъпкали сме доста пътеки в него, присвоили сме си горите и
реките му, кръстосали сме океаните.
Мнозина от нас имат субективно усещане за крайността на света. Вероятно това е в резултат от глобализираното скъсяване на разстоянията
и от факта, че можем да стигнем до
почти всяко място на Земята, стига да разполагаме с необходимите за
това средства. Също така и за лесната му познаваемост – на практика
всичко можем да проверим в мрежата,
с всекиго можем бързо да се свържем.

Тук със сигурност си имаме работа
с исторически ново възприятие на
човека и се чудя кой пръв е изпитал
това чувство – че всъщност светът
е малък и е обозрим. Това може да е бил
някакъв бизнесмен от новото поколение, някой „продаващ печен въздух“,
както казват холандците, господин
Евтино-Купи-Скъпо-Продай, който е
в непрестанно движение, летейки от
континент на континент с паспорта
си от някоя „правилна държава“. Сутринта в Цюрих, вечерта в Ню Йорк…
В това ново усещане за маломерността на света със сигурност изиграва
ролята си и triste post iterum, тъгата
след пътуване, която изпитваме,
когато се върнем у дома след интензивните впечатления, свързани с далечното пътешествие. Струва ни
се, че сме достигнали някакъв предел
или сме преживели нещо, което нямаше да можем, ако не се бяхме родили
в епохата, където пътуването се е
превърнало в повече от привилегия
или проклятие – в приключение. Тогава, оставяйки куфара си в антрето,
питаме: И това ли беше всичко? Точно
това ли? За това ли ставаше дума?
Вече посетихме Лувъра и видяхме със
собствените си очи „Мона Лиза“. Покатерихме се по пирамидите на маите, опитвайки се да усетим драматизма на преминаването на времето,
което безмилостно унищожава онова,
което е било изграждано хилядолетия
наред. Пекохме си коремите в египетските и туниските курорти, хранейки
се с обобщена етническа кухня, която
е вкусна на всички без изключение.
Степите на Монголия, пренаселените
градове на Индия, гледката на извисените в небесата Хималаи… Дори да не
сме успели да видим това или онова,
преди пандемията живеехме със съзнанието, че пътуването до другите
места, които още не сме посетили, е
реално – те фигурират в каталозите на туристическите агенции, наречени са дестинации. Светът беше
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в краката ни, отиването навсякъде
беше възможно, стига да сме успели
да съберем пари за това.
Може би за първи път в своята история човекът преживява толкова доминираща крайност на света. Вечер
проследява живота на другите хора
на екраните на своите бързи устройства и гледа онези, които само преди
сто години не би могъл да срещне по
пътя си.
Наблюдавайки ги отдалече, вижда, че
репертоарът от роли и възможности
също е ограничен и че всъщност хората си приличат повече, отколкото
биха могли да предположат нашите
предци. Те, както знаем, са наливали
вода в мелницата на въображението
и с наслаждение са описвали обитаващите антиподите творения, които толкова са ентусиазирали пътешествениците от миналото. Днес,
благодарение на сериалите, киното и
обществените медии, всички знаят,
че хората от презокеанските територии не притежават много глави,
само един крак с огромно стъпало или
лице на гръдния кош и макар да се различават по цвета на кожата, ръста
или някои обичаи, тези разлики се заличават на фона на целия куп прилики. Другите функционират по същия
начин в своите градове и държави,
езици и култури. Обичат, тъгуват,
копнеят, тревожат се за бъдещето,
имат си грижи с децата. Върху тези
фундаментални прилики се основава
огромната кариера на новото откритие – стрийминг платформите.
Пътешественикът вижда, че всъщност навсякъде е същото – съществуват хотели, яде се от чинии, мие
се с вода, от екскурзиите се купуват
сувенири и подаръци за приятели, общото между които е – въпреки че са
имитации на тамошното изкуство –
че повечето са произведени в Китай.
Известно е и това, че от почти всеки обитател на Земята ни делят
най-много шест души (на принципа:
аз познавам някого, който познава
някого, който познава някого и т.н.,
който познава Х), а от времената на

Христос – едва около 70 поколения.
Някога на старателно разчертаните
карти на света е имало бели петна,
които възбуждали въображението и
обуздавали човешката арогантност.
Готвейки се за пътешествие, хората
имали предвид, че може и да не се върнат. Тръгването на път, предшествано от изготвяне на завещание, било

вещи, артефакти, начин на мислене,
пари, марки, логотипи. Екзотиката
или изключителността е рядка стока,
все по-често изчезва от всекидневния живот и се превръща в джаджа.
Като в балтийския курорт, където са
пренесли от Тайланд цял тайландски
ресторант, или в низината на Централна Европа, където е изграден

фотография Тихомира Методиева

гранично събитие, поставящо началото на процес на инициация, процес на
промяна, чийто резултат не би могъл
да бъде нито предизвестен, нито напълно разбран.
Парадоксално, живеехме в свят, отворен за въображението, свят с едва
очертани граници, пълен с неизвестности. Този свят изискваше нови разкази и нови форми, непрекъснато се
променяше и непрестанно възникваше пред очите ни.
Днес светът е влязъл в рамките на
нашия календар и часовник. Можем
да си го представим, помества се в
главата ни. За три денонощия човек
може да се озове навсякъде, където
пожелае (с малко незначителни изключения). Белите петна на картите
са докрай попълнени от Google Maps,
които с жестока точност показват
всяка уличка. Нещо повече, навсякъде
е, общо взето, еднакво – едни и същи

гигантски комплекс, имитиращ тропиците. Благодарение на поместващото се в дланта или на коленете ни
устройство можем във всеки момент
да поговорим със семейството си, отдалечено на хиляди километри от нас,
намиращо се в друг климатичен пояс,
пребиваващо в съвсем друго време на
денонощието, дори и на годината. За
няколко секунди туристът на екскурзия в Тибет се свързва с дома в Скаришев. Хората, които някога нямаше да
могат да се запознаят, днес общуват
чрез медията. За нашите пет сетива светът стана – нека повторим
– малък. От друга страна, колко вълнуваща и спираща дъха е гледката
на земното кълбо на фотографията,
направена от човека. Малко синьо-зелено топче, висящо в простора. За
пръв път в историята виждаме нашето планетарно място като крайно
и ограничено; крехко и податливо на
унищожение.

януари 2021

34
Към това се прибавя и усещането за
претъпкано, затворено пространство, теснотия, постоянно присъствие на другите – чувството за крайността на възприемания свят става
клаустрофобично. Нищо чудно, че
напоследък все по-често се връщат
мечтите за космически пътешествия, за напускане на стария дом, който се е оказал прекалено познат, тесен и препълнен.
Това чувство за смаляване и крайност
на света се засилва от свързването в
мрежата и всеобщото наблюдение. О,
да, живеем вече в Паноптикум – непрестанно сме видими, следени и анализирани. Чувството за крайност банализира всичко, защото само онова,
което не се поддава на познанието ни,
може да събуди нашия ентусиазъм и да
запази чудесния статут на тайна.

Сезамичност
Обаче често третираме безкрайността като хаос, защото не ни дава възможност да приложим към нея каквито и да е познавателни рамки, как-.
вато и да е конструкция. Няма карти
на безкрайността. Тя отхвърля и човека като нейна мяра.
Ако някой отново поиска да общува
с безкрая, достатъчно е да се включи към мрежата. Тук поразителното
чувство, че светът е прекалено обилен, ни внушава срамежлива резигнация – следвам само своя път, уча се да
отминавам привличащите ме интересни неща, аз съм като Лот, който
бяга от горящия Содом и волята му
е толкова силна, че не се обръща назад – за разлика от любопитната си
съпруга…
Често, сърфирайки в търсене на някаква информация, имам чувството,
че се движа сред огромен океан данни,
които на всичко отгоре се намират в
непрекъснато състояние на самосъздаване, самокоментиране. Всъщност
онзи, който за пръв път е използвал
за определението на тази дейност
глагола „сърфирам“, е гений. Образът
на самотния човек, който с помощта
на малка дъска се движи по гребена на
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вълната в бурния океан, тук е изключително подходящ. Сърфистът е носен от стихията, но самият той може
да повлияе на траекторията само в
ограничена степен – оставил се е на
енергията и движението на вълните. Нека отбележим, че това чувство
да бъдем просто обект на движение,
независещо от нас, следователно да
бъдем и управлявани по определен
начин, отдадени на скрита инертна
сила, измъква от забравата старото
понятие fatum, което вече схващаме
по различен начин – като мрежа на зависимости от другите, като унаследяване на модели на поведение не само
в биологически, но и в културен смисъл; следствие от това е оживената
и може би разгорещяваща се дискусия
за идентичностите.

Но всъщност същото се отнася и за
консумацията на интелектуални блага. Ресурсите на виртуалните библиотеки станаха безкрайни – седейки
пред компютъра, човек има чувството, че се движи из Сезам, но вече не
може да обхване (затова този глагол
напоследък стана толкова популярен в полския) нито авторите, нито
заглавията, нито паролите. Поразително е съзнанието, че в момента,
в който пиша тези думи, възникват
стотици, ако не хиляди статии, стихотворения, романи, есета, репортажи и т.н. Безкрайността се саморепродуцира, като се разпростира,
а ние подхождаме към нея с крехките
инструменти на търсачките ни, за да
създадем впечатление, че все още я
контролираме.

Безкрайността проникна в света на
homo consumens, когато този свят
започна да прилича на Сезам. Казахме:
Сезам, отвори се, и – се получи! Отвори се, заливайки ни с богатството
на предлаганите услуги, стоки, типове, образци, разновидности, фасони,
моди, стилове. Вероятно всеки от нас
поне веднъж е изпитал приказното
богатство на офертата и тревожното чувство, че би трябвало да имаме
няколко живота, за да я използваме. И
така не стана ясно кога животът ни
се сведе до придобиването на нови
вещи, поръчването на нови услуги
от неизчерпаемата оферта. В един
от разказите на гениалния Филип К.
Дик фабриките, управлявани от някакъв побъркан интелект, не могат да
спрат производството и трябва да
създадат поради безкрайното количество програмирани стоки идеален
потребител, хипнотизиран от тази
вселена от вещи суперконсуматор.
Клиент, за когото същността на живота се превръща в опитване и наслада от разновидностите на това или
онова, в разсъждения относно марката червило, джунджурии, парфюми, дрехи, автомобили, тостери, при
което специални програми и списания
го консултират какво да избере. Тази
визия, толкова футуристична през
шейсетте години на ХХ в., се сбъдна по-бързо, отколкото си мислехме.
Днес това е описание на нашето тук
и сега.

Моето поколение се справя особено
зле – все пак ние раснахме по време на
недоимък и липси, у мнозина все още
действа инстинктът да се запасяваме „в случай на криза“, „на инфлация“.
Ето защо мъжът ми събира вестниците и все трупа изрезки, като същевременно се идентифицира с мисията
на Ной и сглобява полици за хартиени
книги в библиотеката.
Нашето и предишните поколения са
се упражнявали да казват на света
ДА, ДА. Повтаряхме си: ще пробвам
това и още това, ще отида там, после
там, ще изпитам това и онова. Взимам това и защо не, ще взема и онова.
Сега наред с нас се появява поколение,
което разбира, че най-човешкият и
етичен избор в новата ситуация е да
се тренира казването на НЕ, НЕ, НЕ.
За какво ми е това и онова. Ще се лиша
от това и това. Не ми трябва. Не искам. Отказвам се…

Странното лято
на 2020 г.
Обикновено големите промени настъпват след катаклизми и войни.
Непосредствено преди Първата световна война хората като че усещали, че това е краят на някакъв етап,
на някакъв свят. Мнозина смятали
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положението за нетърпимо, въпреки
че не го осъзнавали напълно. Днес не
можем да разберем ентусиазма, който извеждал на улицата тълпи, които тържествено изпращали младите
мъже, тръгнали на война. Енергичните им крачки, забързани от тогавашната техника на филмиране, поради
която приличат на подскачащи кукли,
ги водят някъде към хоризонта, където вече са притаени окопите при
Вердюн и болшевишката революция.
Целият ред на техния свят скоро ще
се срути в пропастта.
Дано не повторим тази грешка.
Днес – в странното лято на 2020 г.
– не знаем какво ще стане. По всичко
изглежда, дори експертите са замлъкнали, не желаейки да си признаят, че
приличат на днешните метеоролози
– вследствие от климатичните катаклизми те вече не могат да предвидят
времето.
Светът наоколо прекалено се усложни, при това в различни посоки едновременно. Спонтанният, рефлекторен отговор на това положение на
нещата е реакцията на традиционалистите и консерваторите, които
третират това растящо усложняване като болест, като отклонение.
Като лекарство те ни поднасят носталгията, връщат се към миналото и
неистово се придържат към традициите. Щом светът е станал прекалено
комплициран, значи трябва да бъде
опростен. Щом не можем да се справим с настоящето, толкова по-зле
за него. Носталгията по изгубеното
време се вихри в нашето мислене, в
модата, в политиката. В последната
се появява една вяра в това, че можем
да върнем времето и да влезем в същата река, която е текла преди няколко десетилетия. Мисля, че не, няма
да се поместим в миналото. Нито
телата ни, нито нашата психика.
А какво ако направим крачка встрани?
Извън отъпканите начини на решения, терзания и дискурси, извън кръжащите около общия център съчетания от мехурчета. Някъде, откъдето
се вижда по-добре и по-обхватно и

където се забелязват контурите на
най-широкия контекст.
Безпрекословен Черен лебед се оказа
пандемията, която – както става с
Черния лебед – никой не очакваше, но
която промени всичко. Любимият ми
пример за появата на Черния лебед са
събитията от края на ХIХ в. в Лондон.
Хората, които живеели в трагично
претъпкания и мръсен град, мислейки за бъдещето, се тревожели, че ако
движението по улиците на британската столица се развива толкова
бързо и бурно, скоро купищата конски
лайна ще достигнат до първия етаж
на сградите. Започнали да търсят решение на този проблем, патентовали
проекти за специални канали и сметища и вече потривали ръце, разчитайки на големия бизнес около извозването на конските изпражнения извън
територията на градовете. И тогава
се появил автомобилът.
От познавателна гледна точка Черният лебед може да е повратно събитие, но не защото ще предизвика
икономическа криза или ще накара хората да осъзнаят своята крехкост и
смъртност. В края на краищата, последствията от пандемията са много
и са доста разнородни. Най-важното
обаче ми се струва разбиването на
дълбоко загнездения наратив, че контролираме света и че сме венец на
творението.
Може би човекът като вид е бил
заслепен от могъществото, което е
притежавал благодарение на своя разум, на своята креативност, и това го
е навело на мисълта, че е най-важният – самият той със своите потребности. Обаче, от друга перспектива,
от различна гледна точка, той може
да се почувства също толкова важен,
при това необходим, като основна
брънка на мрежата, като предавател
на енергията, но преди всичко като
онзи, който е отговорен за целостта на тази комплицирана постройка.
Отговорността е факторът, който
позволява да се запази чувството за
значимост и да не деградира изгражданата във вековете конструкция за
надмощието на homo sapiens.

Олга
Токарчук

Олга Токарчук (род. 1962 г.) получи Нобелова награда за литература през 2018 г. В България
са издадени книгите є „Дом дневен, дом нощен“ (прев. Христина Симеонова, 2005), „Музика за
много барабани“ (прев. Силвия
Борисова, 2006), „Правек и други
времена“ (прев. Георги Кръстев,
2008), „Последни истории“ (прев.
Мирка Костова, 2008), „Бегуни“
(прев. Силвия Борисова, 2009),
„Карай плуга си през костите на
мъртвите“ (прев. Силвия Борисова, 2014), „Изгубената душа“
(прев. Силвия Борисова, 2019).

Вярвам, че животът ни не е само сбор
от събития, а комплицирана плетеница от смислите, които приписваме
на тези събития. Тези смисли образуват чудесната тъкан на разказите,
понятията, идеите и можем да ги
приемем като един от елементите –
като въздуха, земята, огъня и водата
– които физически определят нашето
съществуване и ни оформят като организми. Разказът е петият елемент,
който ни кара да виждаме света по
такъв, а не по друг начин, да разбираме неговото безкрайно разнообразие и
сложност, а също и да подредим опита
си и да го предаваме от поколение на
поколение, от едно съществуване на
друго.

Пълния текст на есето четете в Портал Култура
Превод от полски Правда Спасова
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Ренцо Пиано

Защитавам града
Градът е полисът.
Той не може да бъде
унищожен. Напротив,
като откритие той е
много стар и значим.
Устоявал е на всяка
заплаха, на тероризма,
насилието, замърсяването
на околната среда или на
чумата.

Музеят NEMO в Амстердам, проектиран от Ренцо Пиано

Има една великолепна история за лангобардския воин Дроктулфт: някога
варваринът напуснал горите и тресавищата на Севера, за да завладее света. Щом стигнал до Равена, се случило
нещо, което никой не очаквал: Дроктулфт бил така очарован от красотата на града, че го защитил, вместо
да го разруши, какъвто бил планът му.
Идеята за град не е нещо естествено.
Градът е великолепно изобретение
на човека. Той възниква от потребността на хората да бъдат заедно.
Никога преди това Дроктулфт не бил
виждал град. Аржентинският писател
Хорхе Луис Борхес разказва, че Дроктулфт ненадейно зърнал улици, храмове, градини, арки, порти и прозорци.
Вероятно едно или друго бил виждал и
преди това, но не и в неговата съвкупност – не и в такова многообразие, концентрация и подредба. За него
градът бил откровение, което той не
разбирал и чиято красота го покорила. Има нещо в идеята за град, което
показва, че той е нужен.
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Градът е полисът. Той не може да бъде
унищожен. Напротив, като откритие
той е много стар и значим. Устоявал
е на всяка заплаха, на тероризма, насилието, замърсяването на околната
среда или на чумата. Накрая винаги
той е побеждавал. Ала аз имам предвид и един друг град – Европа. Не в
смисъла на съвкупността от всички
европейски градове, а като самата
Европа. Европа като един-единствен
голям град, без граници, обширен,
като низ от пейзажи, места, реки,
гори, мостове, морета и езера. Тя е
един конституиран свят, създаден
от хората, обживян и цивилизован;
от Средиземно море до Северно море;
от Изтока, който граничи с Ориента, до бреговете на Атлантика. Тук е
трудно да откриеш място, от което
пътят до урбанизирани центрове,
малки градчета или селища да трае
повече от час. Европа е един отворен
град, урбанизирана територия – град,
който се простира отвъд своите граници и опложда земята, от която сам

той е оплоден. Така настъпва обмен
на желания, стоки, думи, култури и
спомени.

Град на мира
Единственото нещо, което не може
да се открие в този голям град Европа,
е пустошта. Тя е противоположното
на града, а не селската земя, която е
плодородна и се стопанисва от хората. В пустошта обаче се раждат
чудовищата на екзистенциалната
самота. Разбира се, и градовете имат
своите чудовища. Ала тук те могат
да бъдат изобличени, разбрани и с тях
можеш да се пребориш. В Светото писание градът, който свети, свободен
и гостоприемен, е мястото, където
се осъществява древната мечта на
човечеството: мирът. Завършеният
град на вярващите, както е описан в
Откровението на Иоана, има дванайсет порти и е колкото дълъг, толкова
и широк – дванайсет хиляди стадии,
разбирай повече от 2000 км, точно
колкото е Европа. Един-единствен
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град, свързан чрез идеи и обществен
транспорт; с висока, средна и ниска
скорост по жп линиите и с градската
скорост, която днес дължим на електроенергията. Нейните улици трябва да са подходящи за това и трябва
да бъдат изградени мостове.
Аз имам предвид и селото, което се
развива и все повече се превръща в
„град“, и обратно – един по-зелен град,
който се превръща все повече в „село“.
Имам предвид и периферията, която
вече не е „сива зона“, където градът
изгубва своите ценности и селото
все още не е „селско“. Животът ми
премина в създаването на публични
места: училища, библиотеки, музеи,
театри, площади и мостове. Места,
на които хората споделят ценности
и емоции, учат се на толерантност.
Места, където хората се смесват,
където различията изчезват и многообразието се превръща в ценност.
Урбанистични места, където градът
се разбира като цивилизация и където
се извършва ритуалът на срещата.
Днес заради пандемията тези места
са затворени. Боли ме от това. Физическата и ментална дистанция, която
вирусът ни заставя да спазваме, е нечовешка. Защото да живееш дистанцирано, означава да живееш по-малко.
Ние се нуждаем от общността. Тя е
циментът на гражданския живот.
Трябва ли да капитулираме? Не. Отговорът не може да бъде да предадем
града. Когато проектирах билдинга на
„Ню Йорк Таймс“, първия небостъргач
след 11 септември 2001 г., си задавах
същите въпроси и търсех отговори. Дали да предадем нашия модел на
град? Да се окопаем под земята? Да се
върнем в пещерите? Или да защитим
нашата цивилизация, а това означава: да защитим града като израз на
цивилизацията.

Красота вместо
пустота
Да се предадем – това не беше изход.
И така ние избрахме прозрачността
и откритостта. Отговорите на пандемията изискват смелост, например

да обитаваме по нов начин публичните пространства в един отворен,
достъпен град. Вирусът е от дявола,
защото възпрепятства контакта
между хората. При все това креативността означава споделеност. Прилича малко на тенис за маса: нуждаеш се
от другия. И почти винаги вдъхновението идва чрез реалността.
Най-добрият начин да стигнеш до
нови идеи е като се огледаш. Тези
като мен, които живеят от идеята да
създават места, където тържествува съвместният живот, преживяват
настоящата пустота с голяма тъга.
Отговорът на това не е просто „технически“, той трябва да е политически, социален, научен. В действителност в моя отворен, просторен град
съществува и една друга, по-дълбока
красота. Това е човешката красота.
Тя се изразява в енергичността, солидарността и отдадеността. Тя е красота, която се разкрива в надеждата
на младите хора за по-добро бъдеще.
Те имат все още дълъг път пред себе
си. И имат задачата да спасят земята. Ние им се доверяваме, за да зърнем
състоянието на света такъв, какъвто ще бъде. Тази красота не е повърхностна, в нея невидимото докосва видимия свят.
Тази красота може да бъде средство
срещу жестокостта на вируса. На
гръцки красиво и добро се изразяват
с една и съща дума: καλοκαγαθία. Тя
обединява идеала за красота с моралната ценност – както във всички
култури на Европа. Ние, италианците,
говорим за хубав човек, когато имаме
предвид неговия характер, а не (само)
външния му вид. Говорим за хубава постъпка, когато искаме да кажем, че тя
е добра, щедра и смела. Казваме: хубав
пример, хубава идея, хубав жест. Англичаните описват интелигентната
личност като beautiful mind. На испански се казва belleza. В никой от тези
езици хубав не означава единствено
красив, винаги означава и добър. И
руската дума красота определя нещо
невидимо – в романа на Достоевски
„Идиот“ княз Мишкин казва, че красотата ще спаси света. Тя е желаната
цел на всички живи същества, защото

Ренцо
Пиано

Архитектът Ренцо Пиано е
роден през 1937 г. в Генуа в семейство на строителни предприемачи. Завършва Политехническия университет в Милано.
Работи с американския архитект Луис Кан. Заедно с английския архитект Ричард Роджърс
създава Центъра „Жорж Помпиду“ в Париж. Сред другите му
световноизвестни проекти са
международното летище Кансай в Осака, Музеят на Фондацията „Бейелер“ в Базел, реконструкцията на Потсдамер
Плац в Берлин, The Shard в Лондон, най-високият небостъргач в Европа, Музеят „Уитни“ и
билдингът на „Ню Йорк Таймс“
в Ню Йорк и др. През тази година бе открит мостът в Генуа,
създаден по негов проект на
мястото на пропадналия през
2018 г. мост „Моранди“. Ателието му, наречено „Работилница за сгради Ренцо Пиано“,
има два главни офиса – в Генуа
и Париж. През 1998 г. Ренцо
Пиано печели наградата Приц кер за цялостно творчество.

има силата да превърне хората в
по-добри хора, градовете – в по-добри градове, жителите – в по-добри
жители. Може би не всичко наведнъж,
ала красотата ще спаси света, като
спасява човеците един след друг.

Текстът е публикуван във „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“ на 20 ноември 2020 г.
Превод от немски Людмила Димова
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Раждането на една нова нация
Писателката
Светлана Алексиевич
пред „Шпигел“ –
за протестите
срещу диктатурата
в Беларус, за изтезанията
и сталинистките методи
на тайните служби
и каква подкрепа се очаква
от Европа
Дълго мълча Светлана Алексиевич. В
края на септември писателката отпътува от Беларус, за да се лекува в
Берлин. Беше посетена от представители на германското правителство
и на Бундестага, но не даде интервюта. Ала когато през миналата седмица стана известно, че в Минск млад
мъж е бил пребит до смърт от силите
за сигурност, тя реши да проговори.
От лятото в беларуската столица се
провеждат мирни демонстрации срещу автократа Александър Лукашенко.
Светлана Алексиевич (72 г.) е дълбоко загрижена за бъдещето на своята
страна. Казва, че всяка сутрин получава имейли, които я разплакват.
Показва няколко от тях. Драстични гледки на премазани ръце, които
приличат на каша от месо, тела със
зейнали кървави дупки – снимки на изтезавани арестанти в затворите на
Беларус.

Преди седем седмици напуснахте
вашата родина Беларус, за да се лекувате в Берлин. Как се чувствате?
Страдам от невралгия на троичния
нерв, болезнен синдром на лицето, но
вече мога да говоря, нервът се успокои. Чувствам се добре.

Колко дълго искате да останете
в Берлин?
Докато Александър Лукашенко не
си тръгне. Това, което той върши, е
катастрофа. От фалшифицираните
избори през август до днес са арестувани 27 000 души. Учени, професори,
нормални хора, работници, студенти.

От всички слоеве на обществото. Лукашенко разрушава страната.

Самата вие бяхте ли в опасност?
Аз бях член на Координационния съвет
на опозицията. В началото бяхме седмина. Ала постепенно всички останали бяха арестувани или трябваше да
напуснат страната. Когато останах
последната на свобода, портиерът на
сградата, в която живея, каза: „Внимавай, не минавай пред вратата, долу
има някакви хора, които те чакат“.
Повиках журналисти и приятели, за
да не посмеят да се качат горе. Дойдоха и няколко посланици от страни в
Европейския съюз.

Звучи драматично.
Лукашенко не се интересува от обществото. Междувременно бяха арестувани 50 лекари въпреки драматичното положение с коронавируса и
препълнените болници. Един уважаван кардиолог от Минск не искаше да
уволни протестиращите млади лекари. Заради това той изгуби работата
си. Вчера разбрах, че вилата му е била
подпалена. Извършителите са оставили заплашително писмо и прободена
негова вуду кукла. Минск е пълен с маскирани спецчасти, които произволно
контролират и арестуват хората.
Има хибридна гражданска война. Привържениците на Лукашенко са срещу
другата половина от населението.

Кои са неговите привърженици?
Има и нормални хора, които го следват. Вероятно се страхуват да не
изгубят нещо. Но преди всичко го поддържат остатъците от съветската
система. Самата аз се учудих колко
бързо се завърна всичко. Методите
на тайните служби от времето на
Сталин. През Втората световна война ние победихме фашизма и развихме
духовен имунитет срещу него. Ала
срещу ГУЛаг, срещу Сталин нямаме
лекарство. Очевидно старите отношения могат по всяко време да се
реактивират.

През лятото казахте, че отново
сте се влюбили в народа на Беларус.

Мога точно да си спомня как започна
всичко: далеч преди изборите. За да
може някой да се кандидатира на президентските избори, в Беларус са му
нужни 100 000 подписа. Един ден, когато отидох на пазара близо до дома
ми, не повярвах на очите си: имаше
опашка, дълга сигурно 5 км. Те чакаха,
за да се подпишат за Виктор Бабарико, който искаше да се яви на изборите за президент. Хората бяха дошли
специално за това. Само не отново
Лукашенко – казваха те. Не можех да
позная моя собствен народ.

Малко по-късно Бабарико беше
арестуван, не успя да участва.
Лукашенко арестува или принуди да
емигрират най-важните мъже, които
искаха да се кандидатират. Ала така
не постигна целта си, защото техните жени заеха местата им – и бяха
понесени от една нова вълна на ентусиазъм. Където и да отидеха тези
жени, винаги идваха хиляди хора да ги
видят. Мъжете бяха в затвора, жените правеха политическите кампании.
По-рано това нямаше да е възможно.

Революция на жените.
Светлана Тихановска се яви вместо
съпруга си, Вероника Цепкало вместо
съпруга си Валерий. Съпругата на Бабарико беше починала, затова Мария
Колесникова пое вместо него предизборната кампания. Лукашенко не знае
как да действа срещу жени, той често
се е изказвал презрително за тях. За
него е важен само този, който е бил в
армията. Той подценяваше жените –
докато дори по селата не започнаха да
подкрепят тези жени.

Откъде идва силата на жените в
Беларус?
Жените удържаха страната след разпада на СССР. По онова време мъжете
често изпадаха в отчаяние, пропиваха
се. Жените с техните огромни чанти
пътуваха до съседните страни и търгуваха. Мрежите, които възникваха
тогава, бяха преди всичко женски. Гледах всички тези жени по време на демонстрациите и се изумявах. Съвсем
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не знаех, че в Беларус има толкова
много красиви жени.

Бързо стана ясно, че изборите са фалшифицирани. Вие как
реагирахте?
Нашият координационен съвет имаше идеята да вземе властта без насилие и проливане на кръв. Демонстрациите трябваше да са празненства.
Затова носехме цветя. Искахме да
ги подарим на мъжете с черни маски.
Трябваше да разберат, че това е и
тяхна победа. Ние в Беларус винаги
имаме чувството, че изоставаме от
историята. Последната съветска република в Европа – кой би искал това?
Внезапно всичко се промени. Протестите приличаха на раждането на
една нова нация.

Лукашенко изпрати „боевици“ срещу мирните демонстранти. Не
бяхте ли твърде оптимистично
настроена?
Той и хората му отдавна се подготвяха за тази ситуация. Бяха складирани
муниции, те бяха в готовност. Внезапно се случиха тези жестокости, започна стрелба, полетяха сълзотворни
гранати. Аз живея нависоко и от моя
прозорец виждах как облаци сълзотворен газ се носят над града. Чувах
изстрелите, воя на сирените. Тогава
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плачех. А после научавахме как хората са били третирани в затворите.
Как са били измъчвани. Как изчезват.
Някои арестувани и до днес не са се
върнали. Това беше второто голямо
потресение.

Кои са „боевиците“?
Не са обучени полицаи. Те са хора, получили задачата да потушат бунта.
И за целта имат правото да дадат
воля на жестокостта си. Млади мъже,
които режимът е снабдил с оръжие и
власт.

Известно време имаше слухове,
че са присъствали руски сили за
сигурност.
И аз повярвах. Не можех да си представя, че нашите собствени хора могат да действат толкова брутално
срещу собственото си население. Но
е така. Лукашенко трябва да е попитал своя вътрешен министър дали е
готов на всичко. Млади мъже, които са
били във военно училище, разказват,
че са им задавали въпроса: „Готов ли си
да убиеш родителите си, за да защитиш страната?“.

членове са в затвора, изгонени от
страната или избягали. Има нов съвет, имената на членовете му се
пазят в тайна за тяхна сигурност.
Комуникацията протича през социалните мрежи. Ала имам усещането, че
на Запад не разбират какво се случва
в Беларус. Това, което преживяваме, е
брутално насилие срещу невинни хора.
Затворите са препълнени с хора, чието единствено престъпление е, че
са протестирали. Хората систематично са унижавани. Често в тоалетните няма вода; в килии за петима са
натъпкани 35 души, затворниците
спят, докато стоят, дни наред, понякога и седмици. Такива истории познавам единствено от сталинисткото
време. Опитват се систематично да
пречупят хората. В живота си съм
виждала много лоши неща и въпреки
това съм поразена от случващото се
в Беларус. Една малка, горда страна се
бори с обезумял убиец – насред Европа! А светът мълчи. Какво престъпление са извършили тези хора? Те искат
нови избори. Те искат да бъдат анулирани едни очевидно фалшифицирани
избори.

Какво може да направи Европейският съюз?
Санкциите на ЕС са добри, но далеч не
са достатъчни. Забраната за пътуване не засяга особено функционерите на режима. Техните семейства все
още могат да пътуват. Лукашенко и
без това е забранил на своите водещи служители да напускат страната. Би могло да се изключи Беларус от
международната банкова система.
Петролната индустрия е важна за
страната, тук могат да бъдат наложени санкции. Това ще засегне тежко
индустрията. Срещу протестите,
които тогава ще започнат, Лукашенко би бил безпомощен. Ние искаме
предаване на властта по мирен път,
нещо, което Лукашенко не може да си
представи. Той мисли, че длъжността
му принадлежи.

Какво ще стане по-нататък?

Не е единственият в настоящия
момент.

Координационният съвет на опозицията вече не съществува. Неговите

О, да, изглежда заразно. Ала САЩ
са голяма, важна страна със силни
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демократични институции. Беларус
не е. Ако продължава така, Лукашенко
ще ни победи.

Трудно ли ви е да сте в Берлин, докато се решава бъдещето на страната ви?

Вие току-що говорехте за раждането на една нова нация. Що за нация е това? Сред протестиращите
не се чуха гласове, които да искат
по-тесни връзки със Запада – за
разлика от Оранжевата революция в Украйна.

Ако трябваше да лежа в затвора, нямаше да продължи дълго с моята болест. В момента не мога да направя
повече.

Това е вярно. Наистина ние гледаме
на Запад, но този протест има за цел
да се освободим от един диктатор.
Не става дума за това къде искаме да
принадлежим. Новата Беларус, която
можеше да се види през лятото, беше
демократична страна. Останалото
ще дойде по-късно.

В момента две групи са застанали една срещу друга: едните бият,
а другите са бити. Вие описвате
в най-добрия случай една патова
ситуация.
Ако се стигне до икономическо фиаско
и политическите затворници бъдат
освободени, бихме могли да стигнем
до точката, в която може да възникне нещо ново. Възможно е Русия да не
позволи ориентация към Европа. Но
дори и това за мен в момента е приемливо. Всичко е по-добро от настоящото положение.

А ако не сe случи така?
Лукашенко е способен на всичко. Мога
да си представя пълна разруха в страната, хаос, сценарий на гражданска
война.

Какво имате предвид?
Беларус в този момент е под мобилизация. Всички възможни части са
вдигнати, за да разбият опозицията.
Пролятата кръв държи тези нови
спецчасти на полицията. Те се страхуват, че едно ново правителство
може да им потърси отговорност.
Вината, която носят, е най-добрата
спойка, тя държи тези млади хора.
Освен това бушува и пандемията от
коронавируса. Това може да доведе до
неконтролиран пожар.

Светлана
Алексиевич

Светлана Алексиевич е родена
през 1948 г. в Западна Украйна.
Тя е дъщеря на украинка и белорусин. Завършва журналистика в Минск, работи за „Селская газета“ и литературното
списание „Неман“. Своя метод
да разказва художествено отделни съдби, превръщайки ги
в хроника на Съветския съюз,
използва за пръв път в книгата „Войната не е с лице на
жена“ (1983 г.), документирала
преживяванията на войници,
партизани и цивилни по време и
след Втората световна война.
В „Цинковите момчета“ (1989 г.)
думата получават ветерани
от Афганистан и майки на загинали войници. Заради тази книга завеждат срещу нея съдебни
процеси. „Чернобил. Хроника на
бъдещето“ (1997 г.) е потресаващ документ за трагедията
на засегнатите от ядрената
катастрофа от 1986 г. А последната є книга „Време секънд
хенд: краят на червения човек“
(2013 г.) е разказ за колапса на
Съветския съюз. Нобелов лауреат за литература през 2015 г.

Бихте ли поели задълженията на
преходен президент?
Често съм чувала това предложение,
но никога не съм го приемала сериозно. Аз съм писателка, не политик. За
политиката се изискват други качества, които не притежавам.

Не сте единствената важна опозиционна фигура в рускоезичния свят,
която живее в Германия. Имате ли
контакт с Алексей Навални?
Не.

А с други членове на руската
опозиция?
През лятото написах призив към руската интелигенция1. „Пред очите ви
унищожават един малък народ. Защо
мълчите?“ Десет души реагираха,
смели демократи. Ала само десет.

Как си го обяснявате?
Чувството, че народите наоколо принадлежат към Руската империя, е дълбоко заложено в руските хора.

На много места в периферията на
руското пространство днес е неспокойно – Беларус, Украйна, Грузия, Киргизстан, Азербайджан, Армения. Защо днес, три десетилетия
след края на Съветския съюз?
Империята отслабна. Навсякъде комунистическият елит бавно измира. Сега се борят тези, които искат
властта. Прилича на голям казан, в
който всичко ври, старите комунисти, новите капиталисти.

В началото на разговора казахте,
че ще останете в Берлин, докато
Лукашенко е на власт. Мислите ли
отново да се върнете?
Имам чувството, че няма да продължи
дълго. Не вярвам, че Лукашенко може

дълго да потиска енергията на народа. Неговото време изтече. Ала това
ще се случи само ако световната общност ни се притече на помощ.

Интервюто е публикувано на 20 ноември 2020 г.
Превод от немски Людмила Димова

1

Вж. сп. „Култура“ 9/2020.
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Сърцето на

Иван Бърнев
С актьора
разговаря
Деян Статулов

на церемонията, пристъпвам с лека
боязливост и страх, защото, откакто взех първата си награда, досега
не съм получил ново предложение за
филм. Може да се каже, че бетонирах
статуса си на добър актьор с две награди, с чудесна игра, но без покана за
следващи проекти. Това ме поставя
пред дилемата какъв искам да съм в
бъдеще – актьор с награди, но без ангажименти, или без награди, но с постоянни покани за нови филми.

Наградите не са причина да изберете тази професия. Защо станахте
актьор?

По време на снимките на филма „Житие“

В две поредни години Иван Бърнев получава наградата за най-добра мъжка
роля на фестивала „Златна роза“ за
филмите „Бащата“ (поделена с Иван
Савов, реж. Кристина Грозева и Петър Вълчанов) и „Житие“ (реж. Георги
Стоянов и Войчех Тодоров). Завършил
е класа на проф. Стефан Данаилов.
Има две награди Аскеер (за постановките „Вечеря за тъпаци“ и „Полет над
кукувиче гнездо“). Филмографията
му включва над 30 роли във филмите
„Стъпки в пясъка“, „Лейди Зи“, „Зад
кадър“, „Дзифт“, „Кецове“, „Урок“ и
др. Играе главната роля във филма на
Иржи Менцел „Служих на английския
крал“, който през 2006 г. участва на
„Берлинале“.

Как ви се отразява пандемията,
сред която живеем?
Отрази ми се много неприятно. Някои
твърдят, че са намерили време за любимите си неща. Моите са семейството, с което съм постоянно заедно, и
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работата. Оказа се, че съм много крехък. Пандемията ми отнема възможността да правя това, което обичам.
Както нескромно си мислех, че съм
някой, изведнъж се почувствах никой.
Сякаш изчезнах. Не съм се депресирал,
но липсата на жив контакт с публиката, забраната да работиш това, което обичаш, ми повлияха много.

В две поредни години получавате
наградата за най-добра мъжка роля
на фестивала „Златна роза“ във
Варна. Да започнем шеговито – не
се ли чувствате неудобно?
Дадох си сметка какви актьори през
годините са взимали тази награда и
малко ми стана неудобно. Мислех си
каква чест е да застана в една компания с такива колоси на българското
кино. Това не е проява на скромност –
след като журито е решило така, вероятно заслужавам наградите. Още
повече че зад всяка от ролите си заставам сто процента. Както казах и

Имах желанието за силно себеизразяване, нескромно казано – да занимавам хората с това, което вътрешно
ме изгаря. Да развълнувам другите с
чувствата и мислите, които докосват сърцето ми. Това важи за всички
творци, но средствата са различни.
Баща ми като дете ме водеше често
на кино, обичах каубойските филми и
мечтаех да се пренеса на екрана. Когато един ден станах актьор, се оказа, че всичко това се изпари, защото
се оказа, че българското кино го няма.
Беше спряло на кота нула. Нямаше
филмово производство. Последното
нещо, което си представях, е, че мога
да се появя на големия екран. Мечтаех да стана актьор, въпреки че в семейството ми никога не се говореше
за тази професия. Баща ми е летец,
а майка ми е инженер-химик с добър
опит в управлението на хора, брат
ми се увличаше по изобретенията…
В тази среда аз учех в руско училище,
после в математическа гимназия и
един ден се записах в школа по пантомима във Варна. Тогава сякаш ми се
отвори трето око за един свят отвъд
видимия. По-късно, когато дойде моментът за професионален избор, разбрах, че в НАТФИЗ се разкрива новата
специалност „Пантомима“, и кандидатствах за нея. Сякаш Господ ме постави там, където трябва да бъда.

Вероятно пантомимата е помогнала за изграждането на образа ви във
филма „Житие“.
Сигурно е така. Няма нужда да изразяваш себе си само със словото, но тук
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има и обратен полюс, защото, когато бях студент в НАТФИЗ, в класа на
моя преподавател Стефан Данаилов,
аз изразявах всичко с тялото си – от
нокътя на малкия ми пръст до кичура на косата ми, само за да кажа една
реплика. Много са елементите, които ми помогнаха да изградя образа в
„Житие“. Обичам безмълвното кино.
Репликата може да бъде изразена не
само с думи, но и с жестове, поглед,
хореография. Реплика може да бъде и
музикалната фраза, нещо, което режисьорът Иржи Менцел владееше до
съвършенство. Неговото кино беше
тъкмо това – невероятно композиране на поетичен текст с елегантно
движение на човешкото тяло в пространството, и всичко това допълнено с музика.

Кой е най-топлият спомен, който
пазите от работата с Менцел?
Имам много спомени. Сега, като затворя очи, имам усещането, че ме
наблюдава с неговата блага и лека
усмивка. Работата ми с режисьори
като него укрепва крачките, които
правя в киното или театъра, и ги подлага на вътрешната отговорност,
която нося. Когато снимахме филма
„Служих на английския крал“, изпаднах в огромен стрес. Бях млад актьор,
който отиде в Чехия, заобиколен от
чужди хора, на друг език, за да снима в
една огромна чужда продукция. Това е
страшна филмова машина, която работи на пълни обороти и може да те
смаже. Много ме радваше, че в паузите между отделните сцени или епизоди най-любимото място на Менцел
беше да дойде при нас (с Николай Гундеров, преводач от чешки, приятел и
колега) да си говорим за незначителни
неща, да се смеем заедно. Знам, че не
го правеше, за да се чувствам добре,
а за да си почива от напрежението по
време на снимките. Пазя много този
спомен.

Къде се чувствате най-комфортно
– на сцената или пред камерата в
киното?
Когато се наредят няколко продукции една след друга, си мечтая за театър. Когато дълго време се задържа
на сцената – искам да снимам. Така че

обичам ги поравно. Не крия, че моят
опит и обучение в НАТФИЗ е натрупан
на сцената и може би там наистина
се чувствам по-комфортно и стабилно. В киното всеки път пристъпвам
като за първи път. Преди снимки винаги ме обзема страх и ужас. Когато
в НАТФИЗ прохождахме, започвахме
от първите стъпки, от елементите
на актьорското присъствие на сцена.
През цялото време бяхме на сцената,
репетирахме, междувременно вече
играехме и в различни представления.
През това време не сме работили в
киното. Затова, когато се снимам, се
чувствам като човек, който се качва
в движещ се влак. Хващам се и ме отнася – с разрошен перчем, разкъсан,
едвам оцелял… Заедно с цяло едно поколение, като колегите от моя клас
Валери Йорданов, Асен Блатечки и
другите се учихме в движение. Нямахме часове за поведение пред камера. Как се играе в близък или среден
план, как се води диалог? В началото
си мислиш, че стоиш страхотно и си
изиграл добре сцената, но после виждаш на екрана, че резултатът е много лош. Затова и често обвиняват
актьорите, че много театралничат.
По-късно, с натрупването на опит в
повече филми, бавно и полека успяхме. Наградите, които получих в две
последователни години, са оценка за
свършена работа. „Бащата“ и „Житие“ ги снимах един след друг. Имаше
само една седмица пауза между тях.
Ролите са много различни, но аз вече
бях загрял, бях влязъл в кондиция.

Как успявате да се отърсите от
образите, да си починете и да преминете към нови?
Важно е да има адаптация, понякога трае ден, седмица или месец – при
всеки актьор е различно. Зареждам се,
като правя обичайно битови неща,
например да поправя колата. Трябва
да се откъсна от цялото преживяване по време на снимките. Освен това
как изграждаш образ, ако стоиш сам
вкъщи и си откъснат от заобикалящия те свят? Нали киното е парче от
нашата реалност.

Много харесвам проекта „Поетите“. Това е нещо съвсем различно. Не е игра на сцена, а поетичен

спектакъл. Как се чувствате в
него?
Велико е! Никога не съм имал специално отношение към поезията. Някъде
по пътя се разминахме с нея, но както
се случва на човек, рано или късно се
среща с някои неща в живота. Така се
получи и тук. Този проект бе създаден
от Диана Алексиева. Условието пред
нас беше стиховете, които изнасяме, да не ни тежат, а да ги чувстваме. Няма режисура и човек, който да
ни направлява, и това на нас много ни
хареса. Остава само личното усещане
и къде стои твоето сърце и позиция

Зад кулисите на проекта „Поетите“,
фотографии Марияна Петрова,
Александър Станишев за interview.to

зад стиховете, които четем. Звучи
просто, но се оказва, че тъкмо защото няма режисура или конкретни сценични задачи, всеки път е различно
и понякога трудно. Казваш първата
строфа и няма връщане назад. Много
често пред тази намагнитизирана
публика, когато започна с: „Ето, аз
дишам, работя, живея…“, трябва да
покажа защо точно в този момент
произнасям „Вяра“ на Вапцаров. В какво аз вярвам… Това е специалното на
този проект. Ние много му се радваме, защото сме впечатлени колко много хора идват, за да слушат и гледат,
как им въздейства емоционално. Има
голям интерес от страна на публиката, билетите се изчерпват бързо, в
социалните мрежи се споделят впечатления и емоции. Това ме прави много щастлив, особено в компанията на
всички прекрасни мои колеги, с които
правим този спектакъл.
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Портретите на

ДЖОН МАВРУДИС
Джон Маврудис е един
от най-влиятелните
съвременни американски
илюстратори. Роден
е в Калифорния,
в семейство от гръцкоирландски произход.
Негова корица на списание
„Тайм“ – типографски
портрет, изобразяващ
жертвата на насилие
Кристин Блейзи Форд,
получава наградата
Корица на годината.
Голяма известност има
и негов типографски
портрет на оттеглящия
се президент на САЩ
Доналд Тръмп. Работи
и за „Ню Йоркър“, като
за своята работа там
също е получавал приза
Корица на годината.
Откъде сте?
Майка ми е от ирландски произход,
а баща ми беше горд грък, произхождащ от гръцката общност в Александрия. Пристигнал в Америка, срещнал
се с майка ми и се родили деца. Подобно на повечето имигранти са имали
някои трудни години в опит да асимилират новата култура, затова той
искаше да има деца американци. За съжаление не ни учеха на гръцки у дома.
А баща ми говореше арабски, гръцки,
френски, италиански и английски.

С американския художник разговаря
Марта Монева
Не, възпитаваха ни в католическата
вяра, но ходехме в гръцката православна църква веднъж месечно. За мен
беше много важно влиянието на иконописта, която виждах там.

Влиянието на иконописта върху
работата ви е видно във вашия
плакат за Международния филмов
фестивал в Солун, който създавате
за 60-годишния му юбилей.
Tова е един много напредничав фестивал. Опитах се да направя визията
модерна и същевременно близка до
иконописта.

Успели сте, изглежда модерно, но
и води към корените. А защо използвахте мотива на пощенската
марка?
Пoначало използвам мотива на пощенската марка, защото мисля, че е
интересна рамка за моите произведения. Tози път, съчетана с фестивалния плакат, намирам комбинацията
за съвършена. Tози фестивал създава и изпраща съобщения от света до
Солун. Всеки филм е нещо като писмо и
всеки член на аудиторията всеки път,
когато отиде на кино, отваря ново
писмо с нова история, ново послание,
нов свят. Има нещо красиво в марките, тези произведения на изкуството, разположени в един малък ъгъл на
плика, който носи съобщенията.

Не, той е роден в Александрия. Роднините му пристигат от Лимнос.

Избран сте били измежду толкова
много гръцки художници по целия
свят, за да създадете визуалната
идентичност на Международния
филмов фестивал в Солун. Как се
почувствахте?

Бяхте ли кръстени в православната вяра?

Почувствах, че ми е оказана чест, и
бях щастлив, защото се гордея много

Баща ви от остров Лимнос ли се е
преселил в Александрия?
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с моята култура. А докато работех
по проекта, бях леко притеснен, надявайки се, че ще успея да уцеля нерва
на времето.
С годините станах по-уверен в това,
което правя, но имам своите моменти
на съмнение. Накрая останах много
доволен от резултата. Докато се разхождах из града, виждах фестивалния
образ буквално навсякъде, във всички
различни форми.

Защо избрахте ангелски образи за
плаката на фестивала?
Понякога изразявам собствените си
политически убеждения по много негативен начин, но що се отнася до
филмите и музиката, дори моето сърце да е почувствало нещо негативно,
избирам положителната гледна точка. В този плакат виждам ангелския
мотив като образ на добротата,
виждам го във фигурата на всеки
един обикновен човек, който седи
в публиката и гледа онова, което
се случва на екрана. Според мен това е
един като цяло оптимистичен поглед
към нещата.

Много хора се нуждаят от тази
вяра, било то в Гърция, или в САЩ.
Днес, когато се борят да оцелеят
икономически.
Да, мисля, че първата стъпка към
подобрение дори в най-ужасната ситуация е да настроиш съзнанието
си правилно и да живееш ден за ден,
като опитваш всеки следващ ден да
е малко по-добре и по-добре. Процесът на възстановяване няма да се
случи в рамките на едно денонощие.
Силна вяра черпя от движението за
граждански права в Америка. Защото
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колкото и зле да са били третирани цветнокожите хора в Америка, а
именно като половин човек или животно, те бавно, но постоянно са
продължили да движат нещата напред. Не е като един ден да свърши
войната и да се подпише примирие.
Продължаваш да побутваш всеки ден,
опитваш се да подобриш малко по
малко нещата. Това движение не позволи на поражението да го спре. Мисля, че това е стратегията във всяка
страна, която изпитва трудности.

Гражданските права са важни, а
наскоро споменахте, че все още не
сме приключили и с уреждането на
правата на жените, с което съм
съгласна, въпреки че има постигнати доста подобрения. За кои други
политически каузи милеете?

Точно така, още Сюзън Б. Антъни1 казва: „Правата на мъжете, нищо
повече. Правата на жените, нищо
по-малко“. Намирам тази фраза за
забележителна. Жените търсят равенство. И мъжете трябва да са на
същото ниво, те не трябва да бъдат
третирани като по-високопоставени. И да се върна на въпроса за каузите, в Америка имаме много проблеми,
номер едно бяха Тръмп и последователите на неговия култ в Републиканската партия. Мисля, че ще преминем
през това и ще се справим.

Липсата на емпатия е решаваща. А какво щяхте да направите,
ако Доналд Тръмп не беше загубил
изборите?
Това е добър въпрос, доста ужасяващ. Не го бях обмислял докрай, защото всекидневната битка беше всепоглъщаща и беше трудно да се гледа
твърде далеч в бъдещето с някаква
степен на сигурност. Живея в Калифорния, където, за щастие, хората
не понасят Тръмп и всичко, което той
представлява. Вероятно щяхме да
продължим този вид всекидневно противодействие. Иронията на някой,
който твърди, че иска да „направи
Америка отново велика“, докато окончателно унищожава всички останали
нейни възхитителни качества по време на втория си мандат, можеше да се
окаже твърде голяма, за да я понеса.

Точно така, идеята е, че всички трябва да се радваме, че сме по-добре от
нашите предци, но не и доволни, защото ни предстои дълъг път по толкова
много въпроси. Ако имах право на едно
желание, вероятно бих си пожелал начело на всички държави по целия свят
да застанат жени, защото мисля, че
те биха ръководили света по-добре.
Правата на жените винаги са били
важни за мен. Е, не винаги, и аз в движение се учех. Както повечето мъже,
бях глупав, но се научих.

Възразявам срещу думата „глупав“,
вероятно начинът, по който сте
възпитан, не ви е дал друга гледна
точка за нещата. Не е имало кой да
ви отвори тези прозорци.
Да, невеж. Ще използвам думата „невежество“, но си прощавам, защото,
както казахте, не познавах другата
гледна точка. Родителите ми всъщност бяха добри модели за подражание. И след това научих много в общуването с жени.

Да, моделът наистина подлежи на
преработване.
Искам всичко, което трябва да се случи на дъщеря ми, да ѝ се случи. Не искам да се налага да се разправям с идиоти за базовото равенство.

Дъщеря ви трябва да може да живее живота, който тя избере.

са консерватори – ние спорим за политика през цялото време. Моят проблем с Тръмп не е контролът върху
оръжията, не е и икономическата му
политика или търговската политика, или гражданските права. Това е
един цял пакет, всичко в едно, и опасността от действията на човек, който има нулева емпатия! Хиляди деца
биват разделяни от родителите си
на границата с Мексико и оставяни в
лагери, това са нацистки методи. По
целия свят е имало лидери, устроени
по подобен начин, и това никога не е
приключвало добре.

Не се ли страхувахте, че той може
да бъде преизбран?
Не, но трябва да съм реалист и да
призная, че имаше шанс. Нямаше обаче да съм толкова шокиран, колкото
бях, когато спечели първия си президентски мандат.

Преди 4 години направихте блестящ
портрет на Доналд Тръмп. Беше ли
посрещнат противоречиво?
Нещо се промени в мен, когато Тръмп
стана президент. Никога не съм бил
много срамежлив, когато изразявам
мненията си, но по политически въпроси аз обикновено изчаквам. Имах
дискусии с приятели, някои от които

Оръжията, осеяли тази страна, и мащабното унищожение на най-доброто от Америка за още четири години? Това можеше да е краят за
Америка. Краят на един очарователен
експеримент. Не съм прекалено драматичен, когато казвам това.

Как бе отразен президентският
мандат на Доналд Тръмп в американското изкуство?
Вярвам, че имаше пряк отговор от
американските творци в опита им
да се справят със заплахата Тръмп. В
някои отношения в изображенията в
списанията и вестниците, в плакатите имаше завръщане към едно по-високо художествено ниво като начин
за справяне с тази постоянна заплаха
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за американската демокрация. Мисля,
че хората, които управляваха медиите, осъзнаха, че снимките могат да
стигнат толкова далеч, за да разсеят
всекидневния абсурд на тази администрация. По същия начин комедиантите, водещите на телевизионни
предавания и писателите намериха
гласа си доста бързо. Творците навярно водеха опозицията. Неща, които в други епохи можеха да минат за
странни, вече изглеждаха като напълно разумни отговори на токсичното
поведение на Тръмп. Някои хора мислеха, че съм преувеличил в типографския
си портрет на Тръмп отпреди четири
години, но днес той изглежда напълно
уместно

Имате и други много популярни типографски портрети, като например този на Хилари Клинтън, но
заглавието на нейния портрет
е „Жени“. Защо?

Бях направил две работи, в едната
беше заобиколена от исторически
личности, направили възможно тя
да се яви и евентуално да спечели изборите. В нашата 250-годишна история като нация никога не е имало
жена лидер на такова ниво. Втората
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портрет и да го оценя отдалече, а
след това да погледна малко по-отблизо и да получа повече информация
или контекст с по-дълбоко значение. В момента работя върху портрет на Боб Дилън и той е свързан с
неговите песни. Има редица личности,
на които бих искал да направя портрети въз основа на работата им.

Бихте ли могли да ги назовете?

работа беше портрет на лицето ѝ,
изграден от имената на жени, които
са водили битки в хода на историята. Намирам Хилари Клинтън за несъвършен лидер, има място за критика,
но и за възхищение към нея.

Започвате да се занимавате с политика в ранна възраст, а след това
в колежа правите и политически
комикси. Мислите ли, че днес изкуството може да си позволи да е
аполитично?
Мисля, че във всяка епоха има хора или
художници, които са възхитителни
само заради техническите си умения и
високата степен на занаятчийство. И
това е добре. Но се възхищавам толкова много на Гоя, той е съвършена
комбинация от технически брилянтен
художник и същевременно човек, правил изявления чрез своите произведения, разказвал истории, които предизвикват отзвук в обществото, и то
далеч след смъртта му. Предизвикват
отзвук и в мен. Серията му „Ужасите
на войната“ е невероятна! Разбирам
хората, които публикуват кученца и
цветя във Фейсбук, понякога всекидневието ви е ужасно и трябва някак
да преминете през деня, но съществува и нацизъм, има причини, следствия... Затова трябва да потърсите
модели и обяснения в миналото и да
направите опит да спрете нещата,
преди те да се влошат.

А как стигнахте до типографския
вид портрет?
Винаги съм обичал да си играя с нещата визуално. И много ми харесва двойният ефект, да мога да видя нечий

Имам планове да направя портрет
на Пол Маккартни, също и на някои
фигури, които не са вече между нас.
Много бих искал да направя портрет
на Мартин Лутър Кинг. Току-що завърших портрет на Джоан Дидион,
която пише за Alta, списание от Западното крайбрежие в Америка. Лицето ѝ се състои от имената на калифорнийски писатели, самата тя е
голяма писателка. Бих се радвал да
направя проект за Ане Франк, но
трябва да се прескочат доста обръчи, защото са замесени музеят ѝ
в Холандия и семейството ѝ, което
е собственик на дневника. На много
хора се възхищавам и затова искам да
ги портретирам, други трябва да бъдат критикувани, а трети – да бъдат
овъзмездени.

Някои от вашите корици са отличени като Корици на годината. Коя
ви донесе най-много радост?
Корицата, с която се гордея най-много, е тази на Кристин Блейзи Форд за
списание „Тайм“. По много лични показатели е номер едно – спомням си, че
когато бях дете, ние получавахме списанието, спомням си червената му
рамка още от детството.

Аз също, баща ми купуваше „Нюзуик“ и „Тайм“.
Те бяха гиганти. Хората от списание „Тайм“ вършат невероятна работа. Техният арт директор е фантастичен, направил е толкова много
неща, че съм просто изумен. Да бъда
част от този екип е забележително
чувство за мен. И когато за пръв път
видях корицата на Кристин Блейзи
Форд с рамката, датата и всичко останало – това беше просто невероятно усещане.
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На кои творци се възхищавате?
Възхищавам се на Банкси. Той не се
страхува да рискува. Понякога работата му е безсрамна, но в известен
смисъл толкова иронична и красиво
направена, дори и нейното популяризиране е красиво. И хапе ръката, която го храни.
Възхищавам се на братята Стенберг
от Русия в 20-те и 30-те години на
миналия век. За мен те са най-забележителните графични дизайнери.
Направили са много филмови плакати в ранните години на киното. Не
знам дали някога съм виждал графичен
дизайн, който да е по-красив. Работили са без компютър и фотошоп. И
са направили всички тези изключително красиви неща! Голям фен съм
на Рон Коб, политически карикатурист през 60-те години. Рисунъкът и гледната му точка са просто
невероятни. Израснал съм с комиксите на „Марвел“, Джим Старлин е
страхотен. Възхищавам се на Та-Нехиси Коутс, автор в „Капитан Америка“, интелектуалец, който е написал чудесни книги и статии за „Ню
Йоркър“.

Pernice Brothers, но всички те не са особено известни групи от върховете на
класациите.

Музикалната индустрия е алчно
създание, не всички стигат дотам.
Да, наистина. Всички групи, на които
съм почитател, са били сериозно ощетени от музикалната индустрия. XTC
стачкуваха срещу Virgin Records в продължение на седем години, не пускаха
тяхна музика през това време.

А какви литературни предпочитания имате?

Имам приятели, които са невероятни художници. Исабел Самарас прави поп живопис. Моят приятел Марк
Улриксен има 30 страхотни корици за „Ню Йоркър“. Класици като
Климт, Гоя и Магрит също движат
въображението ми. Харесва ми един
скандинавец, Од Нердрум. Така че намирам вдъхновение навсякъде.

Имате ли любима музика?
Да, най-вече съм ориентиран към инди
поп, ако приемем „Бийтълс“ за основа
на тази музика. Тези групи не са много
популярни, но музиката им наистина ми говори. Има интелект както
в писането им на музика, която за
мен е съвършена, така и в текстовете, които засягат значими теми. Групата XTC има фантастичен музикален каталог. И още една група от
Нова Зеландия, The Chills, Мартин
Филипс е неин водещ певец и автор
на музиката ѝ. Вече от десетилетия
пише красива, интелигентна поп
музика. Бих искал да спомена и The

Бях голям фен на научната фантастика и фентъзито. И ми харесваше „Властелинът на пръстените“. Прочетох „Братоубийците“ на
Казандзакис преди около 15–20 години,
тази книга зае голямо място в сърцето ми. Искам да прочета и другите
му книги. Искам да прочета „Алексис
Зорбас“, разбира се. Дори филма не
съм гледал още, защото първо искам
да прочета книгата.

Къде сте у дома освен в Сан Франциско?

Чувствам се у дома в Гърция. Пътувал съм до Ирландия, откъдето е семейството на майка ми. И когато се
разхождах там, се чувствах изключително добре. Така се чувствам и във
Виетнам, жена ми е оттам. Това е
странно, там се откроявам ужасно.
Като се разхождам, всички погледи са
вперени в мен, защото съм висок бял
човек, но се чувствам у дома.

Започнахте ли типографски портрет на Камала Харис? И какво бихте вплели в него на второ ниво?
Направих само най-елементарен опит
за портрет на Камала Харис, така че
засега нищо не „къкри на предния котлон“. Смятам да направя един, но имам
няколко други проекта, по които работя в момента, а те отнемат голяма
част от времето ми. Единият е идея
за корица за „Ню Йоркър“, която наистина ме вълнува силно. Никога не съм
бил по-уверен в това, че ще я харесат.
Що се отнася до въпроса от какво
може да се състои портретът на
Камала Харис, мисля, че тя има много
добър шанс да стане президент сама
по себе си. Очаквам Байдън да се оттегли след четири години, а Камала
Харис да бъде чудесен фаворит, който да го последва в Овалния кабинет.
Четири години са си цяла вечност, но
всеки портрет на вицепрезидента
Харис ще трябва да подчертае историческото значение на нейното присъствие като жена и особено цветнокожа жена на длъжността, която
ѝ предстои да заеме. Вероятно ще
трябва да отразя всички фигури от
движението за гражданските права и
правата на жените, които са живели и
действали преди нея, за да проправят
пътя ѝ. Подобен портрет направих
на Барак Обама за списание „Нейшън“,
за да отбележа встъпването му в
длъжност.

Сюзън Браунел Антъни (1820–1906) е изтъкната активистка за граждански права, изиграла
през XIX век важна роля за избирателните права
на жените в САЩ.
1
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Въпреки

Амелия Личева

пандемията
Какъвто и обзор за 2020 г. да се опитаме да правим, неизбежно е той да
подхваща темата за пандемията.
Ясно е, че карантините, страхът на
хората, необходимостта да се спазва
социална дистанция предопределиха и ситуацията в културата. И ако
книгоиздаването в България не беше
сред най-тежко засегнатите нейни
зони – все пак то спря само за месец
– не беше така със самото битуване
на книгите. Представянията, четенията, фестивалите успяваха да са
на живо само в кратки отрязъци от
време. Така че пострадаха срещите
между читатели и писатели, между издатели и читатели, драстично
намаляха премиерите на книги. Но за
разлика от други страни, в България
книжарниците работеха през почти
цялата година, а и онлайн продажбите
не прекъснаха нито за миг (за разлика
от една Франция, да кажем, където с
цел да опазят служителите си по време на първата карантина солидарно
е било решено да няма дори и онлайн
продажби). Затова и щетите за книгоиздателите (да добавим и най-после намаленото ДДС) не бяха толкова
фрапантни и това си личи по голямата и качествена продукция, която
отчитаме и за изтичащата година.
Едни от най-силните заглавия, както
обикновено, дойдоха от преводната
художествена литература. За първи
път на български се появи романът на
Чимаманда Нгози Адичи „Американа“
(„Жанет 45“, прев. Бистра Андреева)
– едно епично повествование, в което
нациите и държавите са подложени
на фина дисекция, стереотипите са
загърбени, а говоренето за родното
и чуждото, за аза и другия е представено на фона на интригуващи истории за любов, приятелства, срещи на
поколенията, личностно израстване.
Японската тема пък, която като че
ли все по-активно започва да присъства в европейската литература,

намери излаз в блестящо написания
роман на Марион Пошман „Боровите
острови. Автентичен пътеводител
на японските самоубийци“ („Киви“,
прев. Диана Диманова), в който срещата на западния човек с източната
култура, проникването в психологията на самоубийците, следването на
маршрутите на Башо, постигането

В България
книжарниците
работеха
през почти
цялата година.
Затова и щетите
за книгоиздателите
(да добавим
и намаленото ДДС)
не бяха толкова
фрапантни и това
си личи по голямата
и качествена
продукция
за изтичащата
година.
на японското хайку, а оттам и на себе
си, са само част от темите, които
Пошман подхваща. Някои от другите
важни заглавия с японски привкус са
много свежият дебют на чешката писателка Анна Цима „Събуждане в Шибуя“ („Ерго“, прев. Анжелина Пенчева),

както и първият роман на Казуо Ишигуро „Блед пейзаж с хълмове“ („Лабиринт“, прев. Владимир Молев). Да
споменем и едно автентично японско
четиво, не само защото е своеобразна класика, но и защото е последният
превод на голямата японистка Дора
Барова (довършен от дъщеря ѝ Пана
Барова) – „Морякът, комуто морето обърна гръб“ от Юкио Мишима
(„Ентусиаст“).
Сред класиката си струва да отличим още изящното издание на „Микроскриптите“ на Роберт Валзер
(„Критика и хуманизъм“, прев. Мария
Добревска), което експериментира
с границите на жанра и отваря към
много имена, за които можем да кажем, че са се учили от Валзер, както
и не по-малко изящните „Музей на
бегинки“ и „Призванието“ от Жорж
Роденбах („Сонм“, прев. Красимир Кавалджиев и Тодорка Минева) – типична символистична проза, вгледана
в детайла, онагледяваща синестезията на звук, цвят и музикалност.
Както и „Пилат“ на превърналата се
вече в класик Магда Сабо („Колибри“,
прев. Нели Димова), където с огромна
психологическа вещина се изследват
отношенията между поколенията на
фона на една завладяна от социалистическото, но и някак опазила се от
него Унгария.
Сред съвременните заглавия линиите са като че ли две. От една страна
– абсолютно актуалните романи. И
тук най-емблематични са излезлите
през годината „Пролет“, и особено
„Лято“ на Али Смит („Лист“, прев. Паулина Мичева), в които проблемите
на днешното, включително Брекзит,
пандемията и карантината, са вплетени в историята на ХХ в. и в един поетичен разказ за относителността
на човешкото ни време и на паметта
(неслучайно Айнщайн е ключов персонаж в „Лято“). От друга – романите,
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прев. Даринка Кирчева), където границите между фикция, философско и
научно са размити, за да се отлеят в
едно разказване, залагащо на парадоксите, абсурдността и нестандартността.

фотография Гергана Динева

които също осмислят днешния ден,
но не с уникалната актуалност на
Али Смит и въпреки това – с усет към
проблемите на съвремието. Такива са „Неудачниците“ от Том Ракман
(„Кръг“, прев. Ангел Игов), който през
множество съдби разказва и за смъртта на хартиеното вестникарство;
първата поява на български на Отеса Мошфег със „Смъртта в ръцете ѝ“
(„Лабиринт“, прев. Владимир Молев),
говорещ принципно за живота в изолация и за дебрите на фантазията,
които подобно съществуване може да
отключи; „Срещу природата“ на Томас
Еспидал („Персей“, прев. Ростислав
Петров), питащ кое е естественото
и какво е да се живее срещу природата, има ли възраст за любовта и къде
са границите ѝ, доколко човешкото
може да се съизмерва с литературните образци и как могат да се балансират разум и чувства.
Амели Нотомб беше представена
с номинирания си за Гонкур роман
„Жажда“ („Колибри“, прев. Светла Лекарска), който по един нестандартен,
провокативен, болезнен за съвремието ни и много разтърсващ начин
реконструира последните часове на
Иисус и случващото се в съзнанието
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му. Джуха ал-Харити с „Небесни тела“
(„Киви“, прев. Емил Ценков) е първата писателка от Оман, преведена на
английски, и първият автор от Персийския залив, спечелил международния Ман Букър. Романът ѝ говори за
съдбата на различни семейства, но
най-вече на няколко жени, изправени
пред въпросите за избора, свободата,
подчинението или неподчинението,
правото на любов, професия, самоопределение. Изключително нестандартен е и „Вегетарианката“ („Ентусиаст“, прев. Цветомира Векова), по
кафкиански представящ темата за
отвикването от другите, от собственото тяло, от света. А „Три етажа“
на Ешкол Нево („Колибри“, прев. Паулина Мичева) в стил Херман Кох изпитва
границите на човешката природа.
Сред романите, заложили на документалното, си струва да се откроят „Ти
го каза“ от Кони Палмен („Колибри“,
прев. Иглика Василева-ван дер Хайден), в който личи не просто доброто
познаване на поезията на Силвия Плат
и Тед Хюз, но и се прави опит да се реконструира техният семеен живот
отвъд стереотипите и дежурните
обвинения срещу Хюз, както и „Кварталът“ от Гонсало М. Тавареш („Ерго“,

Що се отнася до българските заглавия, годината беше по-благосклонна
към поезията – излязоха много повече
поетични книги, сред които си струва да се отбележат стихосбирките
„Влюбване в диктатора“ на Пламен
Дойнов, „Малкият свят, големият
свят“ на Надежда Радулова, „Братовчедката на Зорбас“ на Рене Карабаш,
„Дървото на спомена“ на Людмила
Миндова, „Янус“ на Валентин Дишев,
„Свещената гора“ на Александър Байтошев, както и избрана поезия от
Федя Филкова („Толкова е кратко“) и
от София Бранц („Преди да се затворят времената“). В прозата безспорното заглавие е „Времеубежище“ от
Георги Господинов. Тук писателят не
просто затвърждава вкуса си към интертекстуалната направа на романа,
не само развива почерка на тъгата и
експериментира с идеята за времето
и преживяването на миналото, но и
добавя нещо ново за стила си – сатирата, която пронизва картините на
родното.
Сред хуманитаристиката някои от
емблематичните заглавия са „Битие
и време“ от Мартин Хайдегер („Изток-Запад“) в нов превод на Цочо Бояджиев, „Идеята за прозата“ от Джорджо Агамбен („Критика и хуманизъм“,
прев. Валентин Калинов), „Утре ли е
вече. Как пандемията променя Европа“ от Иван Кръстев („Обсидиан“),
съставеният от Димитър Камбуров
и Михаела Харпър англоезичен сборник
„Българската литература като световна литература“ и противостоящите на заливащите пазара псевдопатриотарски и националистически
издания книги от поредицата на „Колибри“ с италиански свидетелства за
България от времето около Съединението – „В България след Съединението“ от Джузепе Модрич и „България и
бъдещето на славяните“ от Джузепе
Менарини (прев. Дария Карапеткова).
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Писането
като пренареждане на живота
С Естер Херитсен,
която гостува
в онлайн
изданието
на Софийския
литературен
фестивал
в края на 2020 г.,
разговаря
Катя Атанасова

„Литературата винаги
е била и продължава
да е начин да се свържеш
с онова, което все още
ти е непознато.
Наблюдавам предимно
себе си. Според мен
„материал“ има във
всичко.“

За първи път се срещате с българската публика. Имате ли очаквания за тази среща?
Ако трябва да съм честна, втора среща ми е. Била съм в София преди повече от петнайсет години с моята
преводачка, която навремето преведе една моя пиеса на български. Беше
отдавна, но си спомням, че всички бяха
много мили и отзивчиви. Помня катедралата „Св. Ал. Невски“. Аз съм католичка и ми беше много любопитно да
видя православна катедрала. Моята
преводачка беше с мен, влязохме, докато имаше служба. Тя ми каза: „Погледни какво прави човекът до теб и
прави същото“, след това излезе. Бях
много впечатлена. Това си спомням
най-добре.

А познавате ли българската литература, ако да – впечатленията
ви?
Като се замисля за България и за изкуство, се сещам за Кристо и Юлия
Кръстева. Боя се, че не съм много
добре запозната.

Съвсем наскоро на български език
излезе вашият роман „Жажда“.
При появата му в Нидерландия е
приет много радушно. Какви бяха
критическите отзиви и интересуват ли ви те?

Не обичам да чета рецензии. Не само
за моите книги, а по принцип. В Нидерландия рецензиите често са като
коментар на учител към тест на ученик. Включително с оценка в края, от
една до пет звезди. За мен този начин
на оценяване на изкуството не е особено вдъхновяващ. Все едно някой да
отиде в музей и да каже за някоя картина: „Щеше да е по-добре, ако беше
нарисувал небето синьо“. Така че съм
свикнала да не приемам съвети.

„Жажда“ поставя важни и болезнени за днешния човек въпроси: невъзможността за истинско общуване, липсата на съпричастност и
разбиране в отношенията и т.н. До
каква степен тези въпроси са важни за вас и извън художествения
текст? Наблюдавате ли хората
около вас, те дават ли ви „материал“ за вашите книги?
Наблюдавам предимно себе си. Според
мен „материал“ има във всичко. Макар че изобщо не пиша биографично, в
смисъл че не описвам реално случили се

събития… Историята винаги е някакво ново пренареждане на живота ми и
на нещата, които наблюдавам. Като
в сън, когато виждаш целия си живот,
но сякаш изсипан в блендер. Когато
пиша, съм блендерът на моя живот.

Романът има прецизна драматургична структура, разчита много
на диалога. На опита ви в писането на пиеси и сценарии ли се дължи
това, или принципно имате афинитет към подобно структуриране
на текста?
Просто ужасно много харесвам диалога. Точно затова толкова обичам да
пиша за кино и телевизия, а преди години и за театър. Парадоксалното е,
че ако искаш да покажеш, че хората не
се разбират помежду си, трябва да ги
оставиш да говорят.

Как да мислим заглавието на романа? По какво е жаждата в романа
ви – по нещо, което липсва?
Имах предвид копнеж, силно желание…
което никога не бива задоволено.
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Eстер
Херитсен

Писателката Eстер Херитсен
(род. 1972 г.) е определяна като
един от обещаващите литературни таланти на Нидерландия
още с дебютния си сборник с
разкази Bevoorrecht bewustzijn
(„Привилегировано съзнание“)
през 2000 г. Авторка на няколко романа, в последно време
набира популярност и като
авторка на телевизионни и
филмови сценарии. Неин е сценарият на филма „Инстинкт“
(2019), нидерландската кандидатура за Оскар през 2019 г.,
с който се открива и Нидерландският национален филмов
фестивал. Романът є „Жажда“
се продава в тираж от 200 000
екземпляра за първите шест
месеца и е първата книга на
Естер Херитсен, преведена на
български. Издаден е от ICU,
преводът е на Мария Енчева.

Важният въпрос, фундаментът
на романа е този за майчинството.
Елизабет – майката, не се справя с
това да е родител. Този дар като
че ли е „заключен“ за нея. Отношенията с дъщеря є Коко са сложни.
Какво ви привлече в този сюжет,
в непрекъснатия опит на двете да
се достигнат и в невъзможността
това да се случи?
Родителството и майчинството ме
интересуват много. Да, това е роман
за майка и дъщеря. Започнах да пиша
за майката, която е суховат тип, докато дъщерята – мокър, влажен тип.
Майката обича реда, тишината, всичко около нея трябва да е чисто и подредено по определен начин. Запитах
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се какво е най-лошото, което може да
се случи на един такъв човек, и си казах – да има дете. Ако човек има дете,
то разваля всичко. Настъпва безпорядък. Затова ѝ дадох дете. Интересуваше ме и въпросът за хаоса. Дъщерята е пълна противоположност на
майката. Тя обича да слага нещата където не им е мястото. Обича да вдига шум, да бъде навсякъде едновременно. Не е тих човек, не обича реда.
Става въпрос за много трудна връзка
между тези две жени. Трагедията е в
това, че Елизабет иска дъщеря ѝ да е
щастлива, но е наясно, че не може да
ѝ осигури това щастие. Как обаче да
реагира, когато дъщеря ѝ настоява да
заживее при нея? Дъщерята има нужда да повярва, че майката се нуждае
от нея. И тогава какво прави майката? Включва се в играта…
И знаете ли, все ме питат каква е
връзката ми с моята майка, с моята
дъщеря. И се налага да разочаровам
хората и да призная, че нямам толкова ужасни истории, свързани с тях. За
мен – аз съм и двете жени. Аз съм и хаотичната жена, и тази, която обича
порядъка. Един ден съм едната, друг
ден съм другата.

Изключително важната роля на
диалога и като структурен, и като
смислов фундамент на романа ни
води към въпроса за езика. Прецизна е работата ви с него. И по
отношение на казването, и по отношение на премълчаването. Какво
е важно за писателя при изграждането на свой собствен език и стил?
Човек няма друг избор, освен да бъде
максимално верен на себе си. Няма как
да се правиш на някой друг, можеш да
използваш единствено собствения си
глас, ако наистина искаш да създадеш
стойностен текст. Например много бих искала да пиша дълги романи с
дълги изречения… обаче това не съм
аз. Аз оголвам всичко до кокал, докато
е пределно ясно какво искам да кажа.
Не го разкрасявам, не го правя по-интересно или по-литературно поради
някакви си неясни причини.

Херман Кох нарича романа ви „малко съкровище“ в нидерландската
литература. Определя хумора в

него като „изтънчен“. Бих казала, изтънчен черен хумор. Доколко
е важен хуморът – в романа и по
принцип в творчеството ви?
Почти винаги хуморът играе голяма
роля в моите книги. Но това не е целенасочено. Това е моят поглед към
света, който е едновременно и трагичен, и смешен. Аз понякога се смея
на ужасяващи неща. Особено когато
се случват драматични неща, хората
винаги трябва да се посмеят след…
едно погребение, да речем.

Кои бяха вашите учители в писането, ако имате такива?
Харесвам Дж. М. Кутси и Вирджиния
Улф.

Бихте ли разказали малко за новия ви роман – той излезе съвсем
наскоро.
Романът ми „Завръщането“ е за млада жена, която се опитва да разбере истината за смъртта на баща си
преди 20 години. Разказва се за едно
семейство, членовете на което се
справят по различен начин с миналото. Излезе преди месец и разбира се,
няма как да правя четения, нито да
гостувам в книжарници с публика. Но
книжарниците работят и човек винаги може да почете. Така че времената
не са чак толкова различни.

Каква е ролята на литературата
днес? Вярвате ли в спасителната
роля на книгата?
Литературата винаги е била и продължава да е начин да се свържеш с
онова, което все още ти е непознато.
Тъй като това е художествена литература, фикция – можеш да пишеш за
всичко. За чувства, които хората се
страхуват да изразяват. В този смисъл литературата може да помогне
да разбереш, че всяка емоция, всяка
мисъл е разрешена. Не всичко, което
бихме извършили вследствие на тези
емоции, е разрешено, но е хубаво да
прочетеш. И наистина мисля, че литературата може да ни даде нещо,
което нищо друго не може да ни даде.
Превод от английски Невена ДишлиеваКръстева
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Хаос от светлина и мрак
принц. Два млади духа, силно неразбрани, които са тласнати из коридорите на съмнението в преследване на
какво? Свобода, истина или обикновено откопчаване на оковите. И винаги
наоколо тези учудени лица – апатичен хор от свидетели на крушението
на безсмъртния дух. До лудост и до
смърт, до истеричен смях и тракане
на черепи стигат тези герои в своето
крайно преследване на онова, което
смятат за безценно.

„Манфред“,
Джордж Гордън Байрон,
превод от английски
Александър Шурбанов,
издателство „Жанет 45“,
2020 г.
Кой е Манфред? Самотен благородник, измъчван от смъртта на покойната си любима, самоотлъчил се високо в Алпите да призовава седем духа
с надежда за опрощение. Мъж, който
никого не обича и в нищо не вярва.
Философията за него е „дума от схоластичния жаргон“, ни молитва, ни
пост биха утешили „черното отчаяние“, което го обгръща. Остарял
преждевременно, забулен в мъгливата
си крепост, Манфред очаква края. Но
за да бъдат нещата още по-мрачни,
смъртта му е отказана.
За сметка на това в замъка пристига
абатът на свети Мавриций и полага последни усилия да спаси окаяния
грешник. Но в душата на Манфред
цари „страшен хаос от светлина и
мрак, от дух и прах“. Любимата му
Астарта не е между живите и нито
Орисите, нито великата Немезида могат да я върнат. Какъв смисъл
тогава носи животът и каква утеха
религията? В този сблъсък на идеи се
ражда истинският характер на поемата на Байрон. Яростният бунт,
незачитането на духовните авторитети и подготвените отговори на
абата обрисуват меланхоличния и самотен образ на герой, готов да срути
устоите на всичко свято в порив към
свободата.
Ако вземем предвид подозрителните
връзки между художествената измислица и историческите сведения
за състоянието на автора при написването на драматическата поема,
не е трудно да заключим, че Манфред
всъщност е самият Байрон. Този обречен романтичен поет, принуден да

Ти нямаш сила да ме изкушиш.
Не бях ни твой слуга, ни твоя плячка,
а се погубих сам и сам ще бъда
навеки в своя власт. Назад, сразени
изчадия! Ръката на смъртта е
над мен, но не и вашата ръка!

напусне Англия поради подозрения в
неуместно сексуално поведение и кръвосмесителна връзка със своята полусестра Аугуста Лей, превръща своята
готическа драма в изповедалня.
Мрачна, напоена с вятър, дъждове и
скалисти зъбери, творбата улавя наистина крайното състояние на един
човешки дух, роден за величие, но потрошен от собствените си копнежи и
оковите на социалните ограничения.
И тъй като ние, читателите, не разбираме какво е престъплението на
Манфред, остава ни да бъдем свидетели единствено на неговата болка.
И не е ли това целта на Байрон – да
ни напомни, че никой, дори най-довереният слушател, не би разбрал
напълно дълбочините на човешкото
сърце. А какво сърце е само това –
горделиво, нежно, величаво и напълно
унищожено.
Неслучайно книгата започва с епиграф
от „Хамлет“. Образът на Манфред е
пропит от меланхолията на датския

С тази сурова защита на личния бунт,
втъкана в готическа пиеса за духове, Байрон обръща с главата надолу
формата на призрачната история.
Вместо плашилото да изскача от килера, то се превръща в мантия от метафизична тъкан. Всъщност привидно в историята няма нищо страшно.
Страшното са самият живот и руините, които оставя отминалото време.
И в това се крие едно второ непокорство, чисто художествено.
„Манфред“ е плод на онази прочута ваканция през 1816 г., когато Пърси Биш
Шели и неговата съпруга Мери Шели
навестяват изгнаника в Швейцария и
по време на която Мери пише шедьовъра си „Франкенщайн“. Чудно дали
алпийските облаци са били наистина
толкова заплашително надвиснали,
колкото се усеща от атмосферата на
произведенията им. Безспорно обаче
тримата променят света на литературата и Манфред, макар и не толкова познат, остава внушителният
романтичен призрак, въплътил фаустовското очарование на епохата.
От месец новото издание в превод
на Александър Шурбанов може да се
открие под логото на „Жанет-45“ с
оформление от Кирил Златков.
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Загрижен за

свободата
„Богословие и свещенство“,
протойерей
Георги Флоровски,
превод Павел Павлов,
Нина Димитрова,
Стоян Танев, Библиотека
„Православен калейдоскоп“,
София, 2020 г.
За да бъде светът смислен, той трябва да е случаен и да има началото си в
нищото. Това твърдение на видния
православен богослов о. Георги Флоровски, основаващо се на библейския
разказ за Сътворението, можем да
срещнем в не едно от неговите писания. Откриваме го и в някои текстове, публикувани в най-новия (осми)
том от събраните му съчинения на
български език.1 Изречено с грижа за
свободата на човека и следователно
за неговата отговорност, то изхожда
от предпоставката, че случайността на света, доколкото случайното
е онова, което допуска алтернатива
и следователно би могло да бъде и по
друг начин, се явява гарант и за неговата свобода. Поради това според
Флоровски категориите на гръцката
философия са непригодни за описанието на християнската вяра. Той се
вълнува от същностното напрежение
между двете позиции – елинската и
християнската, от принципното противоречие, което наблюдаваме при
срещата на библейското откровение
с античната гръцка мъдрост. За елините, които се намират изцяло във
властта на представата за вечния
космос, е било много трудно да приемат християнската вест за началото
на света и неговата окрайностеност.
Трудно се оказва това обаче не само за
тях, но и за по-сетнешните философи. И тук стрелите на Флоровски са
насочени най-вече към представителите на руския религиозен ренесанс,

януари 2021

следващи пътя на немските идеалисти. Възловата им грешка според него
е в изначалното убеждение, че отношението между Бога и космоса, между
Бога и човека може да бъде схванато в
онтологични термини, сиреч в термините на неделимото единство.
Изживял на млади години лутането
между Университета и Академията,
между философското разбиране на религията, възприето от Вл. Соловьов, и
конфесионалната традиция на Православната църква, Флоровски отдавна
е направил своя избор. Впрочем още в
юношеска възраст той пише в писмо
до Флоренски следното: „Основното
нещастие на нашите светски богослови – на дълбоко уважавания от
мен Владимир Сергеевич Соловьов,
на „веховците“ и др. – е тяхната откъснатост от църковното съзнание,
което ги лишава от твърди начала и
ги заставя да се мятат в различни посоки“. Избрал пътя на свещенството
(1932 г.), изучавал години наред творенията на отците и богословското наследство на Византия, добил известност като създател на концепцията
за неопатристичния синтез, Флоровски се връща и в по-зрелите си творения към пътищата на руската мисъл,
осъждайки съблазънта на религиозния романтизъм и на естетическата
религия. Той атакува схващането на
някои мислители, че човекът (както
и космосът) е онтологично вкоренен в Бога. Стрелите му са насочени
най-вече към Бердяев, който по думите му отива най-далеч в това отношение, но също към представителите на руската софиология, които,
създавайки някои онтологични връзки, изпадат в истинска и изкушаваща
съблазън. Само че образът Божи, по
който е създаден човекът, възразява
о. Георги, не означава, че Бог просто е
отразен в човека. Тук има изострена
дуалност – човекът се конфронтира

с Бога, на него му е дадена свободата да става, но той е незавършено
същество. В противен случай, ако бе
извечно предопределен – като предсъществуващ – да извърви пътя, докато стигне накрая до началото, той
не би могъл да избегне този кръг и би
бил не повече от сянка.
В този том (последният засега, съставен отново от Павел Павлов) от
събраните съчинения на видния богослов, озаглавен Богословие и свещенство, са поместени текстове,
писани след 30-те години на ХХ век и
посветени както на изцяло богословски и църковни теми (патристичния
век и есхатологията, икуменизма и
единството на Църквата, Евхаристията...), така и на творчеството
на някои големи руски писатели и мислители – Гогол, Достоевски, Толстой,
Н. Фьодоров, Вл. Соловьов, С. Булгаков,
П. Флоренски...

До този момент са издадени: Библия, Църква,
Предание. Православно гледище (2003), Християнство и култура (2006), Творение и изкупление
(2008), Мъдрост и премъдрост (2009), Църквата: предание и утопия (2011), Философия и богословие (2012), Богословие и словесност (2015).
1
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Увалиево

„Пет минути с Петър
Увалиев. Радиобеседи.
Част II“, съставител
Огнян Ковачев,
издателство „Агата А“,
2020 г.

Ако бях Петър Увалиев, бих започнал
този посветен нему текст така:

Българинът има много качества – и
добри, и лоши, но сред добрите трябва да отчетем, почетем и зачетем
едно, от което той кой знае какъв кяр
няма, ама пък му сторва широк аршина на душата. Това качество е признателността, която може да видим
навсякъде из страната. Признателни
сме на русите-освободители, въпреки
че след това те доста се труд потрудиха, за да ни сторят Задунайска
губерния. Най-накрая успяха с идването на власт на най-сервилните им
послушковци, комунистите. Но дори
и в онези мрачни времена българите
не забравихме ония, дето са нито руснаци, нито комунисти, но са вдигали
глас в наша защита в усилни години,
когато най-силно сме се нуждаели
от такава. Уилям Гладстон, Леандър
Леге, Вито Позитано, Виктор Юго,
Джанюариъс Макгахън са само част
от омайните люде, които во веки веков ще греят в българската памет,
от нищо и от никого незатулени. Сред
това съзвездие свети и грее и името на Джеймс Баучер – ирландецът,
кореспондент на „Таймс“, който идва
в новоосвободената държава през
1888 г., остава цели 27 години, до 1915
година, когато страната влиза във
войната, избирайки Централните
сили, но независимо от това любовта
му към България и българите никога
не угасва. За тази негова любов написах пиеса, „Гробът в Рила“, с която
скромно се опитах да изразя признателността си – и лично моята, и на

Тези радиобеседи,
издадени в два
тома от „Агата А“
с безценния труд
на съставителя
Огнян Ковачев,
трябва да ги има
в библиотеките
на всеки
български дом.
Не заради друго,
а защото ни учат и
на човеколюбие…
моите сънародници, към светлата
личност, защото напълно безкористно, безрезервно щедро и без остатък
ни е обичал, харесвал и бранел.
Петър Увалиев наистина има пиеса „Гробът в Рила“, която Радиотеатърът излъчи миналия месец,
на 20 декември, за да отбележи

100-годишнината от смъртта на
Джеймс Баучер и 30-годишнината от
установяването на дипломатически
отношения между Република Ирландия и България. Не зная дали излизането на втория том от радиобеседите
е по някакъв повод (на 12 януари т.г.
се навършиха 105 години от раждането му), но да се издава Петър Увалиев
няма нужда от повод; има само нужда
от желание. Защото той е един от
малкото българи, които не униват в
„пустата чужбина“, а се вписва съвсем
органично в културния живот там (в
случая Обединеното кралство), превръщайки се във фактор, от всички
отчитан и уважаван. И същевременно
е човек, никога незабравил произхода
си и във всеки миг милеел за родината
си. Това особено се вижда в „петминутките“ – един от лайтмотивите
на тези есета, постоянната тема,
никога неомръзващата тема, е любовта към България, към всичко достойно българско. Та дори да е футболна
победа:

Не вярвам някога така да ми се е разтуптявало сърцето, когато мърморя
поредните си неделни изповедни приказки. Имам чувството, че този път
наистина съм заприличал на лудите,
които си говорят сами на себе си. Та
кой ли би ме слушал, когато моите
дърдорения нахално си съперничат с
ехото от футболния мач между България и Германия? Прави са хората: и
аз да си бях в София, и аз бих си предъвквал спомените от телевизионния
екран. Едно само ми се иска: дано като
мен и те да са видели на този екран не
само главозамайващо зрелище, но и
нагледно доказателство на какво сме
способни, когато напрягаме сили да си
помагаме и да не губим ума и дума, щом
попаднем в небрано лозе.
В това прославяне откриваме и друга постоянна тема на Петър Увалиев
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– невъзможността на българите да
се разберем помежду си, да спрем да се
цепим на „наши“ и „ваши“, а заедно да
градим бъдещето – не в препирни, а в
сговор и съгласие. Той постоянно напомня, че пред разделението „или/или“
е много пò за предпочитане съгласието „и-и“; не спира да изтъква надписа
върху сградата на Народното събрание „Съединението прави силата“; не
се уморява да призовава политиците,
а и целия народ да се осеферят и да
тръгнат заедно да я правят Българията „земен рай“. Че не се получава,
Увалиев обвинява политиците: хич
не ги обича, много укори отнасят, а
за дунанмите им на гърба на народа
направо ги ненавижда. В техните късогледства и далавери открива той
причина за хала ни. Но и на другите,
дето ги избират, и на тях не прощава:

В България Десети ноември очевидно
е заварил и власт, и народ, и избрани, и избиратели еднакво психически
неподготвени да поемат каквато и
да е отговорност. Налагало се е основно превъзпитание и зачитане не
на партийната принадлежност, била
тя червена или синя, а на честта и съвестта. Но изглежда, че в повечето
случаи общественият живот се е свел
до маймунско подражание на западни
примери, без да е било разбрано парламентарното съчетание на разномислие и едномислие. И така се е стигнало
до днешното плачевно състояние, за
което са еднакво отговорни всички
избиратели и всички избраници, а никой не е проявил никаква готовност
да поеме съответната отговорност,
която му се полага.
Но Петър Увалиев не би бил Петър
Увалиев, ако би се задоволил само с
укори. Той винаги обнадеждава, винаги е обнадежден. С надежда завършва
и тук:

Но това не е неизлечима болка за умиралка: нищо не е непоправимо.
Удивителен е прочее този оптимизъм
у човек, който е в залеза на живота си.
Петър Увалиев пише това есе на 14
ноември 1997 г. и само след малко повече от година – на 11 декември 1998 г.,
си отива от белия свят. Той си дава
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сметка за старостта си, много от беседите започва с думи за преклонната
си възраст:

Стигне ли човек до моята пределна
възраст, все по-често го спохожда
чудатото усещане, че той някак си
отсъства от живота, а напук на това
живее два живота.

Такъв език не се
забравя, стои
в паметта
за възхита
и почитание.
И предполагам –
освен че му
идва отвътре,
Петър Увалиев
го използва именно
за да активира,
да събуди паметта
ни. Той самият
се прекланя пред
паметта, много
от есетата са
є посветени.
Той може да е стар, но не е изкуфял.
Напротив, думите му са мъдри, верни,
правдиви и изпитани през годините;
всяко негово слово е мънисто. А и ги
ниже като мънистата, същи маргарити в някакво неповторимо великолепие – въодушевяващо, впечатляващо,
незабравимо. Този негов вкусен език
Огнян Ковачев оприличава на Патрирах-Евтимиевото „плетение словес“
и той е наистина такъв: насред едни
прецизно подбрани и учени думички
изведнъж се появява някоя, на която

на пръв поглед хич не ѝ е мястото
там, но след секунди разбираш – няма
за нея друго място, нито пък за това
място друга дума. Да не говорим за
запазената му марка – вътрешните
рими в изречението, които придават
на речта му багра и благост. Петър
Увалиев е гениален в това откриване на бездънните възможности на
българския, обогатен с чужди думи –
турцизми и не само, черпейки от тях с
пълни шепи. За да ни залее с бистрата
вода на речта си, която да ни освежи
и оздрави.
Такъв език не се забравя, стои в паметта за възхита и почитание. И
предполагам – освен че му идва отвътре, Петър Увалиев го използва
именно за да активира, да събуди паметта ни. Той самият се прекланя
пред паметта, много от есетата са ѝ
посветени. Изрича:

Така стигам до утешителното заключение, че мой дълг е да помня. Докато
съвсем излинее, паметта ми трябва
да бъде памет в памет на покойните. И да има доблестта да се опълчи
срещу днешната електронна психоза,
робиня на мига и пленница на мигновеното, което покорява, изтънява и
опростява и мисъл, и знание. Те неизбежно стават плоско двуизмерни. А
моята памет не бърза и затова има
време и възможност да премисли и да
почита третото измерение на събитията и на хората, незасегнато от
ръждата на времето и от мухъла на
модите.
Много още може да се каже за този
голям човек Петър Увалиев: и за почитта му към учителите, и за признанието му към талантливите, и за
обичта му към добрите, които – може
и да са неизвестни, но тъкмо заради
добрината им, казва той, заслужават и респект, и уважение. Мисля си
поради тази причина, че тия негови
радиобеседи, издадени в два тома от
„Агата А“ с безценния труд на съставителя Огнян Ковачев, трябва да
ги има в библиотеките на всеки български дом. Не заради друго, а защото ни учат и на българолюбие, и на
човеколюбие…

сцена
„Лебедово езеро“, реж. Александър Екман,
фотография Ерик Берг
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Анна Топалджикова

Нито
е Чайковски,
нито е
балет?!

„Лебедово езеро“, реж. Александър Екман, фотография Ерик Берг

Спектакълът „Лебедово
езеро“ на Норвежката
национална опера и балет,
с режисьор, хореограф
и сценограф Александър
Екман и композитор
Микаел Карлсон,
бе част от програмата
на дигиталното издание
на платформата
Световен театър
в София, 2020, инициирана
и осъществена от
Фондация „Виа Фест“
Принудително изолирани от театър „на живо“ в неочаквано сполетялата ни ситуация на пандемията,
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получихме дигитален „прозорец“
към световните театрални сцени.
В периода от 13 до 23 ноември бяха
излъчени чуждестранни и български
представления. В широкия спектър
от възможности за избор се спирам
на „Лебедово езеро“ най-вече поради провокациите на необичайната
интерпретация на темата, завладяващата визия и високото професионално изпълнение на танцьори и
балетисти.

А това отвежда към промяната на
човешкото усещане за света около
него. Представлението постепенно
се оттласква от битийния поток на
живота и от представата за романтичния сюжет, роден от човешката
фантазия, за да концентрира погледа към водата на езерото като жива
енергия, която е и тук, и в космоса,
както и ние – омагьосани лебеди, сме
едновременно телесно и духовно едновременно тук и там.

Toва не е музиката на Чайковски, не е
адаптацията по старинната немска
приказка. Спектакълът проследява
пътуването на един сюжетен мотив
във времето и онагледява трансформациите му. Но същевременно проследява и движението във времето
на идеята за представление и стила
на изпълнение на танцьора/актьора.

Създаден през 2014 г., „Лебедово езеро“ е визуален спектакъл, мегазрелище, което съчетава танц, танцов
театър, балет, драма, опера, прожекция. През модернизма драматичният театър разширява границите
си, активно присъединявайки други
изкуства, а през последните десетилетия съвременният танц извършва
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подобно движение, включвайки към
своята специфика театъра и други изкуства. Представлението на
норвежката опера и балет е прецизно структурирано в три действия,
между които се спуска черно пано с
прожекция – указание кога се случва
действието. Преди първо действие
четем: „1877 г. приблизително“. Това
е годината на създаването на музиката на балета „Лебедово езеро“ от
Чайковски по либретото на Владимир
Бегичев и Василий Гелцер. Минималистичният декор създава асоциация
с град – стени с множество врати,
хора (и никакви лебеди), непрестанно влизат и излизат, търсят някого,
пеят, тичат, самоубиват се, радват
се, отглеждат деца, сами или заедно, живеят... Действието започва с
хорово произнесеното: „Имало едно
време... В един далечен град... “. И ето
че в костюми от епохата се появяват
един творец и един продуцент. Как се
ражда историята – в духа на времето
творецът очаква вдъхновение свише,
вярва, че е съд, в който Провидението
ще изсипе идеята. Той е геният, който
ще озари с въображението си скучния
ден на обикновените хора. Продуцентът и тук, както и във всички времена, се интересува от приходите, ето
защо очаква да чуе каква е историята,
представлението трябва да разказва
история! Тази тема прескача ограничената времева рамка, нали това се
случва и днес. Всекидневието се нарушава от събитие, което фокусира
вниманието върху темата – стрелец
убива лебед – мъртвата птица пада
на сцената „от висините“, както и
идеята за Лебедовото езеро буквално
„пада от небето“. Ето го и принц Зигфрид, заедно с него с балетни стъпки
притичват балетисти... Следва черно пано с надпис „Второ действие: 137
години по-късно“. Това вече е годината на премиерата на настоящото
представление – 2014. Боси, полуголи
и с елементи на съвременно облекло
– якета, клинове, черни шапчици, „лебедите“ са сами на празната сцена,
сами с водата и осветлението. Светлината на многобройните прожектори, които се спускат и отдалечават,
отразява водата върху телата. Игра

на отражения... Свръхинтерпретацията е преобърнала историята,
по-скоро я е нихилирала, останали са
само парченца – бял и черен лебед в
опит за черно-бял конфликт... Изчезнал е приказният сюжет, но се е появило нещо друго – темата на водата
през погледа на лебеда, през кожата
на танцуващия човек. Отново се е
появила оперната певица, но тя вече
пее джаз, присъединяват се музиканти – с туба, цигулка, тромпет. От
„небесата“ се изсипват стотици бели
гумени патенца и „човечеството“ хуква да консумира езерото – партита,
уотърбол, вечеря на свещи с храна и
питиета на маса във водата... сладък
живот. Консумация. Още една асоциация, която възниква за мен – спомням
си заглавието на известния роман
на Жорж Перек „Животът. Начин на
употреба“ – Езерото като начин на
употреба. В езерото вече няма място
за лебеди.
Първата част е съставена от множество сюжети – фрагменти от различните „малки“ човешки истории. Но
ето че във втората вече няма една
голяма история. Само вода, танцьори,
светлина и музика. Музиката задава
ритъма на разказа, енергията, насоката, настроението, напрежението му. Танцьорите, независимо дали
омагьосани или размагьосани лебеди,
са сами и са всички заедно. Редуват
се разбесняване, еуфория, гняв с отпускането на телата – танцьорите
лежат по гръб като мъртви... След
играта следва обърканото, хаотично, отчаяно хвърляне и застиване.
Ненадейно водата се излива и отгоре.
– Откъде? – От космоса? Те са целите
в нея и в неподвижността, може би в
нирвана. Надписът на третата част:
„След 427 години“. Ненужно е да го изчисляваме. Това действие е кратко –
човек в костюм на робот прекосява
забързан сцената, преджапва езерото, на гърба му са окачени две големи
бели крила, над главата му – лебедова
шия с глава и човка. Спира за момент,
обръща се към публиката, имитира с ръце двукратен жест на криле в
полет и продължава... скрива се зад
страничната кулиса. Историята на

езерото и неговите лебеди, в началото романтична, завърши с един опростен жест – елементарен знак на
приключването.
Тази интерпретация на темата „Лебедово езеро“ въздейства с играта
на тела и светлина, с илюзията за
истинско езеро с неистински лебеди,
с неприказни, но странни същества,
с непрестанни преходи на енергиен
взрив и моменти на покой и съзерцание, с високопрофесионалното, прецизно и артистично изпълнение на
танцьорите. Танц, танцов театър,
балет, театър, опера... присъствие на оркестър и диригент, както
в операта, впечатляващ визуален
ефект... Всичко това протича в единство – свободно разтваряне в многообразието, извън жанрови модели
или по-скоро въпреки тях. Целостта
му до голяма степен зависи от това,
че постановката е произведение на
Александър Екман, едновременно като
режисьор, хореограф и сценограф. Цялото е мислено от един човек, през
неговата гледна точка и с високите
му професионални умения в трите
области на изкуството. И разбира се,
той успява да го постигне в съавторство с композитора и с артистите.
В края ми се иска да обърна внимание
колко важно е да бъде добре заснет
един спектакъл, тъй като това вече е
произведение, различно от представлението на живо. Пример за това е
работата на Джеф Тюдор, режисьор
на филмовата версия на „Лебедово
езеро“ – великолепно претворени ритъм, усещане за музиката, за паузата, за тишината и шума; редуването
на общи и близки планове; детайлите
– например потрепване на ръката в
точния момент след дълга неподвижност на отпуснатите във водата
тела. Вероятно качеството на заснемането на спектакъла ще придобива
все по-голямо значение, тъй като пандемията надали скоро ще приключи и
надали ще е последната. А наслаждението от срещата с изкуството ще
зависи и от качеството на медията,
която ни свързва с него.
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Всеки път е наново
С актьорите
Елена Димитрова
и Йордан Ръсин
разговаря
Рада Езекиева

Елена Димитрова в „Как е“, по мотиви от Самюъл Бекет, фотография Георги Димитров

Елена Димитрова
и Йордан Ръсин
притежават актьорски
заряд и цялостно
присъствие, които
ги правят разпознаваеми.
През 2020 г. двамата
спечелиха награда Икар
за своите актьорски
постижения

Елена Димитрова:
От „аз“ към „какво“
Изминалата година преобърна както съвместния живот на хората,
така и вътрешния свят на всеки
от нас. Какво най-категорично
се оголи пред очите ви в хода на
пандемията?
Основният въпрос, който си зададох
като артист, бе: накъде и към какво
се отправям в тази безтегловност?
Без времеви рамки, без обичайната
преса на предстоящата премиера,
без никаква видима цел за осъществяване. И какво е животът ми без обичайните параметри на професията,
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какво е всекидневието ми без всичко
това? И отговорът беше, че е време
за други неща, не за планове и навици,
дори не за зависимост от работния
процес и резултатите. Станах може
би много повече зрител, отколкото
действащо лице. Разбрах, че на пръв
поглед правата линия на „непосилната лекота на битието“ е проверката
в какво пребиваваш, какъв си. С какво
си полезен и нужен. Като човек разбрах, че без упование е много лесно да
се изгубиш. При мен винаги стои един
въпрос: „Ако изведнъж светът се върне рязко назад, дотам, че разчитаме
само на ръцете и способностите си за
оцеляване, какво бих могла да правя?“.
Не знам точно, честно казано, сигурно ако открия това, ще разбера много неща. През тази година разбрах, че
ние като хора с измислените ни режими, свързани с детайли и резултати,
си мислим, че контролираме битието.
А всичко ни показва, че е другояче.

Сценичните изкуства и културата
в цялост са подложени на сериозни
изпитания. Промени ли се нагласата, с която възприемате вашата
професионална дейност?
Научих се, че всичко е възможно да се
промени рязко в последния момент

– да падне представление, да се откажеш от представление поради особената му тема спрямо сегашната
ситуация, да промениш средата, в
която то принципно се случва. С една
дума – адаптация спрямо ситуацията. А и никога не съм мерила представленията по количеството публика – присъстваш както за сто души,
така и за петима. Срещата е важна,
не броят. Срещите между хората не
би трябвало да се измерват количествено, а качествено. Едно от опасенията ми беше, че наложилият се страх
и напрежението стават приоритет,
сякаш всичко извън темата за вируса
вече е излишно. Все си мисля, че ние
винаги сме част от нещо по-голямо и
изкуството, в частност театърът,
ни помага да разбираме процесите в
нас и извън нас, помага ни да разбираме живота и не би трябвало да остава на заден план. Но разбира се, не на
всяка цена.

Ваксина срещу какво театърът
никога не би могъл да бъде?
Може би ваксина срещу чувството за
самодостатъчност.

Бихте ли посочили прага на недопустимост за вас в театъра?
Когато има някакъв вид спекулация.
Когато нещо се прави поради комерсиални причини и по компромисен начин,
когато се спекулира с евтини средства, когато се обслужват интереси,
зад които няма особена идея и смисъл.
Когато се влиза в нарочно опростачване, обяснено с неясния аргумент:
„Ами това иска публиката“. Накратко,
не ми се иска да влизам в неща, които
са арогантни в нагласата си, че публиката е безкритична маса.

Какъв зрител сте?
Взискателен зрител съм, но се опитвам да влизам в намерението на даденото представление. То може да не е
точно „моето“, но ако извървява своя
път по честен начин, аз съм гост в
него и ми е интересно да пребивавам
в чуждата гледна точка. Бих казала,
че се опитвам да гледам възможно
най-много неща както в България,
така и от световния театър. Уча се
непрекъснато, дори от това, което
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не ми допада. Давам си сметка, че след
години откривам много новаторски за
времето си представления като невероятни постижения. И разбирам, че в
онзи даден момент те са били по-умни от мен. За себе си мога да кажа, че
опитвам всеки път, никога не съм напълно доволна, понякога никак. Имам
нужда да чувам обратна връзка, било
и негативна. Това е нещо, на което
трябва да се научим като среда. Да
говорим по-спокойно и открито един
с друг за работата си, да разберем, че
това може само да ни е полезно. Разбира се, ако целта е качество, а не личен
комфорт.

Можете ли да представите актьора Йордан Ръсин от вашата гледна
точка? Бихте ли участвали в общ
проект с него?
Йордан Ръсин е много респектиращ
актьор, по някакъв начин го свързвам с руската школа, все едно е бил
в МХАТ. Много плътен и създаващ
характери, може би нещо, което на
мен от доста време не ми се е случвало. Бих участвала с него в проекти,
интересно ми е как работи. Да речем, в Чехов или пиесите на Людмила
Петрушевска.

Текстът отдавна ме привлича, но
едва преди три години се осмелих да
опитам да направя нещо по него. И
реших да кандидатствам в сесията
за подкрепа на независими театрални проекти на Министерството на
културата, за моя радост проектът
получи финансиране. В началото бе
мислен почти като физически пърформанс, бях поканила Ясен Василев
като драматург, но той се оказа зает
в чужбина точно в този период. Представлението бе мислено за трима актьори, но впоследствие останахме

Да, така е. В последно време ми е
страшно интересно да участвам в
избора на текстовете и свободата да изследваш темата чрез много
различни подходи. Не бих казала, че
съм се отдръпнала от класическата
драматургия, но може би дълго време и не попадах на съвременни пиеси,
които да ми се струват достатъчни.
Имам любими автори от световната
драматургия, с които бих искала да се

Елена Димитрова е завършила актьорско
майсторство в класа на Атанас Атанасов
в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Оттогава професионалният є път е свързан с ТР „Сфумато“
и режисьорите Маргарита Младенова и
Иван Добчев. Участва и в постановките
„Разкази от лудницата“, реж. Анна Янакиева; „Траевремене“ от Радослав Чичев,
реж. Ида Даниел; „Илюзии“ от Иван Вирипаев, реж. Младен Алексиев; „Окото“, реж.
Ани Васева; „Тяло, хвърлено под ъгъл към
хоризонта“, реж. Василена Радева, и др.

Благодарна съм за това признание и за
вниманието. За мен засега нищо не се
променя, не си мисля, че наградата ме
прави по-добър професионалист, дори
обратното – все повече осъзнавам, че
всичко е въпрос на непрекъсната работа и отдаване, със или без награда.
Всеки път е наново, всеки път има
съмнения ще се получи ли нещо, няма
ли. Хубавото е, че повече хора се заинтересуваха от представлението.

двама – аз и Васил Ряхов. И така то
доста смени концепцията си. С Васил
Ряхов прекарахме повече от месец да
мислим около възможната драматургия, кои точно фрагменти да останат, доколко да има текст. Беше много интересен лабораторен период. В
началото правехме изцяло физически
опити, без текст. Реших да поканя
и Василена Радева, която да е нещо
като супервизия. Тя участваше в различни етапи на процеса и в последните десетина дни преди премиерата
беше неотлъчно с нас. Беше трудно
за мен, най-трудното нещо, с което
съм се захващала, още повече и заради
създаването на плът на спектакъла,
която да е отвъд текста. Тук трябва
да спомена ролята на Ралица Тонева
(сценограф) и Любомир Брашненков
(музика), които ме разбраха отвъд думите и сътвориха невероятно красиви неща. Средата на „Как е“ е главно
тяхна заслуга.

Разкажете за подготовката на
постановката.

От години професионалният ви
път се развива на независимата

Работата ви в „Как е“, независим
спектакъл по текстове на Самюъл
Бекет, с консултант Василена Радева (в програмата на ТР „Сфумато“), беше отличена с награда
Икар за главна женска роля. До
каква степен признанието променя начина, по който възприемате
присъствието си на театралната
сцена?

сцена. Класическата драматургия
по-малко привлекателна ли е за вас?

срещна, като Чехов, Стриндберг, Ибсен, Пинтър, Бекет, Елфриде Йелинек,
Сара Кейн, Томас Бернхард, древногръцките трагедии и много други. Но
важно е и как се постига тази класическа драматургия. Не е въпрос да се
изиграят едни роли и да се изпълни
добре един текст, трябва нещо повече от това.

Има ли роля, която е оставила печат с режисьорското си решение
върху вас?
Може би това е първата ми роля в ТР
„Сфумато“, в „Стриндберг в Дамаск“,
режисьор Иван Добчев. Беше наистина трансформираща за мен – какво бих
могла да правя на сцената и пътя, по
който да го постигна.

Има една мисъл на Бекет: „Някога
опитай. Провали се. Няма значение. Опитай отново. Провали се
отново. Провали се по-добре“. Вашите провали какви хоризонти ви
отвориха?

януари 2021
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Ваксина срещу какво театърът
никога не би могъл да бъде?
В книгата си „Уловеното време“ Тарковски говори за това, че изкуството го има вече 4000 години и въпреки
това човекът не е станал по-добър.
За какво е изкуството тогава? Докато учех в НАТФИЗ, в периода на 20-те
ми години – онзи специфичен наивитет на времето и младата кръв във
вените, си мислех, че съм обгърнал
идеята за театър, че ще променям
гледни точки. Ще лекувам хората
на духовно ниво с това, което правя. Предаваш енергия и мисли и така
можеш да повдигнеш човека няколко
метра над земята, за да види друга,
различна от своята гледна точка.
Йордан Ръсин във „Филоктет“, реж. Николай Йорданов, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“,
фотография Боян Христов

Много е интересен въпросът за провала в нашата професия. Непрекъснато се питам какво е провал. Да си
мислиш, че ще направиш нещо, което
има значение за публиката, а да се окаже скучно, старо, ненужно, безсмислено? Доста пъти съм преживявала
някои неща като провал в момента,
но после осъзнавам, че са път. Според
думите на Бекет ние сме обречени на
несъвършенство, въпросът е да не
се отказваме да опитваме. Все повече си мисля, че провал е заблудата да
си мислиш, че всичко, което правиш,
е страхотно. Самозабравянето е вид
провал. Моите провали, бих казала, че
ме възпряха да мисля за себе си като
„еди-какво си“, отмахнаха илюзиите
за собствените ми възможности и
смениха изходната точка. От „аз“ към
„какво“. Казано по Бекет: Няма „Аз“,
няма „Имам“, няма „Съм“. Има самото
нещо и то е важно.

Йордан Ръсин: Събирам
въздух и мисли
Изминалата година преобърна както съвместния живот на хората,
така и вътрешния свят на всеки
от нас. Какво най-категорично
се оголи пред очите ви в хода на
пандемията?
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Оголи се преходността. Да, ясно е, че
нещата идват и си отиват, разбираемо е, но днес усещането за тази
преходност е уголемено, и то на
най-повърхностното ниво, от това,
че програмата за утрешния ти ден е
под сериозен въпрос! Оголиха се страховете на хората, оголи се самотата,
оголи се нуждата от семейството,
топлотата, която дава то. Комуникацията, връзката между хората, дори
да не е толерантна, е толкова важна,
колкото дишането... всичко излиза наяве, който може да крие, да крие.

Сценичните изкуства и културата
в цялост са подложени на сериозни
изпитания. Промени ли се нагласата, с която възприемате вашата
професионална дейност?
Това е директно свързано с първия
въпрос – борбата е жестока и вън, и
вътре. Външната е ясна (не по-лесна,
но ясна), свързана е с препитанието,
играта в театъра, срещите с публиката. Втората, вътрешната, е
по-трудна: там битката е за „смисъла“. Не мога да крия, че си задавам такива въпроси: „Има ли нужда човекът
от театър?“; „Играе ли ми се в такава мъглява ситуация?“. Задавам ги
и оборвам сам себе си, защото желанието да играя, да бъда жив, надделява над всички атаки и съмнения, които
дебнат да те сломят.

Ще направя още една препратка към
Андрей Тарковски, от документалния
филм за него „Киното като молитва“,
там като глас зад кадър режисьорът
казва: „Ако се замислиш за смисъла на
живота наистина... ако се замислиш
наистина какъв е смисълът на живота, ти не можеш да се върнеш повече
назад“. Това изключително много ми
хареса и ме впечатли. И ето, години
по-късно, след като съм завършил
Академията, не мога да кажа, че съм
занемарил онази романтична идея, но
вече по друг път се опитвам да я постигна. Тя не е целта, а пътят. Просто се надявам това, което правя, да е
добро и истинско, за да може публиката да полети нанякъде...

Бихте ли посочили прага на недопустимост за вас в театъра?
Всичко е допустимо. Всичко е възможно, абсолютно всичко. Дори да е лошо
за самия театър, значи трябва да е
там, защото може да действа като
катализатор за нещо друго. Нека всеки се чувства свободен да прави това,
което иска.
Що се отнася до мен, аз съм много некритичен човек. Приемам нещата открито, защото всяко едно представление или 90 % от представленията
са направени да бъдат добри, хубави.
Аз тръгвам винаги смело, с искрена
чистота, скачам директно, не обичам
да има пауза, най-вече поради това, че
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много ми се работи, среща ми се с нови
хора. Откакто завърших НАТФИЗ,
съм участвал в 5–6 представления на
студенти. Последният такъв ангажимент беше „Филоктет“ на режисьора
Николай Йорданов. Искам да има динамика в актьорската ми работа. През
2020 г. нещата се свиха, по-малко са,
но на мен ми се репетира. Друг е въздухът по време на репетиции, макар
че аз активно си запълвам програмата и през останалото време – чета,
гледам филми. Изгледах 20 филма на
Бергман по време на първата карантина. Когато започнеш нова роля
обаче, в ново представление, събираш различен тип знание. Преоткриваш колегите си, това за мен е много
интересно – така съм научен: да събирам въздух и мисли, които, макар и
странични, обогатяват стоенето ми
на сцената.

Какъв зрител сте?
Добър зрител съм. Не можеш да се
отстраниш напълно, разбира се, но
аз като зрител съм отворен. Старая
се да поема това, което е на сцената,
без предразсъдъци. Изключвам ги, а
ако нещо ме подразни, възприемам го
като външен фактор. Искам съзнанието ми да е чисто.

Можете ли да представите актрисата Елена Димитрова от вашата
гледна точка? Бихте ли участвали
в общ проект с нея?
От Елена Димитрова имам много ярки
впечатления, останали в паметта ми
от представленията „Медея – майка
ми“ и „ОООО – Сънят на Гогол“, които съм гледал с нейно участие в ТР
„Сфумато“. У нея има една пробиваща
енергия и сякаш нещо отвъд това.
Дори само движенията ѝ на сцената
и толкова специфичното лице, глас...
Дай боже, да имаме възможност да работим скоро заедно. За мен ще е голямо удоволствие.

Как протече работата по постановката „За едно явление от електричеството“ (по повести и разкази на Чехов) на Стилиян Петров,
за участието в нея получихте Икар
за най-добра мъжка роля?

Йордан Ръсин (род. 1989) е завършил актьорско майсторство в класа на проф.
Снежина Танковска в НАТФИЗ. За близо 10
години от дипломирането си до днес има
над 20 роли. В театър „Възраждане“, където е на щат, играе във „Вуйчо Ваньо“ от
Чехов, реж. Григор Антонов (награда Аскеер
за поддържаща мъжка роля, 2016 г.), „Защото на мама така є харесва“ от Ж. Пожгай,
реж Лилия Абаджиева, „Портокалова кожа“
от Мая Пелевич, реж. Петър Денчев и др.

При поемането на нова роля, ново актьорско предизвикателство започвам винаги с книгите и филмите. Понеже моят персонаж в спектакъла,
Андрей Василиевич, е философ, реших
да прочета Бердяев. Започнах с текста му за самопознанието по препоръка на режисьора Стилиян Петров.
Гледах и много руски филми. Опитах
се да хвана някакво общо излъчване,
дух на времето, за да мога адекватно
да го пресъздам на сцената. Със Стилиян работим за втори път заедно,
предишната ни среща беше във „Фотоапарати“ на театър „Възраждане“.
В „За едно явление от електричеството“ репетиционният процес беше
изключително динамичен, на моменти
неспокоен, но той през цялото време
проявяваше съпричастност към всеки
от нас. Нямаш актьорски страх с режисьор като него, вярваш му, защото
е важно всички да бъдем единни, цялата група от актьори на сцената.

Имате ли желание да се снимате
в киното?
Много харесвам киното и искам да се
снимам повече, но засега съотношението му с театъра е 20 на 80. Участвал съм в два пълнометражни филма.
Единият, „Сцени от живота на една
актриса“ на Иван Владимиров, преди
няколко месеца на фестивала „Златна роза“ взе наградите за режисура,
за сценарий и специалното отличие
на журито. Второто заглавие е филм
на Драго Шолев, с по-фрагментарна
структура. Снимахме го през 2019 г., в

момента е в постпродукция. Имам незабравими спомени от процеса.

Вашето присъствие се откроява
с много чисти, на моменти детски възторзи, впечатлителност.
Може ли да определите каква е задължителната дистанция, която
спазвате в името на актьорската
чистоплътност?
Явно такава е природата ми. Аз може
би и не искам да отивам там, в полето
на тази чистота, за която говорите,
за да не я разваля.
Има някаква енергия, която струи от
всеки от нас, и ако разберем как да я
управляваме по-добре, може да я развалим. Още в първи курс проф. Снежина Танковска ни каза, че сме дошли
тук със суровата си енергия, която
все още не е шлифована. Именно това
е много ценно, защото сме все още в
чистия си вид. По-късно ще започнем
неминуемо да се скулптурираме.
Оттогава досега се опитвам, развивам този навик една част от мен да
остане ненаучена. Някой да каже: „Ей,
на този му трябват още една-две
години да учи“. Осъзнавам, че го правя всеки път, при всяка нова роля,
подготвям се да бъда актьор наново.
Забравям всичко, което е било до момента, за да се родят всички истински
неща без наслагвания от миналото.
Започвам да се движа наново по сцената. Оттук е и най-големият ми страх
– да изгубя способността да играя. Да
играя всякак, защото играта е сериозна работа – в играта има правила.
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Как се изгражда

оркестър
С диригента
и композитор
Емил Табаков
разговаря
Светлана Димитрова
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Как започна сезонът за вас?
След дълго отсъствие от сцената
първият концерт беше на 1 октомври с Македонската филхармония в
Скопие. Програмата беше променена
два пъти. Първоначално трябваше да
бъде „Миса Солемнис“, трябваше да
гостува и НФХ „С. Обретенов“. После
решихме да няма хор, а само оркестър, после се оказа, че и оркестърът
трябва да е още по-малък. Така направих една програма само за струнен оркестър и ударни инструменти. Всички бяха с маски на репетициите и на
концерта. Аз не мога да си представя как се свири с маска, но бяха много
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дисциплинирани. Радвам се, че след
осеммесечно отсъствие все пак нещо
се случи, дано да продължим.

Успяхте да направите „Кармина Бурана“ на Орф във Варна, а в
София концерт със Софийската
филхармония със сюитата „Лебедово езеро“ на Чайковски и „Гогол
сюита“ на Шнитке.
Много бях доволен. Хорът на Варненската опера се справи много добре,
като имаше и малка подкрепа от смесения хор на радиото и от Капелата
(НФХ), за да бъде по-голям съставът. Получи се хубава продукция. До

последния момент очаквах и там промени. Колкото до София, трябваше да
се съобразим с пандемичната ситуация и оркестърът да не е много голям.

На отложеното юбилейно издание
на „Мартенските музикални дни“
в Русе очаквахме премиерата на новата ви творба. Тя сигурно остава
в програмата за тази година?
Да, програмата е направена и тя фигурира. Този концерт за цигулка и оркестър бях написал за Фестивалния
оркестър, с който свирим всяка година в Русе. Там има много мои съученици, както и много други възпитаници
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на Русенското музикално училище. Събираме се прекрасен оркестър, атмосферата е много хубава и когато пишех
концерта, мислех за Светлин Русев,
който винаги е наш солист, а е свирил
и като концертмайстор.

година съм там като участник. Мартенските дни са много важна част от
моя живот.

Ива Чавдарова каза, че готви няколко
варианта, не се знае колко ще продължи пандемията. А музикантите във
Фестивалния оркестър пристигат
от цял свят. Пътуванията обаче са
почти невъзможни.

Да, Концертът за оркестър е по поръчка на фестивала през 1995 г. Също
едно произведение за „Московски солисти“ на Башмет по негова молба.
Той беше помолил директорката, ако
има някое ново българско произведение, да го изпълнят и ако може, композиторът да съм аз, защото се познаваме. Някои от симфониите ми са
изпълнявани там премиерно.

Ще продължим да обсъждаме с обществения съвет и с общината какво
да правим.

Мартенските дни за вас са кауза.
Какви са първите ви спомени от
тях?
От първата година на съществуването им. Аз съм бил в Музикалното
училище тогава, дори съм свирил в
Русенската филхармония. Присъствал съм на всички концерти. Нямаше
места и стояхме по коридорите на
отворените врати, за да слушаме.
Беше огромно въодушевление около
Мартенските дни. Благодарение на
този фестивал гражданите на Русе
получиха много знания. Запознахме се
с много нови произведения, с невероятни оркестри и крупни фигури като
Курт Мазур, Генадий Рождественски
и други световноизвестни музиканти. Имахме възможност не само да ги
слушаме, но и да се учим от тях. Колко
много съвременна музика се свиреше!
Ние бяхме облагодетелствани тогава. Освен това като ученици имахме
срещи с всички тези големи артисти,
които идваха в Музикалното училище.
Спомням си, когато дойде Шостакович, как го посрещна целият град. Е,
разбира се, тогава бяха други условията и имаше кой да командва (смее се).
Като кажеха партията и държавата,
всички спираха да работят и отиваха
на гарата да посрещат Шостакович.
Той е идвал два пъти на Мартенските дни. Представете си „Катерина
Измайлова“ през 1964 г. в Русенската
опера! Какви неща са минали през русенската сцена! И продължават. Там
директорката Ива Чавдарова се справя великолепно. Аз с каквото мога помагам в обществения съвет, а и всяка

Фестивалът бил ли ви е стимул за
създаването на нови творби?

Спомням си, на едно „Варненско
лято“ дойдохте като слушател, а
се оказа, че трябва да дирижирате своя нова творба, която Юрий
Башмет включи извънредно в програмата на концерта.
(Смее се.) То така стана и в Русе. Той
пак ме извика на сцената, защото пък
онази пиеса беше и по-трудна. Аз отидох за концерта, тъй като лятно време композирам в едно село на 80 км от
Варна. Казах му: „Ето тук едно произведение, да го видите“. А той попита:
„Има ли ноти за оркестъра?“. Нямаше,
но съпругата ми беше с компютъра

си. Тя отиде да разпечата щимовете.
Изсвириха го веднъж, но той реши,
че без диригент е малко опасно, и на
концерта каза: „Ела по-добре да го
издирижираш“. Беше много приятно
изживяване.

По време на изолацията какво написахте?
Написах Симфония № 11. Завърших я
и дори успях да я препиша на компютъра. Ако не бяха паднали всички концерти и не си стояхме вкъщи, нямаше
да успея да я напиша. За една симфония ми трябват две-три години, тъй
като аз пиша само лятно време.

А какво ще е настроението в нея?
Казвате, че е било потискащо усещането през тези месеци.
Аз никога не го определям като мрачно
или светло. Зависи какво ми звучи. То е
в моя стил, а той, както казват хората, все е малко мрачен.

Не съм много съгласна за Десетата
ви симфония.
Да, тя беше малко по-светла.

Спомням си, през 1994 г. вие още
ръководехте Софийската филхармония, написахте Реквием за
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откриването на „Софийските музикални седмици“. Тогава беше знак
към управляващите.
Поръча ми го Петър Ступел. Аз бях започнал да го пиша, а той, като разбра,
каза, че ще бъде поръчка на фестивала. После още веднъж го свирихме на
този фестивал с Оркестъра и Хора
на радиото през 2013 г. Той е за много голям оркестър и хор и четирима
солисти.

Пишете за много нестандартни
състави – за четири тъпана, за
дванадесет контрабаса…
За четирите тъпана идеята не беше
моя, а на Румяна Михайлова, която
беше с нас на фестивал във Варна, когато свирихме с Оркестъра на радиото. Заместваше нашия тимпанист.
Тя знае, че пиша лятно време. Беше
последният ми концерт и оттам отивах директно на село. В паузата ме попита какво ще пиша. Аз не бях решил,
а тя каза: „Я напиши нещо за тъпани,
ама много тъпани“. „Много тъпани!
Откъде ще намеря много тъпанари,
които да познават нотите.“ Знаете, че повечето свирят по слух. Като
свърши концертът, отидох на село и
като се размислих, се оказа, че идеята
не е лоша. Седнах и го написах.

А как събрахте всичките дванадесет контрабаса?
Навремето не беше проблем. Сега е
доста по-трудно. Но пиесата се свири
много по света. Написах я, когато бях
студент. Моят професор Тошев непрекъснато ме караше да пиша за контрабас, защото според него репертоарът беше много малък. „То няма да
ставаш контрабасист, казваше той,
я по-добре пиши.“ И аз пишех. Въпреки
че бях много добър. Имах две награди
от общобългарски състезания. Но
сядах и пишех. Едното произведение
– „Мотиви“, е от най-популярните по
целия свят. Youtube е пълен със записи и все ме питат разни студенти от
Австралия и откъде ли не какво съм
искал да кажа. Писал съм за виола и
контрабас. Така се роди тази творба.
Но тогава ние, студентите, се събирахме, свирехме.
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Вие свирехте ли при изпълнението
на тази творба?
Не, аз дирижирах, защото то си е
трудно и ако няма диригент, трябва
много време да се репетира. По онова
време, като пишеха колегите студенти, ние се знаехме и редовно си правехме концерти, ту в Консерваторията, ту в Съюза на композиторите.
И най-важното, идваха професорите
ни и слушаха. Спомням си ги – Димитър Христов, Марин Големинов. И
в нас имаше някакъв заряд, имаше
желание всеки да се покаже, да напише нещо по-интересно. Имаше един
Любо Здравков, той замина за Америка, беше изкомпозирал за чело с тъпан.
Свири на челото и едновременно на
тъпана. Бяха хубави времена!

През годините сте ръководили няколко големи състава, включително
в Белград и Анкара. Как съставяхте програмите им? Съобразявахте
ли се със страната, с публиката?
Трябваше ли да изпълнявате творби на местни композитори?
Правех по един и същи начин репертоарния план на оркестрите. Преди
всичко да бъдат изпълнени големите,
известни симфоници, защото те са
важни за изграждането на един оркестър. В Турция сме изпълнили едно или
две произведения на турски композитори, но и сме ги записали, издадени са
на диск. Разбира се, по време на престоя ми там се запознах с някои турски произведения. Дори ми поръчаха
произведение, техният Ротари клуб
ми поръча концерт за пиано по повод
на годишнина на турската армия. Изпълни го известен френски пианист.
Има го в издание на „Наксос“. За целия
ми период в Сърбия съм дирижирал две
сръбски творби.

Вие сте щастлив композитор, тъй
като повечето ваши композиции са
издадени, и то не само в България,
а и от световни фирми. И не само
това, имате и много издания на
цели интеграли. Важни ли са интегралните цикли?
Това е било моя цел още като диригент на „Софийски солисти“. Винаги
съм мислел, че диригентът, който

ръководи един състав, трябва да направи репертоара така, че максимално да запознае състава с определени
композитори, които са важни в историята на музиката. А това може да
стане през цялостното творчество.
Така направих и във Филхармонията,
и не само с Малер. Свирихме Брамс,
Скрябин. В Турция направихме цикъл
Шуберт, освен че свирихме Малер,
Брукнер, Рихард Щраус. С Радиооркестъра направихме Шостакович. През
декември излезе последният, десети
диск от този цикъл. Симфониите на
Бетовен не са издадени, но ги записахме за телевизията. За един симфоничен оркестър е важно да свири Бетовен, Моцарт, Брукнер, Малер. Важни
са за изграждането на оркестъра. Ако
се работят както трябва, един оркестър вдига нивото си. Така съм съставял програмите, че да водят постепенно до изграждането на състава.
За мен е важно всеки един музикант
от оркестъра да знае какъв е стилът
на дадения композитор и как се свири
той. За да знае това, трябва да познава цялостното му творчество. Така
както всички свирят Бетовен, Брамс,
трябва да продължат и по-нататък
– Малер, Брукнер, Шостакович. Това
са колосите в симфоничната музика.
Те изграждат вкуса. Можеш една програма да направиш добре, друга не, но
това не е изграждане на оркестъра, а
съобразяване само с интереса на публиката. Ако си главен диригент, ако
ръководиш един институт, трябва да
мислиш как да го изградиш и така ще
вдигнеш и нивото на публиката. Защото всички тези автори са трудни,
не се свирят лесно. Но са стълбовете
на симфоничното изкуство. Трябва да
се познават от всеки музикант.

Шоуто го правите с Фестивалния
оркестър. Програмите ви са интересни и необичайни. Като тази, в
която изпълнихте по една пиеса от
всяка европейска страна. Сигурно
е било грандиозно издирване.
Много трудно беше. Поводът беше
приемането ни в Европейския съюз.
Произведенията трябваше да са
кратки, ефектни, подходящи за такъв концерт. А ние не познаваме
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музиката на Кипър или Естония. Стана чрез посолствата, чрез познанства
и музиканти в чужбина. По случай българското председателство на ЕС направихме такъв концерт, но със съвсем различни творби.

Най-важното, намерихте коренно
различната програма от новогодишната във Виена, тъй като ви
делят само няколко часа.
Да, винаги съм търсил това. Пък и
малко доскучава два часа да слушаш
само валсове. Често са ми казвали, че
нашите програми са по-разчупени,
по-интересни.

През всички тези години на пулта
симфоничната музика преобладава
в творчеството ви. Въпреки че съм
присъствала на няколко много интересни оперни постановки, както
и на много концерти – „Севилският
бръснар“ и „Саломе“ в Софийската
опера, „Евгений Онегин“, концерти
с Гена Димитрова, Никола Гюзелев
и млади певци, рецитали с Веселина
Кацарова.
А спомняте ли си, като събрах за първи път Анна Томова-Синтова и Гена
Димитрова? Не подценявам операта, много я обичам. Така се стекоха
обстоятелствата… Може би като
по-млад съм я подценявал. За операта
трябва всички да са добри – солистите, хорът, режисьорът, оркестърът.
Едното като куца, и вече не е същото.
Освен това периодите за подготовка
са много дълги. Първото ми дирижиране на опера беше в „Ла Фениче“ във
Венеция, „Фауст“ на Гуно. След три
месеца ме поканиха пак там за „Норма“ на Белини. В театър „Реджо“ в Торино с Николай Гяуров и Мирела Френи
съм правил „Евгений Онегин“. Тя беше
вече на шестдесет и четири години и пя страхотно. Във Франция съм
дирижирал „Фиделио“ на Бетовен, в
Германия съм дирижирал „Хензел и
Гретел“ на Хумпердинк. Тук концертно съм правил „Евгений Онегин“, „Кармен“, „Манон Леско“ с Гена Димитрова
и Бойко Цветанов. Много сериозна
задача беше „Саломе“. Съжалявам, че
сега Пламен Карталов не ме покани за
„Електра“.

В биографията ви има и един кратък период, в който бяхте министър на културата. Трудно ли беше
да носите отговорност за всички
хора на изкуството?
Това беше съвсем инцидентна случка. Помолиха ме президентът Петър
Стоянов и Стефан Софиянски, който
оглави служебното правителство.
Казаха, че ме познават, че съм организиран човек. Тогава бях директор
и на Софийската, и на Белградската
филхармония. Имах много концерти не
само с тях, но и други, дори в Англия.
Отговорих, че трябва да си помисля
поне един ден. И като отидох да им
кажа какво съм си помислил, те вече
ме бяха назначили (смее се). Обстановката в това правителство беше
много хубава, приятелска. И най-важното, цялото правителство идваше
на концертите на Филхармонията в
зала „България“. Когато бях министър, всички щатни артисти бяха на
най-долното стъпало по заплати. За
този кратък период успях да ги вдигна с едно стъпало нагоре. Никой не го
разбра в онези тежки условия.

След това, вече като ръководител
на културна институция, как възприехте реформата и съкращаването на културните състави?
Ужасно. Това стана през 1999 г., когато събраха симфоничните и оперните оркестри и направиха ОФД. Не
ми се говори по този въпрос! Това е
убийство на културата. Хората са
отчаяни. Като ходя в Пловдив, Варна,
Русе, имам чувството, че хората са
забравили да свирят симфонична музика. Делегираните бюджети разбиха
всичко. Чувал съм, че оркестрантите
ходели сами да продават билети, за да
осигурят субсидията. Започнаха да
правят какво ли не – мюзикъли, оперетки, рок концерти. И ако трябва да
направиш сериозна програма, казват:
„Ние сме забравили, ние не можем да го
изсвирим“. Ако дойде някой диригент,
работи отгоре-отгоре, колкото да
сглоби концерта. Хората осъзнават
това, искат да правят сериозни програми, но как да ги направят, като
нямат време за репетиции. Музикантите се чувстват обидени, омърсени.

Емил
Табаков

За всички години на своя творчески път Емил Табаков има
завидна звукозаписна дейност
– над 250 симфонични и оперни
произведения. Освен споменатите в разговора интегрални
изпълнения е записал Немски
реквием на Брамс, Реквием на
Верди, „Картини от една изложба“ на Мусоргски, клавирни
концерти на Прокофиев, Рахманинов, Чайковски, Григ, Лист
и др. Автор е на единадесет
симфонии, концерти за оркестър, концерти за различни инструменти, камерни и солови
произведения, Реквием. От
1976 до 1979 е бил диригент
на Русенската филхармония;
1979–1988 – художествен ръководител на камерен ансамбъл
„Софийски солисти“; 1985–2000
– музикален директор и главен
диригент на Софийската филхармония; 1985–1999 – главен
диригент на Белградската
филхармония; 2002–2008 – музикален директор и главен диригент на Симфоничния оркестър
„Билкент“ – Анкара; 2008–2015
– главен диригент на Симфоничния оркестър на БНР; 1999–
2004 – музикален и артистичен
директор на Новогодишния
музикален фестивал – София.

А могат. Като гостувам във Варна, в
Пловдив, се получават хубави продукции. Отидох във Варна за поредния
концерт и избрах Симфония № 6 на
Шостакович. Те се стъписаха първоначално, но след това я направиха
много добре. Затова си мисля, че са
изгубили вяра.
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Кадър от A Blonde Woman in a Red Dress
and Bright Lipstick is Talking on the Phone and
Smoking a Cigarette © Калин Серапионов

Shooting Ghosts
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Да снимаш

призраци
Може би едно от най-видимите или
пък невидими последствия от кризата с вируса през 2020 г. се оказа
виждането на света през призмата
на виртуалното, през технологиите, през манипулациите чрез образи,
през утопични и/или катастрофични
визии и спекулации. Все неща, които
съвременното изкуство използва от
десетилетия, за да опише, изтъкне и
открои проблеми в реалния свят, които да представи на публиката с цел
опознаване и осмисляне на съществуването на човека в него, най-общо
казано. Преживяването на пандемията породи обща апокалиптична атмосфера, в която реалност и изкуство
започнаха да споделят не само обща
среда, но и общи изразни средства.
Кое на кое се явява сега вдъхновение
и първоизточник, се питах, докато
гледах десетте видеа в програмата
Shooting Ghosts (куратори Калин Серапионов и Красимир Терзиев, 6 ноември–31 декември 2020), достъпна на
платформата Blinkvideo.de. А самата
програма е част от дългосрочния проект на Гьоте-институт „Движещи се
образи България – Германия“.
В концепцията си кураторите на
Shooting Ghosts („Да снимаш призраци“)
отбелязват влиянията на „движещите
се образи“, които чрез медиите формират и манипулират общественото
съзнание десетилетия наред, включително и у нас, и които съответно
вдъхновяват видео артистите. Избрали са обаче произведения на български художници с афинитет към
спекулативния разказ – които не само
представят реалността през личната позиция на автора, но включват в
нея непредвидими и възможни прочити. Тоест „призраци и чудовища“, които са част от картината, но остават
невидими от една или друга гледна
точка и съответно са неуловими за
обектива на камерата.

Диана Попова

ново грамадно летище е мястото на
действието в това видео. Огромна
територия е заличена, опустошена
буквално, населена само от тежкотоварни камиони, а хората, за които е
била родно място, трябва да поемат
към друг живот и съответно други
мечти. Принудени са от грандиозен
проект, необходимостта от който
е спорна, а влиянието върху средата
и екологията пагубно. Единствената причина за осъществяването му е
амбицията на властта. И попаднал в
нейната именно мечта, художникът
броди в пустошта, изследва руини,
върви забързан в коловозите от камионите, понесъл куфар в ръка...
Кадър от Ear Cleaning © Венета Андрова

Миналото като лична и фамилна история, важна или неважна, част от
безброй други – и какво да правим с
нея, е въпросът, поставен в „Измислена история“ (2014–2015) на Надежда
Олег Ляхова. В стара къща тя намира
изоставени семейни снимки. Забравени и ненужни явно никому, тя трябва
да реши съдбата им, доколкото са се
оказали вече нейна отговорност. И
по образите в тези фотографии тя
създава, а може би реконструира семейната им история. Напълно е възможно тази история да е и истинска,
подобна на множество други, предавани от поколение на поколение заедно с
фамилните легенди. При всеки случай,
разказана от художничката пред камерата, тя придобива достоверност
и истинност. Няма кой да я опровергае, няма кой друг да свидетелства за
нея...
Заличаването на миналото като мащабен властови проект е в основата
на „Нова истанбулска мечта“ (2017)
на Камен Стоянов. Строежът на

Бродещият човек, (пре)откриващ
и (до)измислящ своята и семейната
история, е темата и в „Сърцето ми е
октопод или баща ми на брега на Черно море“ (2016) на Нено Белчев. Час и
половина е този филм – фрагментарен, с анимационни паузи и преходи, с
вплетени разкази и фантазии, с множество възможни финали. Комунистическото минало, белязало съдбите на
семейството; бащата художник и синът по и във неговите стъпки, равносметките му, колебанията за мястото му в днешния глобален свят – дали
да не се премести в Ню Йорк, или другаде. Обаче там разрухата предстои,
докато в родната му Варна тя си е
вече успокояващо налична. И сякаш
кореспондира със себеусещането му
на художник в този свят...
Баща и син художници са герои във видеото „Как да станеш най-добрият
художник в света“ (2020) на Мич Безунек. Пародийната лектория изнася
бащата – стъпка по стъпка и точка
по точка той раздава лесни рецепти,
гарантиращи успех на бъдещия художник. Или пък на всеки, пожелал да
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Чрез тях не само виждаме, но и изграждаме образите си, показва „Блондинка в червена рокля и с ярко червило
говори по телефона“ (2016) на Калин
Серапионов. Камерата следи движението ѝ, но то е представено под
формата на диаграма от променящи
се цветове и светлини. По тях зрителят трябва да види и конструира
образа и самото действие, да си го
въобрази и съобрази с указанието в
заглавието. И да, получава се. Но докато гледах видеото, си мислех: ако
названието беше „Великденски заек
с червена панделка наднича от храст
с бели цветове“, дали нямаше да видя
тъкмо неговия образ...

Кадър от New Comfort Zone © Марина Генова

стане такъв. Уроците са придружени
с демонстрации и нагледни материали, както се полага; опитите на сина
му на моменти да приземи категоричната му мъдрост остават напразни.
И няма съмнение, че този занемарен и
брадясал гуру, позициониран по потник в буренясала ливада в края на някакво село, с проститутка, развяваща изкусителен бюст наблизо, знае
тайните на световния артистичен
успех...
Пародийно се развива действието
и в „Пловдивска спасителна жилетка“ (2017) на Димитър Шопов. В бърза поредица калейдоскопични кадри е
представено апокалиптично бъдеще
след сто години, в което машините
са превзели света, а хората търсят
спасение в Пловдив – място, където
машините не работят, разфасовани
са на части, служат за причудливи, но
практични неща в бита: гуми на автомобили са цветарници или декорация
някаква, каросериите им са складове
или каруци, незнайни части подпират стени и т.н. Само кафемашината
работи, защото на нея се крепи икономиката в този спасителен за човечеството оазис. Как се е стигнало до
този бъдещ свят? Видеото вплита
кадри от познати фантастични филми, в които хората воюват с роботите, които сами са си създали...
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Стигнало се е и неусетно, постепенно,
незабележимо – показва „Нова зона на
комфорт“ (2019) на Марина Генова. С
изчистена и функционална архитектура, интериор и дизайн, създавани с
идеята за все по-голямо удобство на
хората, които ги обитават. Но които
в незнаен момент се оказват пригодени по-скоро за оптималното функциониране на машините и технологиите.
Чрез които се изгражда и виртуалният свят, в който човечеството все
повече пребивава – в удобство, но и в
тревожност за реалността/реалностите си.
В „10 минути Национален природонаучен музей“ (2013) Самуил Стоянов
„съживява“ препарираната, проучена,
етикетирана и подредена във витрини природа. През нощта, въртейки
над главата си лампа на дълъг кабел
във всяка от залите, художникът изважда мъртвите същества от небитието. Те изскачат от мрака, стъклените им очи проблясват, сенките
им бягат по стените – в оживяла призрачна джунгла, в която опасността
сякаш дебне отвсякъде. Оживяла е по
волята на художника в случая, но за
зрителите на видеото това е поредната „анимация“ и манипулация, осъществена чрез технологиите.

Манипулацията чрез образа и звука е
наистина плашеща в „Почистване на
ухото“ (2018) на Венета Андрова. Нейният анимиран и роботизиран красив
образ чете шепнешком коментари
под медийна публикация за убийство,
изпълнени с расизъм, ксенофобия, призиви за връщане на смъртното наказание и т.н. И този съкровен ASMR
шепот носи удоволствие независимо
от съдържанието, в което „крещи“
езикът на омразата...
И така стигаме до видеото Suspended
(2020) на Красимир Терзиев, създадено по време на локдауна заради епидемията. Филм на ужасите, изпълнен
със страхове и мрачни предчувствия.
Опасност дебне по празните улици и
сгради, към които камерата надзърта
през прозорците на празен апартамент. В него също всеки ъгъл, врата,
балкон носят предусещане за нещо
страшно. А всъщност става дума за
прозаична ситуация – апартамент
след ремонт, заснет „от ръка“ и с добавени подходящи звукови ефекти,
взети от интернет. Образът на
епидемията...
Един от многото ѝ прочити всъщност.
За които човечеството отдавна се е
подготвило, лутайки се из реалните и
виртуалните си светове. Поради което, прочее, може да прочете и видеата
в селекцията Shooting Ghosts по много
други и различни начини.
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„Високо“, реж. Николай Василев
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„Златен ритон“
2020
Николай Василев
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В сянката на

портрета

Петя Александрова

Фестивал
на българското
документално
и анимационно кино
„Златен ритон“ 2020

Андрей Кулев. Когато има откровено
доминираща артистична фигура, нейната изповед интервю изпълва цялото драматургично пространство,
плюс записи от спектакли, филми, изложби (Иван Веселинов и Диана Добрева). А авторите търсят по-въздействаща и есеистична среда, било
в черно-бялото изображение и погледа отгоре („Човекът с лулата“), било
в селската къща и планинското езеро
(„Осенение“).

„Преди края“, реж. Елдора Трайкова

Няма да се спирам на всички филми
от фестивала „Златен ритон“ 2020,
който се проведе онлайн през декември – наградите отдавна са известни
– ще проследя само един, но основен
жанр, който властва от доста време
в българската документалистика и
доминираше и този път. Става дума
за документалния филмов портрет,
по-често индивидуален, но нерядко и групов. На този терен родната
практика демонстрира множество
вариации.
Кой по правило е филмовият герой
тази година? От екрана ни гледа препатил мъдрец, независимо от възрастта, признанието или недооценяването. Той притежава и борбен дух,
и талант, и тънка чувствителност.
Обикновено е човек на изкуството
или артист по душа. Като истински трагичен образ е в конфликт с
околния свят, може да бъде дори победен, но неговият идеал неизменно
възтържествува. По правилата на
драматургията.
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„Балада за Галилей“ на Ралица Димитрова разказва за 91-годишния график
и професор Галилей Симеонов, оттеглил се с произведенията си на село.
Наталия Цекова, първата дипломирана актриса ромка, нейната среда и
моноспектакъл са в центъра на „Моят
цигански път“ на Вилма Карталска.
„Осенение“ на Николай Василев надниква в творческата работилница
на театралната режисьорка Диана
Добрева. „Предизвикателството“ на
Пепа Кошишка проследява екзотичната съдба на пианистката Диляна
Христова и борбата ѝ с болести и
несгоди. „Дорина“ на Атанас Киряков
(Специален диплом за документален
филм) следва трънливия път на Дорина Илиева, изпълнителка на главната
роля в „Ива Самодива“, 1943, в който
се намесват тайни служби, брак с дипломат, благотворителна дейност
на остров в Тихия океан. Художник,
график, кинорежисьор, поет, Иван
Веселинов е обект (и в голяма степен субект) на „Човекът с лулата“ на

Във фестивала участваха два филма
за сатиричния актьор Георги Парцалев – „Парцалев“ на Валентина Фиданова (Специална награда за документален филмов портрет) и „Досието
на смеха“ на Олег Ковачев. Първият
очевидно е правен с повече средства,
възможности и амбиция (с подкрепата на НФЦ), вторият (продукция на
БНТ) се фокусира върху следенето на
актьора (без да е точно преследване
поради известността му) и самотата
му (свързана и със сексуалната ориентация). За съжаление не са избегнати
някои повторения при архивния материал или в интервютата (примерно, с
Латинка Петрова).
Извън артистичния свят остават
само два индивидуални портрета: на
12-годишния Кирил от „Спортен коментатор“ на Петър Гайтанджиев,
поднесен позитивно и синтезирано, и
на Бинка Попова, микрохирург, в „Срещу течението на времето“ на Димитър Сарджев. Вторият е обикновен
разказ за необикновена личност, която със силата на характера и уменията си обръща планини и клишета – за
жената, за професионалната реализация, за йерархията в медицината,
за наследяването.
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Със своята оригиналност се откроява „Луцифер“ на Мария Николова (Награда на община Пловдив). Единичен
портрет, но не съвсем – Луцифер е
тъмната ни страна и образ от едноименната картина на Франц фон Щук в
колекцията на Националната галерия.
Филмът умело борави с три вида кино
– интервюта с експерти, актьорски
епизоди и анимация – за да бъде определен от колегите като научнопопулярен. Успява да преплете кой е Фон
Щук и кой е Луцифер, мястото на картината в творчеството на художника и на българската артистична сцена, как се рисува и как се реставрира,
какви са теченията в изкуството и
кои са представителите им.
При груповите портрети се забелязва
повече широта на избора на героите,
макар че и тук артистичните среди
са на особена почит. „Ние сме болката“ на Боян Папазов лъкатуши из спомените на близки и колеги за писателите Рашко Сугарев, Биньо Иванов и
Любен Петков и тяхното обкръжение.
„Чакащи артисти“ на Борислав Колев
е обяснение в любов към актьорската
професия и към виталността на Лилия Маравиля, Стефка Янорова, Красимира Кузманова и Касиел Ноа Ашер
през спектакъла „Театър, любов моя“
по Валери Петров. „Петолиние на паметта“ на Марио Кръстев проследява
три поколения от фамилията Владигерови като импровизации на тема
музика и приемственост. „Мълчание
с достойнство“ на Адела Пеева и Антоний Дончев извлича почтеността
на кинорежисьорите Христо Писков
и Ирина Акташева като основно качество, с което са могли да противостоят на опитите за смазване в
професионалната им реализация.
Всички тези филмови портрети имат
безспорно сложни герои и ни карат да
повярваме в таланта им и да ги заобичаме. С което предоставят възможността да преживеем катарзис.
Но какво се случва с мимезиса – отражението, подражанието на действителността? Тази действителност
често се свежда до обобщения и множество варианти, но на познатото на
авторите и(или) любимото. Кръгът

от герои капсулира киногилдията да
изразява себе си – това, от което се
интересува, чрез хората от своята
черга, на които се възхищава. Не е ли
малко тесен този хоризонт?
Но имаше и други групови портрети
на фестивала, не толкова много, обаче
достатъчно ярки. „Денят на жената“
на Доля Гавански (Награда за дебют)
напоително раздипля феминизма от
ерата на Съветския съюз чрез Осми
март. Направо да завидиш на размаха
на режисьорката дебютантка! Множество места, множество истории,
множество впечатляващи героини
(достатъчно е да спомена писателката Светлана Алексиевич), множество архиви – в този филм всичко е
много, което не е само въпрос на възможности. „Най-сладкото“ на Борис
Мисирков и Георги Богданов изгражда
остроумен образ на социализма чрез
спомените на очевидци за „най-сладкото“ от това време – може и да започва с шоколадовите опаковки, но
съвсем не се изчерпва с тях.
„Пасажери“ (Специална награда на журито) на Здравко Драгнев и Цветан
Драгнев определено надгражда дългата традиция на българските филми с
чешити, която може би е и най-благодатната за документалното ни кино.
Пасажерите надскачат представите
с абсолютната си странност. Потапяме се в сюрреализъм, образите се
разтичат и изменят като часовниците на Дали, всичко е приблизително и
невероятно. Главният герой е капитан на кораб, пере чаршафи, живее на
речната гара, вижда себе си на лунапарк, мечтае за плаване до Норвегия.
Той непрекъснато се превъплъщава
(„искам да съм куче... кон... скала“).
Приятелите му също са сякаш извадени от сънищата: единият е без крак,
кара мотор, гонят го кучета; другият
омесва глина и разсъждава за Прометей и огъня; третият е кравар и коняр, но юрист по образование; мярка
се магазинерка с паун... Тези шантави
мечтатели, заснети също толкова
шантаво на кораб, край река, в жилища дупки, сред отломъци от цивилизация, онагледяват фразата от

филма: „По-добре да съм луд и свободен, отколкото нормален и заключен“.
Макар че всъщност никой не се интересува от тях и цялото им участие е
отчаян опит да привлекат нечие внимание, а авторите го превръщат във
визуална мистификация.
„Преди края“ на Елдора Трайкова (Голямата награда Златен ритон и награда
за режисьор) също е групов портрет
– на малобройните жители от село,
което всеки момент ще бъде заличено
заради въглищата на „Марица Изток“
под него. Те се държат с достойнство,
не чуваме обичайните оплаквания за
бедност и болести, сплотени са, някои дори са в крак с модерността в

„Пасажери“, реж. Здравко Драгнев,
Цветан Драгнев

ползването на компютри или отглеждането на животни. Но вече се сбогуват – с живота си, с дома, с предците
в гробищата, със своето време. И
тъкмо си се изпълнил със съчувствие
и гняв, осъзнаваш, че това са пенсионираните вече работници от същия убийствен промишлен комплекс,
който им е осигурявал хляб и благоденствие – революцията (огромните
бездушни багери) изяжда своите деца.
За мен метафората на състоянието
преди края не са унищожаващите машини, а захвърленият изтърбушен
диван сред пустотата на пейзажа. По
правилата на трагедията това укрепва вярата ми в силата на визуалните образи в документалното кино.
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Преодоляване на
гравитацията

Кинорежисьорът
Николай Василев, който
за втори път спечели
наградата за най-добър
български документален
филм на фестивала
„Мастер оф Арт“,
пред Мария Митева

някакви летящи хора, та като се захванем да работим с тях, трябва да си
изсипем всичките камъни от джобовете, за да ги следваме. Това, с което
са ми интересни, е, че те успяват по
свой си начин да се противопоставят
на гравитацията, ако не в буквалния
смисъл, то в психическия. Те са хора,
успяващи да преодолеят всекидневното заземяване.

След „чудатия“ учител Теодосий
Теодосиев се насочихте към друг
ваш съгражданин – фотографа
Александър Иванов, не по-малко
необичаен. С него по-лесно ли беше
да се работи, отколкото с физика
Теодосий Теодосиев?
И двамата са трудни, защото обитават високото. Познавам ги още
когато съм бил ученик в Казанлък. Те
са изразени индивидуалности, които
събуждаха в мен любопитство. Александър Иванов е едно от изключенията на града и ми е бил интересен и
заради осанката си, но също така и защото съм виждал негови работи още
тогава. Той все пак беше и мисля, че
си остава първият и единствен смел
фотограф, който снима от въздуха с
мотоделтапланер, което никак не е
безопасно… От неговите фотографии
виждаме как може да изглежда светът
отгоре.

Кога взехте решение да направите
филма „Високо“?
Най-силните му неща видях събрани
на едно място, като дойдох в София
– в изложбата „България на 360 градуса“, която беше на Моста на влюбените до НДК преди двайсетина години. Останах безмълвен от гледките,
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хванати от обектива. Тогава още не
бях летял със самолет и тези картини
бяха очарователни, цветните платна
много ми напомниха на перспективата в рисуването на Иван Милев. Оттогава Сашо ми стои във файла на чакащите да ги снимам. Много по-късно
той направи още стотици кадри от
въздуха, появи се „България от птичи
поглед“, като с това моето желание
да го снимам нарастваше.

Има ли родолюбива жилка в това да
популяризирате съгражданите си?
Мотивът не е бил „родовообщинен“.
Те са част от моя познат свят, който
искам да интерпретирам и да разкажа
за него на повече хора.

Някои от вашите герои са много
трудни за снимане.
Трудни са за работа, първо защото
те не харесват показността. Минавам винаги дълъг път на убеждаване.
Всеки свещенодейства по своя си начин и не иска да му влизат в творческото пространство. Явно нашата
работа не изглежда много сериозна,
защото ни се налага доста енергия
да инвестираме в доверие преди и по
време на снимките. Започват чак към
края на снимките да ни разбират и да
ни сътрудничат. Моите герои са все

Фотографът не е просто наблюдател, има и гражданска позиция.
Александър Иванов се интересува от
замърсяването на околната среда, от
изсичането на горите. Фотокартините му са и с такива послания: „Човек е
малък, но неговите поразии могат да
бъдат големи. Отгоре виждаш какви
големи проблеми може да създаде човекът на планетата“. Споделял е, че
за него няма по-голяма болка от тази,
когато прелита над изсечени гори.

А някой вслушва ли се в неговите
послания?
Самото му изкуство е част от неговата стратегия да стига до повече хора
и да въздейства не само естетически,
а и да променя съзнанието им в посоката на отговорност към околната
среда.

Вие изкушавали ли сте се да летите
с делтапланер?
Засега предпочитам да летя със съзнанието си. Между другото, детска
мечта ми е да летя, обаче не с технически средства, а с въображението си.
Много хора възприемат изкуството
като екстра в живота и не си дават
сметка, че то е много мощен начин за
развиване на въображението, което
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пък от своя страна дава възможност
да се сменят перспективите в живота. Да не си само загледан в земята, а
и да можеш да се рееш.

Как изглежда родината ни от птичи поглед – красива или ощетена?
Според това, което съм видял от
посредник като Александър Иванов,
нещата отгоре изглеждат много
по-красиви, защото се губи детайлът. Има едни мащаби, които са все
едно гледаме през микроскоп света
на микроорганизмите. Той винаги отгоре е по-красив, отколкото като си
вътре в него. Дори и места, които са
по някакъв начин токсични, каквито
са хвостохранилищата.

Измамно красиво?
Красотата е енергия, а не само естетичност. Затова улавя сетивата.
Но фразата, че „красотата ще спаси
света“, не е много вярна. Защото ако
зад красотата не стои идея, тя е само
външна… Затова силата на фотографиите на Александър е в това, че със
себе си те носят послания, а не са
просто красиви картинки.

Може би затова Бог не се намесва,
защото изглеждаме много красиви отгоре. Според вас необходим
ли е баланс на доброто и злото в
живота?
Мисля, че неправилно търсим Бог отвън. Той е във всеки от нас и му говори
според възможността ни да го слушаме и понасяме. Аз балансирам в живота си, като изповядвам философията, че „няма зло, а има нееволюирало
добро“. И нямам никакъв проблем със
„злото“ да го възприемам като нещо,
което има потенциал да еволюира,
без да го заклеймявам. Давам му моите енергии да се развие и търся обяснение защо в даден момент е с лоша
проява. Иначе човек може да изпадне
само в отрицания, без да знае каква
е същността на един феномен, наречен „зло“. До Бог се стига с единство
и прозрението е пътят към него. В
този смисъл имаме да еволюираме
доста в концепциите си за преценка.

Така се губи критерият за добро
и зло.
Гледам и на двете като необходими за
изграждането ни. Не възприемам злото като същност. Мисля, че злосторничеството е етап от еволюцията
на човека и колкото сме по-близко до
животинските модели на поведение,
свързани със страха и инстинктите,
толкова повече може да видим проява
на „зло“. Когато събуждаме вътрешния човек, онзи, който се пише с голямо „Ч“, толкова повече се освобождаваме от полярностите в живота и
виждаме, че те имат един източник,
който моделира света в неговите
еволюционни стъпала. Страданието може да роди будност, която е
по-ценна от всичко останало.

Вашите филми утвърждават вярата в духовното като вид избавление, но в същото време са и деликатен урок по реалност.
То даже не е вяра, защото напоследък
съм се нагледал как вярата може да те
подведе да вярваш в глупости, ако не
си зрял. Вярата е детинският период
на човек, който няма още съприкосновение с духовните реалности, а му се
налага да се уповава на нещо, което са
му посочили, че трябва да вярва в него.
В моите филми се опитвам да търся
и утвърждавам нещо повече от вяра,
търся знание за духовното. Интересни са ми хора, които не са победени
от баналното или от традициите,
които са конфекция за улеснение на
непробудените.

Наложената изолация как се отразява на хората според вас?
Гледам да съм благодарен на тази ситуация, защото ние трябва да намерим други пътища, и то вътре в нас.
Тази изолация за много хора е проблем,
защото те не са свикнали да остават
насаме, да гледат вътре в себе си. Тя
е като практика за самовглъбяване,
за самоусъвършенстване, да се научим да бъдем самодостатъчни. Това
е да можеш да трансформираш страданието в развитие. Да не станем
само отрицатели, които не знаят
какъв е смисълът на това, а да видим

Николай
Василев

Николай Василев завършва кино
и телевизионна режисура в НБУ
през 2005 г. Той е режисьор и автор на документални филми и
продукции за БНТ. Носител е на
награди, сред които специалната награда Джеймс Баучер на
Ирландското посолство за филма „Бетон“, 2008 г.; Jameson за
най-добър късометражен филм
на София Филм Фест за „Приказки“, 2010 г.; Специалната
награда на фестивала „Българската Европа“ за „Диагноза“,
2014 г.; грамота от „Златен
ритон“ и Голямата награда на
фестивала „Българската Европа“ за „Добрият самарянин“,
2015 г. Филмът му „Пътят към
Тива“ бе награден като най-добър български документален
филм на фестивала „Мастер оф
Арт“ през 2017 г. През 2020 г.
Николай Василев получи същата награда за филма „Високо“
от поредицата „Умно село“.

потенциала в него. При повечето хора
това мина през страха. И медиите го
прокарват през него, а не че трябва
да търсим нови посоки, да развиваме
ново съзнание за новия човек. Според
мен това е планетарна съдба, тоест
ние имаме нужда от промяна и тази
промяна няма да стане чрез благоденствие. В момента виждаме как действат механизмите на еволюцията.
Учителят Теодосий Теодосиев обича
да повтаря, че е смъртно опасно да си
прост, а Ваклуш Толев – че планетата
няма нужда от социални революции, а
от сакрална революция. Такава, която
всеки да я направи сам вътре в себе си.
Днешната ситуация може да се тълкува като един от тези моменти.
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Фотографии и
С Тихомира
Методиева
разговаря
Оля Стоянова

каузи

Вие сте фотограф, но в същото
време и доброволец, природозащитник, човек, който има свои каузи,
затова се питам кое е водещото
при вас – вие сте на местата, които снимате, защото няма как да не
бъдете там, или сте там и заради
фотографията?
Аз невинаги снимам. Сега например
участвам като доброволец в спешното отделение на една голяма болница
и там не снимам. В никакъв случай не
бих вдигнала фотоапарат на такова
място.

Кога един фоторепортер спира да
вдига фотоапарата?
Преценяваш кога обстоятелствата
го налагат – в този случай не можеш
да притесняваш нито лекарите, нито
пациентите, особено в настоящата
пандемична ситуация.

Какво снимате сега? Изобщо снимате ли в момента?
Да, всяка вечер снимам протеста.

Казвате, че снимате неща, които
са важни за вас – доброволчески акции например, гасенето на пожара
над Бистрица през 2012 г. или доброволците във варненския квартал „Аспарухово“ след наводнението през 2014 г., или дори Детския
радиохор на БНР. Как се спирате на
темите? Откривате в тях личен
смисъл или нещо друго ви води?
Това са си моите теми, в които се
включвам и като доброволец. И нося
фотоапарата с мен – навсякъде.

И все пак как започнахте да
снимате?

Като дете се интересувах и от рисуване, и от фотография – от снимане
на лента по онова време. Но в някакъв
момент започнах едногодишния курс
по фотография в НАТФИЗ. Даже взех
назаем дигитален фотоапарат, защото до този момент бях снимала само
на лента. Купих си по-късно фотоапарат втора употреба и така.

И така... колко години вече?
С първия фотоапарат, който си купих, спечелих чисто нов апарат в първия конкурс, в който се включих. След
това с новия фотоапарат спечелих
следващия конкурс и така техниката
носи допълнителна техника.

Но какво ви дава фотографията?
Журналистиката често пъти е
шанс да срещнем различни хора и да
разкажем различни истории. Това
ли търсите във фотографията?
Да, срещаме се с различни хора. Ето,
снимките, които направих на Бистришкото бранище, докато гасяхме пожара с колегите, бяха на хора, с които
се срещнахме в гората за първи път.
Те бяха доброволци, дошли от най-различни места. С тези снимки станах забележима в социалните мрежи – там
започнах да качвам снимките. Не от
първия ден, защото тогава не посмях
да си взема дигиталния фотоапарат,
носех една сапунерка със себе си. А
момчетата, които ме познават, ме
попитаха защо не снимам. И тогава
си дадох сметка, че мога и да снимам,
а на следващия ден си взех голямата
техника. Но истината е, че в първия
момент изобщо не ми хрумна, че мога
да правя и това. Тогава тръгнах само
с идеята да работя. А на втория ден
вече бях провокирана от приятелите,
които ме питаха защо не снимам.

Ето за тази граница искам да говорим – къде при вас започва фотографията и къде каузата?
Когато гасихме пожара над Бистрица,
през цялото време фотоапаратът
вися на врата ми и ми отне известно
време, за да осъзная откъде идват синините по цялото ми тяло. Докато аз
удрям с тупалката, за да загася огъня,
фотоапаратът се блъска в мен. Освен
това постоянно губех филтри и капачки. Всичко, което можеше да падне от фотоапарата, падаше, защото
аз го разнасях абсолютно небрежно
и снимах само когато обстоятелствата позволяват. Имам една много любима моя снимка от втория ден
на пожара над Бистрица, когато от
Бистришката река черпехме вода, за
да гасим огъня. Още нямахме помпи и
наливахме вода в единствената кофа,
с която разполагахме, а всеки от нас
си отряза шишето за вода, за да се
включи. Така си предавахме тези съдове през жива верига – аз бях наджапала
в реката до колене, пълнех съдовете
и ги подавах на следващия. И докато
съдовете вървят нагоре – дали са
шишетата, или кофата, успявам да
снимам. После мятам фотоапарата на
рамо и продължавам да пълня следващите съдове, които пристигат.

Предполагам, че имате такива
истории от „Аспарухово“, само че
там хората вероятно са нагазили
в калта.
Да, но в „Аспарухово“ снимах много
по-малко. Предимно сутринта на 20
юни, когато пристигнахме. Наводнението беше станало на 19-и, ние пътувахме цяла нощ с една група приятели от „Ранобудните студенти“
и сутринта бяхме там преди щаба.
Беше още тъмно, нямаше кой да ни
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с качулки. Така че и хората не ги разпознават, пък и те не си го пришиват
това доброволстване като значка.
Така е редно, макар че има един друг
момент – ако повече хора знаят за
тази възможност, това може да помогне на останалите, които се колебаят дали да се включат. При наводнението в Мизия бяхме в един екип с
певицата Тони Димитрова, на която
много време ѝ отне да вземе решение
дали да се скрие, или да се покаже, че е
доброволец.

Къде сте доброволец сега?
В Александровска болница.

Сама ли сте? Има ли още доброволци край вас?

фотография Тихомира Методиева

даде наставления къде трябва да се
чисти. Знаем, че първо трябва да потърсим щаба за инструкции – вече
сме дисциплинирани, и това беше
времето, в което успях да снимам. Докато хората формират щаб, докато
донесат лопати, докато организират
доброволците и се вземат решения
как ще се работи, аз си направих репортажната работа за тези два-три
часа, преди да се организират варненци. В момента, в който беше ясно какво се прави, хвърлих фотоапарата и
започнах с лопатата. Помня, че в „Аспарухово“ нямаше електричество и
си дадох картата на фотоапарата на
варненските репортери, за да изпратят фотографиите на агенцията, за
която снимам. По-късно колегите ме
откриха в друго мазе, зарита в кал, за
да ми върнат картата. Много колегиално и много приятелски се държат не
само доброволците, но и журналистите в такава среда.

Може би и средата предполага това
отношение, пък и хората там не
са случайни?
Хората са добри. Пробудени. Това
е ролята на тези, които се броим
за пробудени, да влезем сега като
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доброволци в болниците, защото на
пробудените се пада задачата да спасяват човечеството.

Кои са вашите герои? Какви герои
са ви интересни да снимате? Ето,
доброволците са част от тях.
Всички, които закопават собственото си его и го захвърлят някъде настрани. Хора, които се посвещават в
услуга на другите.

Имат ли конкретни лица?
Всеки може да бъде герой.

Да, вярно е, че всеки може да бъде
герой. Но въпреки това не снимате
политици например.
Да, но политиците не правят нищо
героично, за да бъдат снимани. Въпреки че може би ми се е случвало да
снимам и политици, без да знам, че
са такива, когато са участвали като
доброволци. Много често популярни
лица и журналисти също се включват като доброволци. Ето и в момента доброволствам с много популярни журналисти, които се крият зад
маската и цялата тази екипировка в
болницата – очила, маски, гащеризони

В началото бяхме само две жени доброволци. Но във Военномедицинска
академия мисля, че доброволците са
към шейсет човека, в „Пирогов“ – към
петдесет. Доколкото знам, повечето
от доброволците са студенти по медицина. Тъкмо те повдигат въпроса за
възможността за заплащане, а за мен
категорично нещата не трябва да се
смесват и доброволчеството винаги
трябва да е безвъзмездно.

Искам да ви върна отново към
фотографията – вярвате ли, че
снимките могат да оказват влияние върху света? Могат ли фотографиите да променят нещо,
особено ако става въпрос за големи
и травматични събития?
Аз не съм имала травмиращи преживявания. Успях преди време да заснема
доста сцени на Майдана в Киев (2013 г.),
но не беше травмиращ онзи период
от време, който прекарах там. Не се
сблъсках директно със смъртта. Човек, с когото снимах заедно при едно
от ходенията ми там, два дни по-късно го застреляха. Човек, с когото се
запознах при третото ми ходене дотам, загина в Донецк, но това бяха
смъртни случаи, които не са станали
пред очите ми. Не е същото като онова, което Себастиао Салгадо преживява, докато снима военни конфликти.

С Георги Кожухаров говорихме преди време за онова, което кара един
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фотограф да снима война, въоръжени сблъсъци, конфликт. Защото
според него в повечето случаи е въпрос и на личен избор, дори на его
– искаш да отидеш там най-вече
заради себе си, за да разкажеш тази
история. Вие защо отидохте там?
Първия път тръгнах точно преди сътрудниците на специалните подразделения „Беркут“ да пребият студентите и имах чувството, че тази нощ
ще се случи нещо. Взех си билет само
за да отида там – без никаква резервация за хотел, с идеята, че ще изкарам нощта на площада и ще се върна
на следващия ден. Тогава нямаше директни полети София – Киев. Летяхме
през Истанбул – беше тежък полет, с
дълго прекачване, но бях убедена, че
трябва да съм там точно този ден и
тази нощ. Оказа се, че съм единственият фотограф, който остана през
нощта на площада със студентите.
Замалко се разминах с разбиване на
камерата и главата с палка. И в следващите дни отново трябваше да се
върна – то те влече, когато знаеш
какво се случва. Бях свидетел как президентът Янукович изправи 18–19-годишни деца срещу други деца. Тийнейджъри срещу тийнейджъри, защото
беркутците бяха на същата възраст,
на която бяха битите студенти.

нямаше в София като събития, но
хората си имаха други приоритети.
После на 8 декември в Украйна имаше
осеммилионен митинг, който нашите
медии също не отразиха.

Свикнали ли сте с това – една част
от хората не проявяват интерес
към събития, които са важни за
вас – пожари, наводнения, доброволчески акции?
Да, нормално е. Така беше дори по
време на пожарите. Витоша гори, а
хората отиваха на кръчма. Това се
случваше включително сред моите
приятели – приканвах ги да дойдат
като доброволци, а те ми се присмиваха. Такава беше ситуацията и в
Рила – Риломанастирската гора гори,

Но добрият пример трябва да се
споделя, не можем да бъдем безразлични към него.
Да, по-скоро си мисля, ако можем да заразим хората с позитивно отношение
– елате, защото имаме нужда от вас.
Лесно е, всеки един от нас може да го
направи, заповядайте!

Като фотограф имате ли проекти,
върху които работите в продължение на повече години?
Аз основно си дълбая темата за доброволчеството. Всекидневието ми
минава сред такива хора, посветени
на каузи. Включително и екологичните каузи. Тези хора са ми интересни.

Тихомира Методиева е фоторепортер в агенция „БулФото“, работи като счетоводител в
Британския съвет, а в свободното си време
се включва като доброволец в различни каузи. Има участия в различни фотографски
изложби. В края на годината получи грамота
на БХК за участието си като доброволец в
спешното отделение на софийска болница.

С какви кадри се завърнахте от
Майдана и къде бяха публикувани?
Снимах предимно видео в този момент, защото беше абсолютно тъмно
и за снимки не ставаше. Но фотографиите, с които се върнах, ги качихме
на сайта на „БулФото“, където работех, и никъде другаде не излязоха
– от българските медии никой не се
поинтересува от тази тема, докато не започна световното медийно
отразяване.

обаче мои приятели отиват на Седемте рилски езера, защото точно този
уикенд са решили да почиват. Хората
нямат голямо желание да се хвърлят
в чужди каузи. Те приемат това като
нечия чужда кауза.

Това разочарова ли ви? Или по-важното е самата вие да откривате
смисъл в онова, което правите?

Но фотографията пък има силата
да осветява онези герои, места, за
които се знае малко. Дори светът
да не се интересува от тези теми
и герои, разбира се.

Не, не ме разочарова. Давам си сметка, че за голяма част от хората това
не е интересно. Българският зрител
по това време не се вълнуваше от
Украйна. В края на ноември и началото на декември нищо съществено

Аз не го приемам с толкова дълбоко
послание. Няма смисъл да навираме в
очите на хората чувството за вина,
понеже понякога може да изглежда
и така – ето, вижте, там гори, а вие
нищо не правите. Няма нужда.

Какви фотографии харесвате вие?
Кои са учителите ви?
Понякога харесвам черно-бялата фотография, друг път държа на цвета.
Задният план ми е много важен, той е
задължителен. Обичам да има многоплановост в една фотография, защото
тогава има история според мен. Иначе
трудно ми е да посоча конкретни учители. Възхищавам се на Себастиао
Салгадо – на цялото му творчество,
но и на това, което прави със съпругата си Лейла за засаждането на горите и завръщането на природата в
толкова опустяло място в Бразилия.
Тяхната мисия е много силна. Лошото
е, че малко хора знаят за тях.
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Осем
километра
Николай Петков

Николай Петков е роден на 15 юли 1971 г. във Велико Търново. През 1995 г. завършва Великотърновския университет, където учи едновременно българска филология, философия и богословие. Между 1998 и 2000 г. преподава антична философия във Философския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
По това време написва книгите „Архе“ – сборник за антична и средновековна
култура, и „Божествените имена във философията на Прокъл Диадох“. През
2002 г. е ръкоположен от Великотърновския митрополит Григорий, а от края
на 2003 г. е свещеник в храм „Св. пророк Илия“ в квартал Дивдядово, Шумен.

„Границите на дивдядовския стадион
са границите на моя свят“… Всъщност тя каза „на твоя свят“ и за пореден път ми припомни, че интуицията ѝ е безпогрешна. Бе изчислила, че
разгърнат ли се в права линия, двайсет обиколки са осемкилометровият
радиус, около който се върти моят
свят. Можех да ги разделя на две по
четири и да превърна живота си в
едно пътуване до Шумен и обратно1.
А можех да тръгна право напред, да
бягам накъдето ми видят очите… и
да стигна до Салманово.
– Вероятно защото след четиридесетминутен крос вече си накрая на
света – усмихна се загадъчно тя и ме
попита откъде идва името „Салманово“.
– Ако вярваме на Борхес2, от саламандрите, тоест от онези безкрайно студени същества, които могат
да оцелеят единствено в огъня. Необяснимо защо, говорейки за тях, той
си спомня за св. Августин и XXI книга
на „За Божия град“, където саламандрите са приведени като доказателство, че може да се живее в ада. Между другото, нелоша алегория за моето
Дивдядово.
При все че възможно е думата да е
развила ново, особено значение в българския език. Казват, „салман“ на прабългарски означавало „майстор на
подкови“. И защо не, нали за степните
народи няма нищо по-важно от коне-
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те, а за конете – нищо по-важно от
подковите. И понеже връзката между
обработката на желязото и огъня е
несъмнена, защо да отхвърляме етимологията?
– А може би Салманово е Салам-работа? И идва от еврейската дума за
мир и за сигурност? Може да се родее с библейския Ерушалаим? Да не се
окаже, че за половин час стигаш от
Дивдядово до Ерусалим, а? – Гласът
ѝ, необяснимо защо, напомняше за
звънчетата в смеха на Малкия принц.
Слушах ги и си мислех, че трябва да
тръгна след него. Можех да обиколя
цялата египетска земя и пешком да
премина през Юдейската пустиня. И
някъде там, по пътя, щях да открия
забравеното значение на Салманово.
При все че можех да вляза в шегата ѝ
и почти сериозно да отвърна, че коренът на думата – salma – e наистина
библейски. Нещо повече, използва се
поне 16 пъти в Писанието и значенията му варират от „връхна дреха“
до „цял“, „безопасен“, „непокътнат“,
„невредим“... Щях да кажа, че този
триконсонантен семитски корен от
буквите шин, ламед и мем стига до
нас като турска заемка през арабски.
И вече означава (Бог знае защо) „изпуснат“, като заедно с това е придобил още две допълнителни значения:
за тиха вода и за лудост, но се замислих, че ако една дума означава толкова много неща, не е невъзможно тя
да не значи абсолютно нищо. Затова

ѝ предложих бавно да тръгнем към
селото и да питаме първия срещнат.
После – втория, третия… Искаше ми
се по пътя към Салманово да измислим
нов език. Да е вълшебно-реален като
името на селото. И думите да означават само онова, за което си мечтаем;
да сме като Адам и Ева, да даваме имената на нещата; и зеленчуковата градина в Мараш3 да се превърне в новия
Едем. Берем пипера на комшиите и си
фантазираме, че вкусваме от дървото на живота. После тя ме пита дали
думата „Салманово“ и думата „целувка“ имат един и същи корен. Не знам
какво да отговоря, затова ми хрумва
великото откритие, че „пиперът е
хипербола“. Тя слага пръст на устните ми. Задържа го дълго. Всъщност
не го задържа, а го движи. Усещам, че
изписва думи.
– Не разбрах какво написа – смутено
си признавам.
– „Онова, което няма как да бъде“4 –
прошепва тя. И ми припомня, че имаме
да вървим осем километра… и че доникъде не сме стигнали…

1
Колкото е разстоянието от центъра на Дивдядово до центъра на Шумен.
2
„Речник на въображаемите същества“ (изд.
„Фама“, 2008), с. 157.
3
Селото между Дивдядово и Салманово.
4
Стих на Борхес от поемата „Вещи“ (от сборника „Златото на тигрите“, 1972).

