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Изкуство
и криза
Културата във време на пандемия повече от всякога се нуждае от подкрепа. Всяка страна в Европа в момента
разширява подкрепата си за секторите в културата, включително и България, където най-сетне (но не завинаги!) беше намален ДДС за книгите.
Създадоха се нови програми за подкрепа на изкуството, бюджетът за
култура също бележи ръст. В същото
време филмовата гилдия с право протестира срещу замислените промени в Закона за филмовата индустрия,
които бяха внесени „на тъмно“, без да
бъдат уведомени творческите организации в киното. Опасенията са, че
тези промени биха направили закона
неработещ и че ще са в сериозен ущърб
на независимите творци и продуценти. Продължаваме да следим с изострено внимание този казус. Редно е да
се проведат нормални консултации с
филмовата общност, а спорният законопроект да бъде изтеглен преди
второ четене. Пред избори сме и управляващите би трябвало да си дадат
сметка, че един подобен скандал няма
да се размине току-така.
Решихме обаче да посветим темата на този наш брой на друг висящ
от десетилетия проблем – „откупките“, или придобиването на произведения на изкуството от страна на
музеите и художествените галерии.
Не е тайна, че през последните десетилетия българските музеи и галерии на практика се разминават със
съвременното изкуство, защото са с

орязани бюджети и нямат средства,
с които да попълват колекциите си.
И съответно разчитат единствено
на дарения. Така се стигна и до цитирания в статията на Диана Попова
стъписващ факт: за цели две десетилетия Националната художествена
галерия е направила само две откупки
– икона за Криптата и ранна творба
на Кристо. „Доброто изключение“ е
единствено Софийската градска художествена галерия, която след 2005 г.
разчита не само на дарения, но и има
свой бюджет за откупки в размер на
50 000 лв.
Проблемът с откупките има множество различни аспекти. Художествените музеи са призвани да изграждат колекции, които да съхраняват и
представят националното културно богатство. В този смисъл те са
и „машини за знание“, както настоява немският куратор Мартин Енглер в интервюто си, което можете да прочетете в броя. И още нещо
важно – откупувайки класически или
съвременни творби, музеите задават важни тенденции в пазара на
изкуството, те подкрепят днешни творци, които са утрешни класици. Колкото и музейните цени да са
по-различни от пазарните.
През 2020 г. Министерството на културата обяви, че е отделило 400 000
лв. за откупки на творби – нещо безпрецедентно за последните десетилетия – за да подпомогне музеите, а оттам и художниците. Уви,

предвидената сесия не се състоя –
отново поради законови неуредици,
както става ясно от отговорите,
които получихме от Министерството на културата. Предстои да видим
кога обещаните законови промени ще
станат факт, за да могат музеите
в България най-сетне да кандидатстват с проекти и да попълват колекциите си.
Можем само да се надяваме това да
стане час по-скоро, за което обаче
е потребна мобилизацията на общността. „Съдбата на човека е да позволи надеждата да го победи“, казва
големият полски християнски мислител отец Юзеф Тишнер в есето си,
публикувано в броя. Тишнер пише,
че има надежди, които отслабват,
и надежди, които с годините се засилват. И че някои надежди се оповестяват с вик, а други – с мълчание,
спокойствие и последователност.
Ситуацията на криза, в която се намираме, предполага известна комбинация от „двете надежди“ – съчетаване на настойчивостта със
спокойната последователност. Ситуацията предполага и известно „пробуждане“, отърсване от привичните
ни стереотипи, че щом така е било,
така и ще бъде. Сомалийката Аян Хирси Али, известна с битката си за човешките права, настоява в интервюто си, че много от неистините днес
могат внезапно да се стопят като захарния памук. Достатъчно е да казваме открито какво мислим и да обосноваваме думите си.
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Н. О. Ляхова,
Без наименование,
2020, рисунка с молив,
110 х 75 см

Откупките
По време на прехода галериите и музеите в България не откупуваха
произведения на съвременното изкуство. Големите липси във фондовете са
само детайл от общата картина, наред с оскъдните бюджети и малкия брой
специалисти. Министерството на културата планираше програма за откупки
на произведения като кризисна мярка през 2020 г., за да подпомогне галериите
и творците. Защо тя не започна и какво е бъдещето ѝ? Какви законови и
финансови инструменти са необходими, за да могат музеите да попълват
редовно колекциите си? С каква инфраструктура в други държави подкрепят
музейните колекции?
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Цени и

Диана Попова

откупки
Преди 10 ноември 1989 г.
изкуството в България
нямаше цена.
И не защото
произведенията
бяха безценни, както
се шегувахме,
а защото системата
не предполагаше
публиката да се занимава
с цени и откупки
Пазар на изкуство нямаше, поне официално. Държавата бе основният меценат, поръчител и купувач на произведения. И извършваше тези свои
дейности чрез Съюза на българските
художници – по-конкретно чрез държавните комисии в него. Както написа по-късно в една своя статия изкуствоведът Борис Данаилов, СБХ сам си
правеше изложбите, сам си ги журираше, сам си ги оценяваше и сам си ги
откупуваше.
Това беше особено видно през системата на периодичните общи художествени изложби в страната. Тя бе
организирана така, че годишно имаше
4–5 големи ОХИ в различни градове.
И като млад изкуствовед бях командирована за 10 или 20 дни в тях, за да
развеждам публика, така че бегло бях
запозната как работеше системата
по отношение и на откупките. Например през 1982 г. в ОХИ „Земята и
хората“ в Добрич (тогава Толбухин)
ми направи впечатление, че цели две
стени с произведения в галерията са
откупени от местен аграрно-промишлен комплекс. Учудих се от този
интерес, но ми казаха, че документът

февруари 2021

за откупките върви заедно с акт за
дарение, така че произведенията ще
останат направо във фонда на галерията. Пак през 80-те в ОХИ-Шумен
директорът се колебаеше кой от два
слаби акварела да откупи за галерията. А трябваше да откупи единия,
защото авторът завеждаше в Министерството на културата провинциалните галерии. По онова време
задължителният списък за откупки
включваше художници, заемащи ръководни позиции в СБХ, МК и Художествената академия, а в края му идваха
качествените произведения в изложбите и тези на талантливи млади
художници. Пак през 80-те бях в ОХИ
„Подвиг, признателност, дружба“ в
Плевен, мисля, когато пристигна камионът на СБХ и започнаха да разтоварват произведения. Бяха работи от
друга, вече приключила ОХИ, „които
Светлин Русев е определил за нашата
галерия“ – гласеше коментарът...
Тази затворена и един вид самозадоволяваща се система започна да
се разпада в началото на 90-те. Научавах за този разпад периферно и
постепенно – от колеги, които работеха в музеите и галериите, а научавах и като редактор във в. „Култура“
през това десетилетие. В началото
му гигантските политически и икономически трансформации в държавата
оставяха на заден план проблемите на
културата като цяло, а заедно с нея и
художествените музеи. А същевременно бедстването им се възприемаше като част от общото за страната: липса на отопление например,
заради което някои затваряха за посещение през зимата – а какво се случва с произведенията при тези температури, сякаш никой не мислеше; или
пък проблемите с депата и лошите
условия за съхранение на колекциите;

хронично липсваха пари и за наложителни ремонти... Същевременно тъкмо в средата на 90-те отбелязвахме
юбилеи на Художествената академия,
на сп. „Изкуство“ (вече закрито тогава), на Националната художествена
галерия. За НХГ материалите за публикацията във в. „Култура“ подготви
Доротея Соколова и между другото
отбеляза, че най-скъпо закупената
картина преди 9 септември 1944 г. е
„Автопортрет“ (ок. 1839) на Захарий
Зограф, а след 9 септември 1944 г. –
„Национална конференция на първенците на ТКЗС“ (1951–53) от Дечко Узунов и колектив.
Междувременно в художествения живот настъпваха сериозни промени.
Държавата се бе оттеглила от меценатската си роля, частните колекции
и тези на банките ставаха все по-видими. Търсенето при тях беше основно на стари майстори, периодично
избухваха скандали за фалшификати,
за изчезващи произведения от общинските галерии – включително и когато банките започнаха да фалират, и
т.н. Съвременното изкуство се развиваше бурно, основно с подкрепата на
чуждестранни фондации и меценати.
Че художествените музеи не откупуваха произведения на съвременното
изкуство, беше всеизвестен и някак
с примирение общоприет факт. Но
това, че не правят въобще откупки
и че колекциите им се попълват основно от дарения, започна да се осъзнава като проблем вече в началото
на новия век. Защото стана ясно, че
творчеството на няколко поколения художници се оказа практически
непредставено в Националната галерия. През 2010 г. тогавашният ѝ
директор Слава Иванова каза в предаването „Музей в ефира“ по БНР,
че през последните 20 години в НХГ
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са направени две откупки – икона за
Криптата и ранна работа на Кристо.
Същевременно попълването на колекциите предимно с дарения лишаваше
до голяма степен самите институции
от инициатива и собствена музейна
стратегия за развитието им.
Много важен проблем при липсата на
бюджет за откупки, а съответно и на
план и стратегия за попълване на колекциите, е отражението върху професионализма на музейните специалисти. Те губят стимула да следят и
анализират текущите художествени
процеси, да открояват важните тенденции и да отсяват качествените
творби. Поради което и изостават
понякога с десетилетия в представите и понятията си, а съответно
и в критериите. Така например през
2012 г., когато Министерството на
културата отпусна инцидентно пари
за откупки на НХГ, в текста към изложбата, в която те бяха представени, закупените инсталации и видеа,
създадени в последните няколко години, бяха определени като „неконвенционални форми“. А този термин не е
актуален за съвременното българско
изкуство от средата на 90-те.
В така очертаната ситуация много
зависеше от инициативността и
изобретателността на самите галеристи, както и от отношенията им с
общинските власти по места. Софийската градска художествена галерия
първа създаде колекция от съвременно изкуство и фотография през 2006 г.
При това попълвана и с дарения, но и
с откупки, срещайки отзивчивостта
на общината. Доста по-сложна беше
ситуацията при извънстоличните
галерии. Например най-малката общинска галерия в страната – тази в
Димитровград, срещаше трудности
в отстояването на своите 150 кв.
м изложбена площ. Общинският съвет беше решил да даде по-голямата ѝ зала под наем за магазин – „а пък
не пречи картините да си висят по
стените над рафтовете“. Ето това
фрапиращо незнание за функциите на
галерията като художествен музей в
крайна сметка се преодоля с петиция
до Стефан Данаилов – министър на
културата по това време.

Автопортретът на Захарий
Зограф (ок. 1839 г.) е найскъпата откупка в НХГ
преди 9 септември 1944 г.,
фотография Wikipedia

Сложните отношения на общинските
галерии с местната власт прозират
много ясно в анкетата, направена от
Мария Василева в „Литературен вестник“ през 2012 г. Отговорите очертаха доста сходна картина в страната. Ограниченият бюджет често
налага избора: откупки или ремонт
на покрива, а при това положение за
други дейности и образователни програми дори няма как да се мисли. Когато при откриването на изложба кофи
събират капещата вода край произведенията, усещането е наистина
мизерно – а ми се е случвало няколко
пъти. Самата анкета през 2012 г. бе
част от блок материали във вестника с общо заглавие „Музейното дело –
дела и безделия“, а поводът за него бе
първият, доколкото знам, протест на
музейните дейци. Той бе последван от
втори протест през 2015 г., вече пред
парламента. В него се включиха библиотеки, музеи, галерии, симфонични
оркестри. Те изтъкваха не само ниските заплати, но и факта, че поради
тях специалистите в предпенсионна
възраст няма как да предадат опита
си на по-млади хора. Резултатът от
този протест беше отпускането на

1 млн. лв. допълнително в бюджета за
следващата година, както и известно
увеличение на заплатите.
Но основните проблеми пред художествените музеи си останаха, а
стоят пред тях и досега. Например
едно проучване на историческите
музеи през 2015 г. в сборник на Софийския университет показа, че в
концептуално отношение като цяло
те са останали в 80-те. Художествените музеи са доста по-напреднали в
това отношение. В тях разбирането,
че са активни участници в актуалните процеси, макар и неравномерно,
върви заедно с общи и специфични
стратегии и политики – в дейностите, в изложбите, в общуването с публиката. Попълването на колекциите
е съществена част от цялостната
програма на всеки музей, обвързана и
с научната и изследователската му
работа по превръщането на настоящето в значима за обществото историческа памет.
А съвременното изкуство е художественото наследство на бъдещето, да
не забравяме.
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Преди

откупките
С Аделина Филева, директорка на СГХГ, разговаря
Людмила Димова
„Константин Щъркелов. Самотникът скитник“, изложба от 2020 г. в СГХГ

„Първо трябва
да се изработи един
санитарен минимум
за брой специалисти,
за определено финансиране,
съобразено с разгърнатата
площ на музея, с обема
на неговата колекция
и постоянните експозиции,
каквито има в повечето
музеи, а откупките
са едва следващият етап.“
Софийската градска художествена
галерия е единствената художествена институция в страната с обмислена политика по откупуване
на произведения всяка година. Как
се стигна до нея?
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Когато станах ръководител на СГХГ,
за мен беше изключително важно не
само да променим стратегията на
работа на институцията, но и да започнем да попълваме фонда, защото
от 1989 до 2005 г. творби постъпваха
само като дарения, а това, разбира се,
е изборът на дарителя, не на специалистите в музея. Моята битка беше
да разполагаме със средства, за да можем ние да избираме според нуждите
на нашите фондове, да следим развитието на артистите, да обикаляме
по ателиета и изложби и да подбираме
определени произведения. След като
успяхме да убедим ръководството на
Столичната община, бюджетът на
СГХГ беше променен. Освен със средства за заплати и издръжка на галерията вече разполагахме и със средства
за дейност, реставрация, изложби,
издания и най-важното – за откупки. Тези средства и до ден днешен

зависят от развитието на нашия бюджет, не са даденост, твърдо гарантирана като перо с определена сума.
Ние просто сме определили сумата,
която смятаме, че можем да отделим,
като е изключително важно каква е
дейността ни и каква печалба има галерията. Освен първоначалната финансова подкрепа за стабилизиране на
бюджета на СГХГ Столичната община
предприе друга много добра стъпка
спрямо галерията – да реши законово
спечелените от галерията годишни
средства да остават за бюджета. От
тях 60 % отиват за подкрепа на колегите, като допълнително стимулиране към заплатите им според приноса
им към дейността на галерията, а
другите 40 % остават за дейност. За
да сме сигурни, че можем да отделим
определената сума, правим откупуването в края на годината.
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Стремите ли се да отделяте една
и съща сума всяка година?
Да, тя засега е само 50 000 лева. Не
е голяма, но е гарантирана. Стараем
се и се стремим във всеки един фонд
да влиза важно произведение – в живописта, графиката, скулптурата,
съвременното изкуство. Това наложи много промени. От една страна,
когато започнахме да откупуваме
произведения, се оказа, че е в сила
старият закон отпреди 1989 г., и
трябваше да представям подготвените за откупуване произведения с
всичко необходимо като документи
пред Министерството на културата, тоест пред комисията, с която
тогава разполагаха. Тя беше с различни специалисти – историци, археолози, изкуствоведи, етнографи, защото
разглеждаше творбите, които постъпваха в историческите, археологическите и художествените музеи.
В един момент се оказа, че с нашата
дейност затрудняваме комисията, и
се препоръча общината да извършва
тази дейност. Тя започна да назначава комисия по наше предложение, пред
която представяхме подбраните
творби. Това продължи няколко години, накрая се реши, че СГХГ трябва да
направи своя комисия. Градската галерия е може би първият художествен
музей у нас, който изработи свои правила – начини на откупка, как произведенията постъпват, какви документи
се попълват за всяко от тях. Всеки от
колегите, които правят предложение
за откупка, трябва да попълни тази
предварителна документация.

Какви са критериите за откупка
на дадено произведение?
Специалистите, които ръководят
отделните фондове, имат най-добра
представа къде има „бели петна“ –
било при съвременни автори, които
са пропуснати в годините, било при
автори, които присъстват само с
1–2 произведения от по-стари исторически периоди. Насочени сме към
съвременните художници от различните поколения и назад във времето, защото и там имаме много липсващи имена. Така попаднахме на две

скулптури на Кирил Шиваров, нямахме нито едно произведение от него,
а се сдобихме с тези монументални
бронзови творби! Попаднахме и на два
ескиза на Галин Малакчиев за две от
неговите големи скулптури – Арлекин
и Акробати. А сега ни се удаде възможност чрез един спечелен проект пред
Министерството на културата да
ги отлеем, за да ги запазим, защото

„В страната
има много
силни колекции.
Художествените
музеи са национално
богатство,
не принадлежат
само на дадения
район. Трябва
да използват
своите средства
за развитието си.
А не общините да
им ги прибират.“
са много крехки, изработени от гипс.
Стремим се, разбира се, да наблюдаваме и най-младите артисти и да придобиваме произведения от тях. Не е
лесно, защото средствата са малко, а
нашият художествен живот е богат.
Освен колегите произведения могат
да предлагат и самите артисти, наследници на художници, всеки, който реши, че иска да предложи нещо
значимо на галерията. Постепенно
усъвършенствахме правилата, създадохме художествен съвет от около 7–8 души, в който има не само историци на изкуството, художници,
но и реставратори. Задължително в
тези съвети влизат и двама външни

експерти, които каним за най-много
две години. Предложенията се събират обикновено до средата на лятото, а през есента се разглеждат на
две или три заседания на художествения съвет. Обсъждат се не само качествата и приносът на творбите,
но и цените. В тези дискусии прехвърчат и искри.
Преди години имахме проверка на
нашите откупки, тогава имаше интерес от граждани какво и колко
сме откупили. За съжаление лично
на мен този интерес не ми допадна,
защото ми се струваше, че акцентът беше повече върху това какви
и колко обществени средства са изхарчени и към кого отиват парите, а
не какви са произведенията и какъв
е приносът им. При тази проверка,
която беше много тежка, защото
обхващаше дълъг времеви период за
изготвяне на документи, получихме
само няколко дребни забележки. Оказа се, че СГХГ, като един първопроходник, е подготвила и изработила
всички документи, както трябва, и
бих казала без скромност, че в много от тези процеси ние съдействаме
на Министерството на културата.
С удоволствие, разбира се, защото
винаги е имало проблем с откупките.
Отношенията между финансистите,
юристите и нас са деликатни. Имаше
времена, когато искаха да завеждат
колекциите към финансовия фонд на
галерията, все едно притежаваме
милиони, а ние нямаме такива бюджети. След дълги дискусии се стигна до решението да бъдат заведени
задбалансово, защото колекциите
трябва да имат оценка. Освен това
те са откупувани в различни десетилетия, когато парите са били с различна стойност и оценката е била
различна. Разбира се, осъвременяват
се и тези цени, но не могат да бъдат
като пазарните. Една е музейната
оценка, друга е пазарната, а съвсем
различна може да бъде застрахователната оценка на произведението.
Така че нашият път се оказа много
трънлив, съпроводен с много усилия и
самотен. Защото с риск да ми се разсърдят колегите художници, когато
съм ги търсила и съм искала от тях да
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Това обаче не означава, че общините
не могат да увеличат тези заплати
или да оставят приходите на галериите за тях. Това ще е глътка въздух. И
разбира се, всяка община според своите възможности трябва да отдели
средства за дейност – за реставрация, подготовка на произведения за
изложби, за рамки, за издания.

Смятате, че пред въпроса с откупките има други, по-належащи
проблеми?

В залите на СГХГ

пишат писма до общината и до МК за
подкрепа към нас в едни доста тежки
години, всеки се оттегляше в ателието си. Днес е много по-различно, може
би обществото се събужда. Но въпросът не е просто да разпределим едни
средства. Струва ми се, че отново
има очаквания, които не отговарят
на реалността, на това, което МК
предлага.

А какво предлага министерството?
Доколкото разбирам, сесия с една определена сума, която ще се отделя
вероятно всяка година – предстои
първият опит в тази посока. Музеите ще имат възможност да представят своите проекти за произведения,
които искат да откупят. Аз обаче не
мисля, че откупуването на произведения трябва да е свързано със сесии и
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с определени суми. Първо всяка община трябва да промени отношението
си към своята галерия. Общинските
галерии в страната са около 27, бюджетите им трябва да бъдат направени реалистично от финансистите и
кметовете на съответните общини.
През 90-те години, когато общинските музеи бяха пред колапс, дойде
спасителното предложение за делегирани от държавата дейности. Държавата започна да ни финансира през
щатните места, тоест бройката
идваше със съответната издръжка
освен със заплатата. И това започна
да формира бюджети, макар и минимални. Тогава много общини решиха,
че няма да предоставят средства за
своите галерии. Трябва да стане ясно,
че държавните пари са за издръжка и
заплата на колегите, и то минимална.

След 1989 г. част от галериите в провинцията бяха събрани заедно с историческите музеи, а на някои дори
бяха отнети сградите и колекциите
бяха прехвърлени към историческите или археологическите музеи. Така
институциите като самостоятелни
художествени музеи бяха унищожени,
а дейността им, вместо да се разшири, се върна години назад. Освен че
бюджетите стигнаха до критичния
минимум, се намали и броят на кадрите. В художествените институции
в страната има малко специалисти,
особено реставратори почти навсякъде липсват. Хубаво е да говорим за
черешката на тортата – откупките,
но е добре да знаем, че основите на
художествените ни музеи са паянтови. Първо трябва да се изработи един
санитарен минимум за брой специалисти, за определено финансиране,
съобразено с разгърнатата площ на
музея, с обема на неговата колекция
и постоянните експозиции, каквито
има в повечето музеи, а откупките са
едва следващият етап. Има галерии в
страната, в които, като влезеш, ти
става много тъжно, защото се вижда
колко е овехтяла постоянната експозиция, наредена някъде през 80-те
години, усеща се усилието на колегите да поддържат чисто, да създават
временни изложби, но е бедно, липсват
издания. Ние живеем в ХХI век, а те нямат средства да направят двуезични
етикети, режат и лепят листчета.
Разбирам гилдията, която иска да бъдат откупени произведения, но влизането на един творец в музея е политика на самия музей, не бива всеки
да очаква, че творбата му ще влезе в
музея. Сумите, за които първоначално
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се мислеше, бяха около 40 000 лева на
проект, не е малко. Освен това всеки
музей трябва да подготви документи,
да сформира свой художествен съвет.
Струва ми се, че няма достатъчно
специалисти по места и трябва да се
помисли за външни експерти, които
да участват в избора. МК може да съдейства с командироването им.
В страната има и много силни колекции – и до ден днешен ми прави впечатление колекцията в Кърджали, избирана от страхотни специалисти,
на изключително високо ниво. Тя е създадена със сърце, с интерес, без бързане. Художествените музеи са национално богатство, не принадлежат
само на дадения район. Трябва да им се
даде шанс да изработят своите средства и да ги ползват за развитието
си. А не общините да им ги прибират
и ако има финансов остатък в края на
годината, да им дават средства, които бързо да похарчат. Така на юруш не
се откупуват произведения.

Защо обаче сесията на Министерството на културата за
откупки, която беше предвидена като мярка в ситуацията на
пандемия през 2020 г., не се осъществи? Вие сте в комисията към
министерството, която се занимава с този проблем.
Има проблеми със законите – финансистите и юристите не постигнаха
съгласие как да стане откупуването
на творбите. Миналата година МК
беше отделило 400 000 лева за откупуването на творби, за да се помогне
на музеите по време на пандемията.
След като се видя, че законово не могат да се решат нещата, за да не загуби парите, министерството бързо
ги трансформира в сесия за финансиране на дейности в музеите и галериите. Беше обявена и втора сесия, отново за дейности – на обща стойност
от 400 000 лв. А за откупките обсъдихме, че е добре да направим комисия
от различни специалисти и скоро ще
се съберем, за да започнат дискусии
около необходимите промени.

Преди представяхте в изложба
откупките на СГХГ през годината.

Ще продължите ли?
Не, в началото това беше ход, за да
привлечем вниманието. Може би ще
представяме творбите на новия ни
сайт. Така или иначе, те участват в
наши изложби. Покрай изложбата на
Пенчо Георгиев, която Станислава
Николова разработи, откупихме негови работи. Покрай изложбата „Света
гора в българското изкуство“, която
разработихме с Любен Домозетски,
също купихме определени произведения. Чрез изследванията и в масивите
от творби, през които колегите преминават, често се откриват произведения, които иначе ще се изгубят, а
може и да бъдат унищожени. С нашите откупки дори спасяваме част от
тези творби.

Има ли бели полета в колекцията
ви?
Да, от времето между 1989 и 2000 г.
Белите полета ще останат, защото ние сме изпуснали тези поколения
художници. Много от тях се развиха,
потърсиха път извън България, техни
творби, ако сме откупили такива, са
вече късни. Струва ми се, че някои от
нашите художници, които живеят навън, са изгубили представа за възможностите на нашите музеи. Имало е
случаи, когато сме искали да откупим
творби от определени автори, но те
ни предлагат цени, които са като на
американския или европейския пазар,
а ние не можем да реагираме. Не мога
да използвам средствата на СГХГ, за
да откупя една или две творби. Има,
разбира се, автори, за които си заслужава да похарчиш и целия бюджет за
откупки на галерията, но трябва да
убедиш комисията – поне две трети
от нея.

Аделина
Филева

Аделина Филева е завършила
изкуствознание в Националната
художествена академия. От
1995 г. е в екипа на Софийската
градска художествена галерия.
Десет години по-късно поема
управлението на галерията и я
извежда на едно от водещите
места в художествения живот
на страната. Подготвя и
реализира самостоятелно или
в колектив изложби, книги и
каталози, представящи творци
и проблеми на българското
изкуство. Сценаристка е и на
филми за художниците Иван
Ангелов, Стоян Венев, Никола
Маринов, Никола Ганушев,
Атанас Михов по БНТ. От
1996 г. преподава история
на изкуството в Театралния
колеж „Любен Гройс“ в София.
Сред кураторските є проекти,
част от които реализирани в
екип, са „Арменски художници
в България, 1897–1997“, ретроспективните изложби на
Александър Добринов и Дечко
Узунов, „София – сто лица“, „Възможната история. Българското изкуство през колекцията
на СГХГ“, юбилейната изложба
на Кристо и Жан Клод по повод
80-годишнината на твореца,
„Голото мъжко тяло 1856–1944“.
Авторка е на статии, студии
и монографии за Дечко Узунов,
Александър Добринов, Николай
Ростовцев и др.

Кои са най-ценните откупки в
СГХГ през миналата година?
Откупихме един триптих на Румен
Гашаров. Преди, когато той направи юбилейна изложба при нас, бяха
бедни години и нищо не можахме да
купим. Оказа се, че пази някои от
тези знакови за периода работи в
ателието си. Придобихме две много

интересни живописни произведения
от Динко Стоев. Имаме работи от
млади художници – Радостин Седевчев, Илияна Кънчева. Откупихме и
творби на Иван Пенков, Пенчо Георгиев, карикатури на Райко Алексиев.
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Владия Михайлова

Да колекционираш,
означава да се грижиш
„виси“ в публичното пространство
от години.
Какво означава това обаче за един музей или галерия? В доклади на музейни
асоциации попълването на колекциите се определя като сърцевината на
музейната дейност и се подчертава,
че музеите не могат да се развиват
и процъфтяват без сериозни бюджети за откупки.1 Реално с тази основна дейност са свързани и много други,
които изграждат самата институция на музея – проучването, осмислянето, паметта и представянето на
историята (и история на изкуството), съхраняването на настоящето,
изграждането на идентичност на обществото, образованието и предаването на ценности и т.н. В този смисъл колекционирането е преди всичко
форма на грижа за едно общество. В
повечето държави по света откупуването на произведения и създаването на колекции е свързано с добре разработена цялостна инфраструктура.
Тя включва както средства в бюджетите на самите музеи и галерии, така
и различни публични програми, фондове и механизми за подпомагане на музейната дейност, включително и за
откупки. Има и множество примери
за създаване на държавни национално
представителни колекции, които да
съхраняват и показват изкуството.
Робърт Бреър (1926–2011), Без заглавие, ок. 1950, в Музея „Щедел“, Eigentum des
Stаdelschen Museums-Vereins e.V. © 2017 Robert Breer. Courtesy of the Artist's Estate

През август 2020 г., като част от
мерките за подпомагане на културата
в ситуацията на пандемия, германското правителство обяви увеличаване
на федералния бюджет за откупки
от 500 000 на 3 млн. евро. Средствата бяха отпуснати за Колекцията от
съвременно изкуство на Федерална
република Германия, която събира
творби на съвременни художници от
1971 г., с цел да бъдат подпомогнати
художниците, галериите и дилърите,
които търпят загуби в кризата.
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Обратно на процесите, които наблюдаваме от години, и неолибералното
кредо за свободната инициатива и пазар, кризата постави на преден план
ролята на държавата като регулатор и социалните ѝ функции. Един от
секторите, в които това най-силно
се усети, бе културата. В България
се създадоха много нови програми,
а бюджетът за изкуство и култура
бе многократно увеличен. Повдигна
се и въпросът за откупуването на
произведения на изкуството, който

Една от най-добре разработените
инфраструктури е във Великобритания, където културата и изкуствата,
и в частност музеите, се подкрепят
чрез множество взаимодопълващи
се механизми. Освен захранвания със
средства от лотарията Национален
фонд за културно наследство, който
отпуска средства и заеми по различни
програми и грантови схеми в размер
на милиони английски лири, съществува и т.нар. Арт Фонд. Той подкрепя музеите, като дава средства за
откупки и представяне на произведения, подкрепя професионалното
развитие на кураторите и се грижи
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за ангажирането на нови аудитории.
Тези три аспекта на политиките на
фонда вървят ръка за ръка, доколкото се мисли за цялостна политика по
отношение на грижата за музеите,
а това освен откупките означава и
подготвени кадри, които се развиват професионално, консервация,
реставрация и различни дейности по
представянето на произведенията
и осигуряването на публичен достъп
до тях – чрез изложбена дейност,
дигитализация, образователни програми. Годишният бюджет на фонда
е между 4 и 5 млн. паунда, може да се
кандидатства за откупуването на
произведения от Античността до
съвременността от страна на публичните музеи, галерии, исторически
сгради, библиотеки и архиви, които са
отворени поне половин седмица поне
6 месеца в годината и имат акредитация от Art Council Accreditation Scheme.
Последното е гаранция, че тези институции спазват определени установени стандарти на работа. Арт
фондът е мощен, но не и единствен
механизъм за допълнителна подкрепа,
подобни на него фондове съществуват и в Шотландия и Ирландия. Друга
структура отново на територията
на Великобритания е колекцията на
Съвета по изкуствa, която, подобно
на Федералната колекция в Германия,
представлява отделно звено, което
на национално ниво оформя колекция
със съвременен фокус. В мисията на
организацията пише, че е създадена
с идеята да подкрепя британското
изкуство и художници чрез откупуване на техни произведения на ранен
или в критичен етап от развитието на тяхната кариера. Колекцията,
която се формира от 1946 г. насам,

функционира като „музей без стени“
на принципа на заемането на произведения на публични сгради в цяла Великобритания, сред които училища,
болници и дарителски асоциации. Този
принцип е и икономическа база за съществуването на подобни колекции,
които се създават на национално ниво
с оглед гарантирането на публичния
интерес и достъпа до изкуство. Сходна по характер структура представляват т.нар. арт банки, каквито има
в Австралия, Канада, в отделни американски щати, както и в Южна Африка. Мисията на арт банките е представянето на съвременната култура
на национално ниво и изграждането
на международно разпознаваем образ
на/за изкуството, културната значимост и историята на държавата.

Инвестицията в откупуване на произведения на изкуството и тяхното
представяне е и грижа за авторите,
и директна форма на насърчаване на
сцената на изкуство, включително и
на пазара. Публичният интерес, който обединява всички тези цели и същевременно ясно посочва тяхната
неразделност, е обобщен в мисията
на Фонда „Мондриан“, който подкрепя визуалните изкуства и културното наследство в Нидерландия. В
неговата програма е подчертано, че
той се грижи за представянето на изкуството и културното наследство
на Нидерландия в държавата и по света, „там, където пазарът не го прави
(все още)“.2 Освен програма за откупки, както и различни други грантове,
този фонд поддържа и т.нар. програма KunstKoop, която стимулира частните галерии чрез предоставянето
на безлихвени заеми на частни лица за
откупуване на произведения. На всеки
две години чрез публична програма за
кандидатстване се създава списък на
галерии, от които може да се откупува по тази схема.
Съществуването на подобни програми, каквато има и в Австрия, за
откупки от частни галерии показва
връзката между публичните институции и финансиране и частните
организации в света на изкуството;
както и необходимостта от държавни стимули за пазара на изкуства.
Във всеки случай обаче границата

между публичния и частния интерес
е добре осмислена, а програмите са
направени така, че да запазват публичните стандарти на работа, публичния интерес и обществения достъп до изкуството. „Пакетите“ от
държавни програми са резултат от
цялостни политики за насърчаване и
развитие на културния сектор и засягат различни негови агенти и връзки:
отделни художници, институции, неправителствени организации, частни
галерии, дилъри, индивидуални потребители на изкуство, дарители. Културната политика, която осмисля
разликите и връзките между всички
тях, създава зряла и цялостна инфраструктура за изкуство, в която откупуването на произведения е ключово за функционирането на сцената на
визуалните изкуства като цяло и за
изграждането на съвременен национален имидж.
Не е така в повечето държави в Източна Европа, които след 1989 г. имат
разнообразни практики и механизми
за подкрепа на изкуството. Носейки
наследството на централизираните
културни политики и сблъсквайки се с
прехода към свободен пазар, не всички
имат толкова добре разработени системи за подкрепа. Въпреки това едно
съвсем бързо проучване показва, че в
повечето държави животът на институциите за изкуство не е спрял,
има колекции на съвременно изкуство,
новосъздадени музеи с амбиции да
работят на международно ниво както чрез изграждането на колекции,
така и чрез различни други проекти и
стандарти за дейност. Какво можем
да изградим в България, където към
момента имаме една публична колекция за съвременно изкуство, която се
обновява всяка година (тази на СГХГ),
и множество пропуски в паметта и
историята за последните 30 години,
остава въпрос за дебат както в обществото и професионалната сфера,
така и на политическо ниво.

Museum Association Policy, Understanding the
Future: Museums and 21st Century Life – The Value
of Museums, July 2005.
2
https://www.mondriaanfonds.nl/en/about/.
1
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Музеите и пазарът на

изкуство
Въпреки че са агенти на публичния интерес, музеите
са съществен фактор за развитието на пазара за
изкуство. Владия Михайлова разговаря с галериста,
куратор и дилър на изкуство Стефан Стоянов
Каква е ролята на музеите на пазара на съвременно изкуство?
През последните няколко десетилетия на Запад, в Близкия изток и
Китай, а също и в Русия се забелязва
бум в създаването на музеи и частни
фондации, фокусирани върху съвременното изкуство. Списъкът с новопостроени музеи е дълъг: Рим, Буенос

доскоро това се изразяваше чрез дарения от страна на галериите за голяма част от музеите. Преди пет години Art Newspaper направи изследване
по този въпрос, след което се оказа,
че една трета от музейните изложби в САЩ са на автори на само пет от
галерийните мастодонти: Gagosian,
Pace, Marian Goodman, David Zwirner/
Hauser&Wirth. Друг любопитен факт

Стефан Стоянов създава и успешно ръководи
от 2002 до 2014 г. галерия Luxe, която се
помещава в историческа сграда на 57-а улица
в Ню Йорк. Представените от нея художници
участват в редица световни биеналета, а
работите им са показвани в музеи като
MоМА, „Тейт Модърн“ и др. Стефан Стоянов консултира частни лица и институции,
сред които са МоМА, Москва, и Московското
биенале. През септември 2020 г. той беше
куратор на изложбата „Думи“ на Брайън
Дейли в галерия Monev Contemporary в София.

Айрес, Мексико Сити, Кливланд, Сидни,
Москва, Шанхай и т.н. И продължава
да се попълва въпреки пандемията и
икономическата криза. Именно този
феномен създава допълнителни пространства за излагане на съвременно
изкуство, което води и до откупуването и колекционирането му, а впоследствие валидира и повишава цената му.

е, че 90 % от индивидуалните изложби на съвременни творци в Solomon
R. Guggenheim Museum в Ню Йорк са
на автори от същите тези галерии, което показва както прякото
партньорство на частните галерии
с музеите, така и доминацията на
тези супергалерии на пазара на съвременно изкуство.

Как частните галерии и музеите
си партнират?

Влияят ли пряко музеите при формирането на цените на произведенията на даден автор?

Частните галерии и музеи в Америка
работят много често в тандем, като

По принцип има неписано правило в
нашите среди: откупката от музей
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на произведение на съвременен автор води почти директно до повишаване с 20 % на цените на творбите
от този автор, тъй като, влизайки в
колекцията на топ музей, се валидира
стойността на този автор и се създава интерес, а следователно и множество откупки от частни колекции
и от други музеи. Много често това
води до представителни изложби на
автора в музеи извън страната, което пък създава име от световна величина. Нека също така да не забравяме,
че когато са в колекциите на музеите,
дадените творби се запазват за идните поколения и могат да се видят от
милиони хора, което е преимущество
в сравнение с частните колекции.

В България се обсъжда въпросът за
прозрачността при откупуването
на работи. В световен план повечето музеи не обявяват цените,
на които откупуват произведения, освен ако самата откупка не е
свързана с публичен търг. Решенията се вземат на експертно ниво.
Как се гарантира прозрачността?
Когато музеи на Запад купуват произведения на един автор, неписано правило е да има отстъпка от 20 % от
пазарната цена. В много редки случаи
тази отстъпка е по-висока. В моята
практика на галерист това се е случвало само два пъти, но за сметка на
това плащанията са били в по-кратки
срокове от обикновеното. По принцип
плащанията при откупки от музеи
отнемат от шест месеца до година.
Решението за цената се съгласува
между конкретния музей и галерията,
а галерията съгласува договарянето
с автора. Решението за откупка от
страна на музеите обикновено минава
през няколко комисии, в които влизат
както куратори от съответния музей, така и – особено в САЩ – настоятели на музея. Процесът отнема няколко месеца. Конфиденциалността
на крайната цена е гарантирана, тъй
като става въпрос за частни галерии.

13
Изложбата „Назад
в съвременността.
Нови перспективи, нови
произведения“ в Музея
„Щедел“ © Stаdel Museum,
Foto Norbert Miguletz

Музеят

като машина за знание
С Мартин Енглер, който
ръководи колекцията
за съвременно изкуство
в Музея „Щедел“, разговаря
Виктория Драганова
Музеят „Щедел“ във Франкфурт на
Майн е създаден през 1815 г. като
частна фондация от банкера и търговец Йохан Фридрих Щедел. Той е
най-старата музейна фондация в
Германия. Колекцията на Щедел представя под един покрив почти 700-годишната европейска история на изкуството – от началото на XIV в. през
Ренесанса, барока и класическата модерност до съвременността. Наред с
колекционирането и съхраняването,
други направления в работата на музея са научните изследвания, както
и създаването на изложби от международен мащаб. Друга основна задача
е представянето на изкуство пред
различни целеви групи. Кураторката
Виктория Драганова, която е работила в музея през 2012–13 г., разговаря за
политиката на откупки и колекциониране в „Щедел“ с Мартин Енглер,

историк на изкуството и ръководител от 2008 г. на колекцията за съвременно изкуство.

Как стои днес въпросът с откупките в музеите в Германия и
по-конкретно в Музея „Щедел“?
На първо място, трябва да подчертая, че Музеят „Щедел“ е частна фондация, а не публичен музей, собственост на държавата или общината.
Откакто е създаден преди повече от
200 години, музеят е силно ангажиран
с меценатство. За разлика от много
други музеи, от създаването му насам една трета от произведенията
в него са дарения. По принцип публичните музеи, независимо в кой град се
намират, имат ограничени бюджети
за откупки или изобщо нямат такива. Обикновено те не са достатъчни
за придобиването на произведения на
изкуството на пазарни цени. Съществуват и обществени фондации, които
подкрепят музеите при откупки, но
обикновено музеите трябва сами да
поемат определена част от цената,
тоест да участват във финансирането. Такъв е преди всичко моделът за
откупки на модерно изкуство и стари
майстори.

Какво се колекционира, очертават
ли се нови направления?
Като цяло настоящите дебати в обществото, и най-вече разчупването
на художествено-историческия канон
с навлизането на повече художнички и
на незападно изкуство, оказват силно влияние върху съвременната политика на откупки. Всъщност този
процес е бавен заради бюджетите за
откупки. Също толкова бавно става
и изграждането на някои части от
колекцията или създаването на нови
акценти в нея. Но и в недостатъка
се крие възможност, защото е нужно
внимателно проучване, за да се развият нови аспекти в структурата на
една колекция. Музеят „Щедел“ например е откупил през последните години
много произведения от жени художници. Макар че сме далеч от паритета
50/50. До голяма степен винаги зависи
от въпроса кой колекционира и каква е
традицията на колекциониране: дали
колекционира музей, специализиран в
съвременното изкуство (съвременни
произведения), или някой, чиято колекция е създадена преди седемдесет
години, когато, за съжаление, имаше
по-малко художнички.
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Мартин
Енглер

Д-р Мартин Енглер (род. 1968 г.)
работи от 1996 г. като независим куратор на изложби,
автор и критик. От 1997 г.
изнася лекции в университети
в Германия и Европа. От 2002
до 2008 г. е куратор в „Кунстферайн Хановер“. От 2008 г.
е ръководител на отдела за съвременното изкуство в Музея
„Щедел“ във Франкфурт. Автор
е на публикации върху теорията на авангарда, взаимодействията между живописта и фотографията, фигуративната
живопис от 80 -те години,
както и на монографии (някои
в съавторство) за Джон Армледер, Джон Балдасари, Доналд
Джъд, Пиеро Манцони, Виктор
Вазарели, Урсула Шулц-Дорнбург, Корина Васмут и др.

Какви структури правят възможни откупките в „Щедел“?
Музейната работа като цяло и в
частност разширяването на колекцията в „Щедел“ се подпомагат от
различни меценатски групи, спонсори
и партньори. Голям меценатски кръг
представлява Щеделското музейно
сдружение, което подкрепя откупки,
реставрации и научни проекти. За
колекцията съвременно изкуство е
важен Комитет XXI век към „Щедел“.
Основан е през 2007 г., успоредно с изграждането на предназначените за
съвременно изкуство изложбени зали
в градината на музея, за да се развият
някои аспекти в събирането на изкуство след 1945 г. По онова време ние
поехме различни сбирки на Дойче Банк
и DZ Bank. С подкрепата на Комитета
към „Щедел“ през последните няколко
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години успяхме относително бързо да
обединим тези сбирки със съществуващата, за да получим една кохерентна колекция, каквато тя не беше преди 12 години.

Какви финансови инструменти и
юридически конструкции са нужни,
за да се изгради във времето кохерентна колекция?
В „Щедел“ винаги се стремим да запазим максимална независимост. Нашата цел винаги е била да създаваме
колекция, която прави достоверни
прогнози какво ще остане след 50 или
100 години от това, което наричаме
съвременно изкуство. Това означава,
че от момента на постъпването си
произведението става част от разказа за изкуството след 1945 г. Ето
защо е важно тези произведения да
останат за постоянно в музея. В колекцията за съвременно изкуство
почти няма класически форми на предоставяне на произведения за временно ползване, защото опитът показва,
че те обикновено отново напускат
колекциите. При споменатите корпоративни колекции въпросът също
беше как изкуството да дойде при нас,
в музея, без да придобиваме собствеността, но въпреки това да остане
за дълго в наше владение. Намерихме
договорни решения, които могат да
служат като пример за добри практики на сътрудничество между частни
и публични колекции. По-конкретно
това означава, че произведенията
не постъпват само като отдадени
дългосрочно под наем, а де факто остават за постоянно. Интересното
е, че тези две сделки бяха сключени
преди финансовата криза от 2007 г.
Стратегията се оказва далновидна и
е добър пример за това как частните
корпоративни колекции могат трайно
да бъдат привлечени в музея.

Кои ще са основните предизвикателства пред музейните колекции
в бъдеще?
Най-важното в бъдеще е да увеличим
значимостта на музейното колекциониране пред частното колекциониране и пазара на изкуство. Характерната особеност на музейното

колекциониране е в това, че музеят
е машина за знание, която генерира
художествено-исторически смисъл.
Едва когато се подчертае по-силно
този съществен аспект, става ясно
какво ни отличава от панаирите,
частните колекции и т.н. Можем да
се договорим, че тъй като музеите
са подкрепяли определени позиции,
направили са възможни определени
кариери, нивото на цените, на които
те купуват, по принцип да е съвършено различно от това на непубличните
колекции. И защото през последните години непубличните колекции се
възползваха от огромното увеличение
на цените, което публичните институции насърчават и ще продължат
да насърчават. А не обратното – музеите да трябва да откупуват на
завишени цени. Още повече че произведенията, притежание на музеите,

Волфганг Тилманс (род. 1968), Гордиев
възел, 1994, в Музея „Щедел“, Eigentum des
Stаdelschen Museums-Vereins e.V. courtesy of
Galerie Buchholz, Berlin/Cologne Foto Stаdel
Museum

обикновено излизат от обсега на пазара. Също така се опитахме да формулираме нематериални ползи отвъд
финансовите. За да убедим например
някой колекционер да ни продаде картина не на абсолютната ѝ пазарна
стойност, а на цена, която е приемлива и за двете страни. За нас винаги е
важно да ни приемат като динамичен,
активно колекциониращ музей.
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ОТГОВОРИ
на Министерството на културата до сп. „Култура“

„През 2020 г. с Постановление на Министерски съвет
бяха осигурени допълнително средства по бюджета
на Национален фонд „Култура“ и Министерство
на културата за преодоляване на последиците
от КОВИД-19 за различните изкуства. За проекти
в областта на визуалните изкуства на небюджетни
културни организации бяха отпуснати 500 хил. лв.,
което позволи за първи път да се разработи отделна
програма.“
Като една от кризисните мерки
за културата през 2020 г. беше
планирана програма за откупки
на произведения от живи автори,
но тя не беше обявена. Каква беше
причината за това и ще започне ли
програмата през 2021 г.?
Съгласно Закона за закрила и развитие на културата част от основните
принципи на националната културна
политика са свързани с поощряване на пазара на произведенията на

изкуството, насърчаване на културното многообразие и подпомагане
на млади таланти в областта на
културата.
В изпълнение целите и мерките от
Програмата за управление на Правителството на Република България
(2017–2021) Министерството на културата предприема редица дейст- вия,
като едно от тях е разработване на
механизъм за подкрепа, развитие и популяризиране на визуалните изкуства.

Процесите в областта на изкуствата
се отличават с изключителна динамика и през последните години Министерството на културата инициира
разработването на програми, които
да стимулират визуалните изкуства.
За първи път бяха разработени, обсъдени и приети статути, регламентиращи различните етапи от подготовката за Национално участие във
Венецианското биенале за изкуство и
за архитектура.
След извършен анализ на състоянието на фондовете на музеите и художествените галерии бе изведена
необходимостта от създаване на
Правила за субсидиране на проекти
за откупуване на произведения на
изкуството, които да бъдат включени във фондовете на културните
институти. Обявяването на всяка
една програма следва да е съобразено с действащото законодателство.
Планираната за 2020 г. сесия имаше
за цел да подкрепи художниците по
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време на пандемията от КОВИД-19,
както и художествените галерии и
музеи, които от десетилетия не са
получавали средства на национално
ниво за придобиване на художествени
произведения.

В последните 30 години няма редовни целеви субсидии за откупки,
отпускани от Министерството на
културата. Започването на една
такава програма ще се сблъска с
големи липси в необновените фондове на галериите и музеите. Каква
е визията на Министерството на
културата за развитието на тази
програма? Откъде ще започнете?
С влизане в сила на Закона за културното наследство през 2009 г. движимите културни ценности – държавна
собственост, които са инвентирани
във фондовете на общинските музеи,
преминават в собственост на общините, с изключение на археологическите културни ценности. От цитирания текст следва, че откупените и
заведените във фонда културни ценности са собственост на общината
или ведомството, към които е създаден съответният музей.
Държавните и общинските музеи са
юридически лица на бюджетна издръжка, второстепенни разпоредители с
бюджет и имат право да планират бюджет за откупки на произведения на
изкуството и движими културни ценности. Съгласно действащото законодателство и Програмата на правителството, тази дейност би следвало
да се подпомага и от съответните общини. За съжаление много малка част
от общините и културните институти през последните десетилетия отделят средства за попълване на фондовете с произведения на изкуството.
Основната причина при музеите и художествените галерии е поради недостиг на средства за дейност.
Съгласно Закона за закрила и развитие на културата, Министерството
на културата осъществява финансово подпомагане на културни инициативи, целеви програми, творчески
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проекти и други след провеждане на
конкурси.
Ежегодно Министерството обявява
сесии и целево финансира творчески проекти в областта на движимо
културно наследство и визуални изкуства. Средствата за тези проекти сравнително дълго време бяха в
размер на 460 хил. лв. годишно, а през
последните две години достигнаха
960 хил. лв. През 2020 г. с Постановление на Министерски съвет бяха
осигурени допълнително средства по
бюджета на Национален фонд „Култура“ и Министерство на културата
за преодоляване на последиците от
КОВИД-19 за различните изкуства.
За проекти в областта на визуалните изкуства на небюджетни културни организации бяха отпуснати 500
хил. лв., което позволи за първи път
да се разработи отделна програма.
Интересът беше много сериозен и от
страна на неправителствените организации постъпиха общо 98 проекта,
от които 22 бяха подкрепени.
Финансирането на откупки ще се осъществява чрез нови правила след планираните нормативни промени. Чрез
новите правила ще бъде въведено
класиране на проектите на конкурсен
принцип по утвърдени критерии, дейности и срокове. Музеите и галериите
най-добре познават съдържанието на
управляваните от тях фондове и ще
имат възможност да кандидатстват
с аргументирани проекти за откупуване. Важно е културните институти да имат разработен и приет план
за развитие на колекциите, който да
следват при подбора на произведения
на изкуството и движими културни
ценности, които да придобиват.

и/или представляват научен, културен и художествен интерес, а от друга – ще допринесе за популяризиране
на творчеството на българските
художници. Във всички европейски
страни съществуват механизми за
осигуряване на средства от държавата за попълване на музейните колекции, като на места са създадени и
специални фондове, които разпределят публични средства в областта
на визуалните изкуства за награди,
изложби, каталози, програми, откупки за културните институти, безлихвени заеми за придобиване на произведения на изкуството от физически
лица и др. В някои държави визуалните
изкуства се подпомагат чрез ежегодно отделяне на процент от бюджета за откупуване на произведения на
изкуството от ведомства, общини и
други организации.
Програмата ще е насочена към общински, регионални и държавни музеи
и художествени галерии. При наличие на повече средства ще могат да
се придобиват и движими културни
ценности, съответстващи на тематичния обхват и колекциите на културните институти. Важно е да не
се допуска дисбаланс в представянето на изобразителното изкуство от
последните десетилетия.

Какви са конкретните цели, които
си поставяте с една такава програма, и кой ще има достъп до нея?

Конкретните цели на програмата са
свързани с попълване на „празнините“ във фондовете на художествените галерии и музеи със стойностни
съвременни произведения на изкуството, подкрепа за творческото
развитие на авторите в областта на
визуалните изкуства, стимулиране на
пазара на произведения на изкуството, популяризиране и видимост на художествените колекции и процесите
при придобиване и представяне на
произведенията.

Създаването на нова програма, от
една страна, ще подкрепи българските музеи в осъществяване на основната мисия, свързана с издирването
и опазването на културните ценности, включително и на произведения
на изкуството, които имат качества

Устойчивостта на програмата следва да се гарантира чрез ежегодно
осигуряване на средства за откупки,
които ще допринесат за привличане
на нови публики и разширяване интереса към съвременните средства за
изразяване.

Д
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Н. О. Ляхова, Фигаро (детайл
от компютърно манипулиран
автопортрет на Захарий Зограф),
2012

Юзеф Тишнер
Клод Ажеж
Аян Хирси Али
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Християнскатa

надежда
„Разкриването немощта
на „този свят“ освобождава
хората от страховата
обсесия, която се подхранва
в света. В това е радостта
и силата на възвърнатата
свобода.“

фотография E. Lempp

Някога в света на човешката надежда
и в света на изградения от нея героизъм навлязло Евангелието. Християнската надежда докосва едно особено чувствително място в човека. Има
думи, които не само описват нещо, но
също така го измъкват от мрака, правят го видимо и разбираемо. Такава
дума е евангелската дума „надежда“.
Благодарение на нея, както би казал
Хегел, човек се е „издигнал до ранга на своята същност“. Камю пише:
„Християнската доктрина опрощава
този свят, противен и трогателен,
където даже на къртиците е дадена
надежда“.
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Какво е внесло Евангелието в света на
човешката надежда?
Със сигурност можем да посочим многобройните известни фактори. Но
никой от тях, нито сборът им не изясняват победоносния поход на християнската надежда по целия свят.
Значи трябва да потърсим друго. В
лоното на надеждата битува един
знаменателен елемент, който не
може да се сведе нито към йерархията
на ценностите, нито към порядъка на
времето. Още по-малко принадлежи
към сферата на нещата. Обикновено
определяме този фактор с думите:

сила на надеждата. В надеждата има
някаква сила. Има надежди, които отслабват, и такива, които с годините
се засилват. Силата на някои идеи се
оповестява с вик, силата на други се
проявява с мълчание, спокойствие,
последователност. Зад силата на
надеждата предполагаме още нещо:
някаква духовна или витална енергия: élan vital, както казва Бергсон.
Променливият ритъм на надеждата
ни позволява да предусетим тайната на ритъма на онази енергия, онзи
живот. Тъй или иначе, това си остава
тайна. Не се вижда кой и какво в човека казва чрез надеждата му. Защото
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в надеждата човек по-често е този,
който слуша, отколкото онзи, който
говори. Съдбата на човека е да позволи на надеждата да го победи. Загива онзи, който е престанал да ѝ се
поддава.
Основният секрет на християнската
надежда е нейната вътрешна сила.
Кои преживявания са факторът, който отприщва силата на християнската надежда? – Тук, разбира се, няма да
навлизаме в исторически съображения. Нека си останем на плоскостта
на феноменологията на надеждата.
Разсъждавайки върху преживяването
на християнската надежда, ще посочим преди всичко два фактора, което
очевидно не означава, че сме изчерпили въпроса: първият е свързан със
съзнанието за немощта на злото,
вторият се отнася за личното измерение на надеждата.
Знаем колко силно вярата на първите
християнски общини е била свързана с надеждата за повторното пришествие на Христос и съда над света.
Основен мотив на тази вяра и по-скоро на тази надежда били текстовете,
показващи това пришествие: текстовете, отнасящи се за Възкресението, Страшния съд, финалния Апокалипсис. Какво се крие в основата на
тази надежда? Не става дума само за
представянето на бъдещия ден на
справедливост, но също и за изразяване на определено възприятие на
настоящия свят. Тук се преплитат
интуицията за ценностите и интуицията за съществуването. Светът
на активното зло е най-немощният
от световете. Когато Синът Божий
изрече словата си, немощта на съществуващия ред безапелационно
ще се оголи. Ако този свят е немощен,
немощни са и всички трагични прояви, свързани с този свят, започвайки
от проказата и завършвайки с онези,
символизирани от Пилат и фарисеите. Нищожни от тази перспектива
се оказват всички поводи за безпокойство, с които този свят плаши
децата на светлината. Душите не
могат да убиват... Важен е само един
трагизъм: този, който се свързва с

отношението към Бога. Показвайки
немощта на света и неговите плашила, християнската надежда освобождава християните от обсесията на
този свят. Свободата от тази обсесия е необходимо условие за промяната на света.
Разграждайки образа на света, християнската надежда разобличава
всички онези надежди, които целят да
привържат човека към земята. Християнската надежда – както пише Пол
Рикьор – разобличава свързването на
човека единствено със земните дела
като „патология на надеждата“, или
тотализъм. Тотализмът не е нищо
повече от опит за предварително
изпълване на надеждата. Земните
надежди приемат частта за цялост.
По такъв начин вкарват човека в пасивност. За да издигне човека до истинското развитие, християнството проповядва за неговия дълбинен
трагизъм. Най-дълбокият трагизъм
се разкрива в отчаянието. Затова полемиката с надеждите от този свят
се превръща в истинско ваксиниране
на човека с отчаяние. „Трябва смъртно да раниш земната надежда, само
тогава можеш да съхраниш в себе си
истинската надежда“ – казва Киркегор. В този аспект християнството
бива безмилостно. Разобличавайки
„патологията на надеждата“, проповядва отчаянието и събужда необичайни апетити. Всъщност именно то
е показало на човека отчаянието, породено от дъното на „аксиологичното
нищожество“. Без предвкусването на
неговия ад истинската значимост на
християнската надежда няма да бъде
почувствана. Има някой, който може
да убие душата...
Разкриването немощта на „този
свят“ освобождава хората от страховата обсесия, която се подхранва в
света. В това е радостта и силата на
възвърнатата свобода.
***
Но това не е всичко. Осъзнаването на
трагизма на човешкото съществуване не само не изчерпва цялата истина
за човека, но дори не е най-биещият

на очи неин аспект. Другото преживяване, което влияе върху „силата на
надеждата“, е свързано с личното измерение на надеждата.
Съществена характеристика на всяка
надежда е елементът на „поверяването се“. Живеейки с надеждата, ние
възлагаме „на някого нашите надежди“. Разбира се, има и случаи, когато
поверяваме надеждата си „на нещо“
(например, че „обстоятелствата някак ще се подредят“), но тук това не
ни интересува. Възлагайки надежда на
някого, ние изразяваме убедеността
си, че някой е верен. Верността е една
от ценностите. Благодарение на интуицията за вярност, надеждата навлиза в света на другия човек.
Това е един неимоверно деликатен
момент при всяка надежда. Елементът на „доверяването се“ на верността на другия откроява надеждата – и дори я противопоставя на
така наречената „разумна вяра“. При
разумната вяра също е възможен
елемент на отнасяне към Другия. Но
как третираме Другия там? Третираме го като Авторитет, който ни
гарантира нещо. Колкото по-голям
е авторитетът, толкова по-добра
е гаранцията и по-сигурно заключението. Така отношението ми към
този, който гарантира моята вяра, е
по принцип същото, както към който
и да е друг аргумент в полза на вярата. Когато заключението се докаже,
аргументите стават излишни. Човек
не живее в сферата на аргументите, а
в сферата на заключенията. Колкото
по-бързо забрави за доводите, толкова по-ефективно живее. По друг начин
е с надеждата. Този, на когото „възлагам надеждите си“, не е нито „аргумент“, нито дори „гарант“, а нещо
повече: той е довереник на надеждата. Присъствието на довереника на
надеждата продължава толкова, колкото трае надеждата. Негов символ
са ръцете, които предпазват. Ръцете
постоянно присъстват. Верността е
постоянното присъствие на Другия.
Евангелието рисува живия образ
на онзи, който поема в своите ръце
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Юзеф
Тишнер

Отец Юзеф Тишнер (1931–2000)
е полски духовник, философ и
публицист, професор в Папската богословска академия „Йоан
Павел II“ в Краков. Бил е първият
капелан на профсъюза „Солидарност“, един от моралните авторитети в комунистическа
Полша и след демократичните
промени. На български език са
преведени книгите му: „Мислене според ценностите“ („Сонм“,
2004, превод Десислава Недялкова), „Дебат за съществуването на човека“, („Панорама-Плюс“,
2005, превод Силвия Борисова),
„Философия на драмата“ („Сонм“,
2008, превод Правда Спасова).
Предложеното тук есе е от
сборника Swiat ludzkiej nadziei,
Wybor szkicow filozoficznych 19661975, wyd. „Znak“, Krakow, 1992.

човешката надежда. Това е образът
на умиращия и ставащия от гроба
Христос. Тук Христос се появява не
като „аргумент“, а преди всичко като
Довереник на надеждата. Довереникът на надеждата се отличава с особен характер: е Sacrum (Сакрално), при
това героично Sacrum. Героизмът на
евангелското Sacrum се разкрива както в пораженията, така и в победата.
Пътят от поражението до победата
е героичният път на Неговата надежда. Едно такова Sacrum поема в своите ръце надеждата на човека.
Да разгледаме отличителната черта
на тази позната ни от детството
картина.
Инстанцията с най-голямо значение
за героизма е настоящето. Отнася се
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до това изборът да се направи в настоящето. Избирайки смъртта, Христос прави този избор. По този начин
приема граничното преживяване на
човешката трагичност. В определен
момент смъртта изпълва цялото
настояще на Иисус. Смъртта боли и
унищожава, така както може да боли
и унищожава действителността. Но
има смисъл в умирането на Иисус. Този
смисъл отваря пред нас надеждата с
присъщите ѝ ценности. Ценността,
която е в центъра, е човекът. Иисус
умира заради човека. Но какво означава да умреш заради човека в контекста на надеждата? Смърт заради човека означава, че Христос също
възлага своята надежда в човека. Тук
страниците на Евангелието разкриват своеобразието на героизма. Не
само присъствието на страданието е
решаващо и не само това, че изборът
надраства субстанцията на болката
и противостои на болката. Героично
е също така и дори преди всичко, че на
човека е възложена някаква надежда.

и светът на ценностите: тези, пред
които е изправен човек, и онези, които съставляват човека. И накрая,
времето с неговото настояще, формирано от бъдещето. Единството на
многото образи се излива в простия
повик: „дойди и върви след Мене“. Неговият прост смисъл е като пробуждане от сън.
Преминавайки от конкретните описания към обобщенията, можем да кажем: човекът се издига до нивото на
познание за собствената си същност
като „Божие дете“, породено от надеждата. Понятието „дете“ извиква
представа за младост, а тя е синоним
на жизнената сила. Свети Павел, този
велик син на християнската надежда,
съвсем просто ни доверява: „Всичко
мога чрез Иисуса Христа, Който ме
укрепява“.

На периферията на нашите разсъждения за източника на силата ще трябва да откроим още един много важен
аспект на цялостния проблем. Нека
					 обърнем внимание на това, че когато
сами отдаваме своята надежда в ръ***
цете на Другия, с този жест изобщо
Така достигнахме до нещо, което по не възнамеряваме да нарушим дотогавсичко изглежда, че може да ни поз- вашните световни надежди. Ние сме
воли да надникнем в тайната на си- убедени, че нашето възлагане на налата. Откъде иде мощта на новата дежда влиза в рамките на тези надежди. Жестът „полагане на надеждата“
надежда?
е един от най-толерантните човешПлоскостта на диалога между хрис- ки жестове. Когато Христос възлага
тиянството и човека е преди всичко своята надежда на човека, е същото.
плоскостта на надеждата. Но не само В крайна сметка, никоя човешка натова. Диалогът се разгръща около дежда не бива разбита. Когато размястото, където човек преживява обличава, християнската надежда
собствената си човешкост като под- прави това, за да посочи границите,
тик към героизъм. Човек търси някак- а не за да ги зачеркне. Тя поема всяка
ва надежда в стремежа си към герои- земна надежда и я съпътства дотозъм. Намира християнската надежда. гава, докато в края ѝ не се открият
Така възниква неговата изключително дверите на ада, над които Данте е
деликатна и същевременно дълбока и поместил знаменателния надпис: „О,
тайнствена връзка с Евангелията – вий, прекрачващи през този праг, наподтик към техния героизъм.
дежда всяка тука оставете“. Докато
има надежда, няма ад. Силата на хрисТози подтик съставлява синтетично тиянската надежда се проявява не в
единство от много образи. Някои от унищожаването, а в свързването на
тях отварят човек към възприятие човешките надежди с тези, които са
за немощта на света на злото. Дру- най-човешки.
ги разкриват визията за героичното
Sacrum. Във всичко това се проявява Превод от полски Правда Спасова
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Музиката
Клод Ажеж

Известният френски
лингвист и почетен
професор в Колеж дьо
Франс с неочаквано
обяснение в любов към едно
изкуство, което изглежда
по-витално от всякога.
Резултатът е книгата
„Музиката или Смъртта“
(2020), в която експертът
по думите обяснява
на 200 страници любовта
си към нотите. Разговор,
публикуван във в. „Фигаро“
Музиката винаги е била част от
живота ви. Защо изчакахте толкова дълго, преди да є посветите
книга?
Дълго време отлагах написването на
тази книга, защото имах съмнения
в полезността ѝ. Но разбрах, че напразно се съпротивлявам. Музиката
е част от живота ми още като дете.
Днес съм част от един квартет, смесица от любители и професионалисти, с който изнасяме концерти всяка
година. Когато бях съвсем малък, родителите ми всяка събота приемаха
вкъщи музиканти. Татко свиреше на
цигулка, мама на пиано. Слагаха ни да
спим, но ние слушахме квартетите на
Брамс и квинтетите на Шуберт от
стаите си.

Музиката и лингвистиката близки
ли са?
Не може да се говори за дълбоко родство освен в метафоричен план. Лингвистичният знак има означаваща фаза
и означена фаза. Музиката е само означаваща. Съдържа единствено звуци. Ала в същото време тя има своя
собствена цел. И в този смисъл черпи
от чистото удоволствие. Нещо, което я прави уникална в моите очи.

В операта, в песента и в мелодията
често текстът се противопоставя

зове към живот
Н. О. Ляхова, Зимно слънце, 2019, дигитален печат върху хартия, 50 х 75 см

на музиката. Винаги ли има доминиращ и доминиран?
Наистина има противопоставяне
между двете. Но когато се съчетаят, струва ми се, че музиката отнася
всичко! Когато ходех на опера още от
малък, майка ми казваше, че интригата и думите не са от голямо значение; онова, което има значение, това
са мелодиите. Склонен съм да внеса
нюанси в нейното съждение: когато
Моцарт получава поръчката за „Дон
Жуан“, той изучава твърде подробно
либретото. И все пак въпреки Да Понте, който е бил негов изключително
даровит сътрудник, Моцарт си остава убеден, че мелодията е от огромно
значение. Освен това известна ви е
шегата, че една опера е винаги един
тенор и едно сопрано, чиято любов е
възпрепятствана от баритона. Това
означава, че в колективното въображение всичко, свързано с операта,
произтича основно от музиката.

А при песните с „текст“?
Същото е. Вземете Жак Брел или
Серж Генсбур… Повечето от певците с „текст“ имат много солидна и
класическа музикална подготовка.
Независимо че разбираме много добре

какво те казват, независимо че техните текстове могат да бъдат изучавани като литература, това не
променя факта, че почти винаги мелодията е тази, която най-вече ни
завладява.

Ала защо дори когато не се съгласува с текст, музиката не е в състояние независимо от удоволствието, което доставя, да ни предаде
послание, както го прави езикът?
Напротив. И музиката го прави по
всевъзможни начини. Когато слушате
траурна музика, вие не получавате изблик на радост. Философът Владимир
Янкелевич го е формулирал чудесно:
„Музиката не описва, тя напомня. Ала
онова, което напомня, е достатъчно
точно, за да не се излъжем“.

Ако музиката е език, езикът не е
ли музика?
Би могъл да бъде. Ще дам един конкретен пример: езиците с тоналности.
Тайският, китайският, бирманският…
Това са езици, при които в зависимост
от мелодичността сричковите ансамбли променят смисъла си. Ниски
тонове, високи тонове, спадове или
възклицания изразяват различни неща
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Клод
Ажеж

Клод Ажеж (род. 1936 г. в Картаген, Тунис) е френски лингвист
със световна известност. Той
е почетен професор в Колеж
дьо Франс, носител на златния
медал на френския Център за
научни изследвания. Роден е в
семейство на кръстени евреи.
Специалист по арабски език, по
африкански езици и обща лингвистика. Автор е на книги, ползващи се с голям успех: „Французите и вековете“, „Диханието
на езика“, „Детето с двата
езика“, „Да спрем смъртта на
езиците“, „Битката за френския
език“, „Любовен речник на езиците“. Едновременно с това той
е и музикант, а книгата „Музиката или Смъртта“ е първото
му изследване в тази област.

на мандарин. Дали езикът е музика,
или музиката помага да се предаде
този език? Ако има нещо сигурно, то
е, че отвъд „твърденията“ има един
„музикален език“.

„Можем да живеем и без музика“,
пишете вие. Човекът би ли бил
човек без музиката?
Не. Музиката е върховно произведение на човешкия дух. Ние сме убедени, че първите хора са общували
чрез мелодии, превърнали се в езици.
И от една символна гледна точка
музиката днес представлява за нас
живота, изправен пред лицето на
смъртта. В повестта „Полковник
Шабер“ на Балзак имаме разказа на
един герой, който обяснява как е разбрал, че е все още жив, чувайки край
себе си воплите на умиращите. Ако
има смърт, няма звук. Няма музика.
И ако музиката играе такава роля
в погребалните церемонии, то е за
да се екзорцизира смъртта. Когато
има живот, има вибрации. Нашите
музикални инструменти са нашите
талисмани.

Опитът на изолацията промени ли нашето отношение към
музиката?

Затварянето, което ни върна към
самите нас, акцентира по особен начин върху отношението ни към музиката. Тя минава през тъпанчето
ни, през слуховите ни костици, след
което постепенно прониква в цялата
ни телесна структура. Една картина
никога не упражнява върху нас подобен ефект на проникването. Музиката ни обитава по толкова дълбок
начин, че тя може да има пряко физическо или психическо въздействие.
И в това се състои принципът на
музикотерапията.

Нашата връзка с музиката каква
е? Индивидуална или универсална?
Тези две понятия не са изцяло несъвместими. Личната, интимна и дълбока връзка, която някоя партитура
има с даден индивид, доста наподобява връзката, която индивидите поддържат помежду си. Желанието за
общение около някоя творба често е
най-силно по отношение на музиката,
отколкото при другите произведения
на изкуството. Нещо, което донякъде
обяснява защо, без да съм музиколог,
изпитах потребност да напиша тази
книга.

„Музиката е шум, който мисли“
Откъс от книгата
Под перото на Виктор Юго откриваме
тази фраза, казваща много както на мисълта, така и на въображението: „Музиката е шум, който мисли“.
Когато хармоничните тонове се издават от инструмент, който ги удържа,
както е при модерната или електрическата китара, тогава се стига до
резонанс, при който внимателният
меломан може да долови цяла серия от
височини. Жан-Филип Рамо е показал в
началото на XVIII век, че елементите
на резонанса са шестнадесет ноти,
„породени от един и същи тон“.
След като споменахме физическия състав на тоновете, може би е редно да
изтъкнем и значимостта на тембъра.
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Тя се дължи преди всичко на факта,
че една и съща височина, взета от
тромбона или от арфата, дава два
съвършено различни резултата.
Тембърът не е добавъчен орнамент
към мелодичната тема, която единствено би трябвала да е от значение. Тембърът е самата звукова
материя. През втората половина
на XVI век в Европа лютиерите създават инструменти в най-различни
формати и така се стигна до появата на виоли с различен тембър, както и подобни обои.
И ако важността на тембъра по
някаква причина остава скрита за
ушите на меломаните, то е защото,
за разлика от другите компоненти
на музикалния тон (времетраене,

височина, сила), които са нотирани
върху партитурата, тембърът не
подлежи на никакъв запис. Което е
нямало как да не повлияе на композиторите. През 70-те и 80-те години
на ХХ в. се появява обаче едно поколение, което особено се интересува от
анализа на вътрешните структури на
тембъра чрез неговата декомпозиция
и рекомпозиция в зависимост от честотния спектър, който тембърът
регрупира в едно органично цяло. Оттук се заговаря и за „спектрална музика“ – име, което дават на тази школа,
чиито последователи разпределят
между инструментите в оркестъра
тембровите характеристики на един
или множество инструменти.
Превод от френски Тони Николов
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Отказвам да съм жертва

Аян Хирси Али

Аян, вие сте жена, феминистка, в
Сомалия сте били жертва на едно
истинско патриархално общество.
Защо въпреки това ляволибералните градски феминистични елити
не ви ухажват?
Струва ми се, че причината е в това,
че не оправдавам техните очаквания.
В тези конформистки времена мощният ляв истаблишмънт изобщо не е
свикнал на подобни разочарования. Те
го вбесяват.

Какво толкова лошо сте казали?
Нищо, но не участвам в играта им.
Много просто: отказвам да съм жертвата, която те искат да видят в мое
лице. Ако играех тази игра, бих могла
да получа всичко, което пожелая. Защото американските университетски среди са обсебени от темите
за расата и робството. Когато им
напомням, че и робството познава
веригата на доставки, те спират да
слушат и сменят темата. Там, откъдето идвам, всички го знаят: африканците също поробват африканци,
така е било през XVIII век, когато съ-

участниците от Африка са помагали
на търговците на роби, така е и днес.
Расизмът и робството са сред най-големите злини, които хората вършат,
откакто ги има, ала те не са характерна черта на Запада. Характерна
черта на Запада всъщност е животът в свобода.

Фридрих Аугуст фон Хайек сравнява свободата с въздуха: не я усещаш, когато я имаш. Забелязваш я
едва когато я изгубиш.
Аз казвам открито какво мисля: западната култура с нейното откритие – свободата, превъзхожда всички
други култури в миналото и днес. Тя
е съумяла да превъзмогне потисничеството над жените, феодализма
и трибализма. Тя е създала отворено общество, политическа свобода,
технически иновации и икономика на
благосъстоянието. Казвам го като сомалийка по рождение. А това ляволибералните елити не обичат да чуват.

Което е парадоксално, защото
тъкмо тази свобода им позволява

Сред образованите
млади в САЩ и Западна
Европа Аян Хирси Али
наблюдава досада
от благосъстоянието
и свободата. И ненавист
към собствената култура,
която тя, имигрантката,
дошла от разтърсената
от гражданска война
Сомалия, не споделя.
Според нея новите
критици на системата
грешат. В разговор
с Рене Шой
от „Нойе Цюрхер
Цайтунг“ тя обяснява
защо въпреки това
елитите се съюзяват
с тях.

да говорят срещу собствения си
ред и да поддържат широк културен релативизъм.
Тези елити страдат от когнитивен
дисонанс. Те имат своя наратив, според който западната култура се основава на потисничество, на увековечаването на отношенията между
потисници и потиснати. И когато
човек, дошъл от наистина несправедлива държава, в която хората систематично са потискани, им каже, че
грешат, злословейки срещу собствената си култура и идеализирайки
чужди култури, тогава те имат две
възможности. Или да преосмислят
своята позиция, или да дискредитират личността, която говори такива
немислими неща. Обикновено хората
правят второто и така превръщат
когнитивния дисонанс в хронично състояние.

Трибалисткото мислене се разпространява и по нашите ширини. В
публични и частни дискусии вече
не се обръща внимание какво казва
някой, а само кой го казва, при това
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самата идентичност се дефинира през групови принадлежности.
Като бял хетеросексуален мъж аз
имам лоши карти – олицетворявам
новото клише за злото.
Свидетели сме тъкмо на демонизирането на западния мъж. Във всеки
бял мъж според хиперрадикалния ляв
наратив, който отдавна се е наложил в САЩ, а в Европа включва все
по-широки кръгове, се крие потисник,
насилник, патриарх. Той контролира
цялото богатство и цялата власт в
света. Затова каквото и да каже, той
винаги е под подозрението, че иска да
прикрие или оправдае своето властово положение, своите привилегии,
своето надмощие. И аз наистина се
питам защо мнозина се съгласяват с
тези глупости. Къде е съпротивата?

Добър въпрос. Повечето навеждат
глави. Ала дори и да критикуваш,
допринасяш неволно за налагането
на тези стереотипи на мислене.
Твърде недалновидно. Защото, ако
не бъде разомагьосан, този наратив
ще става все по-силен. Тъкмо това
се случва през последните години –
по един нео- или вулгарномарксистки
образец: налице са само потисници и
потиснати, тоест властови отношения. За разлика от марксизма не
социалното положение, а груповата
принадлежност решава къде стоиш в
потисническата йерархия. Няма комуникация между категориите и следователно няма помирение, съществува
само борбата и в нея всички средства
са разрешени. Това вече не са стереотипи на мисленето, отдавна се е
превърнало в религиозно учение.

Има ли име?
Да го наречем woke1. Колкото по-слаб
се предполага, че си, толкова повече власт ти се полага. Или споделяш
тези догми и принадлежиш към добрите и справедливите, или отказваш да ги признаеш, защото си убеден
в предимствата на индивидуалните
постижения и компетентност, и тогава принадлежиш към отцепниците.

Кой наистина вярва в тази догматика? Тези хора сякаш са откъс-
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нати от реалността. Могат ли да
бъдат убедени мъжът или жената
от улицата? Елитите вярват ли
наистина в нея?

независими – клатят глави. Ала вече
никой не ни чува.

Да вземем първо елитите. Има културни елити, които притежават образование, има икономически елити,
които залагат повече на печалбата,
и политически елити, които се интересуват от своята власт. Всички те
отдавна са в играта. Някои от тях
се чувстват виновни тъкмо защото
имат пари, образование, власт. Други не се чувстват виновни, ала не искат да се излагат на опасност, искат
да живеят спокойно и да се грижат за
това, което притежават. Трети се
опасяват от радикалните десни. Затова елитите наблюдават, търпят
новото религиозно учение и дори формално го поддържат.

Не. Аз съм наясно със себе си – и не
преставам да казвам какво мисля и да
обосновавам това, което казвам. Дълбоко в себе си съм убедена, че цялото
това учение някога ще изчезне, както
се е появило. То е като захарния памук
– цветно, шумно, но е прекалено сладко на вкус, не можеш да изядеш много
от него, защото ще ти прилошее и
силният вкус незабавно ще изчезне.

Това е чист опортюнизъм.
Разбира се. И това се отнася и за мъжа
или жената на улицата. Ако работиш
при тежки условия в Ben & Jerry’s Ice
Cream, докато шефът ти с цяло гърло
вика за радикалното движение Black
Lives Matter, ти вътрешно се свиваш.
Ядосваш се, но накрая замълчаваш, защото не искаш да изгубиш работата
си и имаш да издържаш семейство.

Ако сте права, това означава, че
малцинство от активисти е подкарало пред себе си всички останали
граждани?
Така е в действителност. Те крещят
силно, те са много действени и изключително опасни. Намират съюзници сред елитите, които очакват
да имат полза от новото религиозно
учение. През старите медии и социалните мрежи те упражняват натиск
върху цели индустрии, фирми, висши
училища и парламенти. Вече имат
университетски катедри и са влезли в
парламентите. Междувременно техният езиков фрейминг се е наложил
навсякъде, дори във всекидневието,
всички говорят за идеалите за равенство в резултатите, включване и
социална справедливост. И хора като
вас и мен, академично изкушени, които
не се възползват от системата и са

Обезкуражена ли сте?

Говорите за религиозно учение
и секти. В първия момент това
звучи парадоксално – не са ли привържениците на „пробуждането“
предимно атеисти?
Такива са. Новото религиозно учение не допуска никакъв Бог над или
до себе си. В това отношение то не
е религия, а по-скоро форма на агресивен ню ейдж , ерзац на религия. Има
едностранчив поглед върху историята на Запада, която според него се
основава единствено на расизъм, експлоатация и колониализъм. Това, на
което родителите им трябва да са ги
учили – да работят здраво, да спазват
закона, да уважават собствеността
на другите, всички тези добродетели
вече нямат значение за новите последователи. Те ги наричат whiteness
(белота) и искат да ги превъзмогнат.
И накрая – те радикално отхвърлят
юдейско-християнското наследство и
обявяват традициите за нещо лошо.

Като ви слушам да говорите така,
си представям революционери, някакви постмодерни якобинци. Омразата към собствената култура
ли движи тези хора?
Без съмнение – на повърхността. Омразата към себе си и срамът от себе
си са извадени на показ. Ала зад тях се
крие своеобразно чувство на морално
превъзходство, по логиката „този,
който се унижава, същевременно се
издига“. Той обича себе си в самоомраза. Той е морален, възвишен, непогрешим човек, който в края на краищата
гледа отвисоко на всички други.
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Вие сте възпитана като мюсюлманка. Вярваща ли сте?
Не, не съм набожна. Загърбих религията на моите родители. Ала не подценявам потенциала, стойността и ролята на религията. Никога в живота
си няма да кажа, че религията е само
за глупавите, както мнозина интелектуалци вярват…

… по марксистки: опиум за народите.
Обама говореше в подобен дух, веднъж каза за работниците, че когато
стане зле, се хващат за оръжията или
библиите. За Обама християнската
религия е нещо като сламката за отчаяния – и мнозина, които се числят
към истаблишмънта, мислят така.
Или мислят, че вярата автоматично
води до нетолерантност и насилие.
Ала това е твърде ограничено виждане. Религията създава общност, събира хората, превръща ги в самоосъзнати индивиди, защото чувстват, че
Бог им говори, обича ги и им помага.
Това измерение някога ме караше да
изпитвам завист.

Какво имате предвид?
Спомням си как казах на баща ми, който беше следвал в САЩ и Италия: виж
родителите в християнските страни,
те са свободни да правят каквото искат. Виж научните постижения. Виж
благоденствието и либералността. А
после виж какво е постигнала ислямската култура. Виж как тя се отнася
към жените. Учеха ме, че нашата култура превъзхожда всички други. Ала
това беше фактически погрешно и не
ми даваше мира. Не издържах дълго на
когнитивния дисонанс и през 1992 г.
успях да избягам в Европа.

Тя беше за вас Обетованата земя?
Да, в началото. Тогава хората все още
се гордееха с обществото си, с политическата си култура, с икономиката,
демокрацията. Оттогава много неща
са се променили в мисленето на хората в Европа и САЩ. Благосъстоянието продължи да нараства, ала сякаш
се разпростря голяма духовна пусто-

та. Вижте, когато бях на 15–16 години
и у дома нямахме нищо, се питах: Защо
Бог ни го причинява, защо позволява
да страдаме? Какъв е смисълът на
живота ми, защо съм била родена?
Хората на Запад са материално задоволени, повечето имат твърде много
пари, твърде голяма издръжка, твърде много технологии, твърде много
предложения за свободното време.
Ала в някакъв момент те винаги си
задават въпроса – за какво е всичко
това? За какво иде реч всъщност? Те
продължават да усещат празнотата
и това почти ги побърква.

Аян
Хирси Али
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Народна партия за свобода и
демокрация. От 2006 г. живее
в САЩ, от 2013 г. е американска гражданка, работи като
научен сътрудник към Института „Хувър“ в Станфорд.
Омъжена е за историка Нийл
Фъргюсън. Сред последните є
публикации са: „Реформирайте
се! Защо ислямът трябва да се
промени?“ (Penguin, 2006), „Аз
обвинявам: за свободата на мюсюлманските жени“ (Piper, 2010).

Правилно ли ви разбирам – вие казвате, че повечето хора на Запад
стават критици на системата не
от нужда, а от пресита?
Определено. На тях им е твърде
добре. Не страдат от липса, а от излишество. „Пробудените“ всъщност
са нихилисти, които чувстват тази
празнота и казват: животът няма
смисъл, нека да съборим системата.
Разбира се, има и такива, които ловят всяка дума, излязла от устите на
автократи, тирани и имами, които
обещават да придадат смисъл на живота им. Починалият неотдавна писател и философ Роджър Скрътън, мой
верен приятел, който много ми липсва, обичаше да казва: „Ако не можем
сами да запълним нашата вътрешна
празнота, тогава други ще я запълнят“.

Как усещате вашата празнота?
На консервативните със сигурност
им е по-лесно, отколкото на прогресивните, дори когато като мен не
вярват в Бог. Аз обичам моето семейство, за което съм много благодарна. И
поддържам традициите. Живея като
действаща християнка: не набожна в
действителния смисъл, но се чувствам приютена в една култура на всекидневието.

интервю с най-добри намерения. И
вие вярвате, че аз ви отговарям, водена от най-добри подбуди. Аз ви се
доверявам, вие ми се доверявате, ние
имаме негласно споразумение. Споделяме мисли, отнасяме се един към друг
с уважение и приличие, със сигурност
споделяме общи възгледи, по много
въпроси обаче не сме на едно мнение,
но се учим един от друг – това придава радост и пълнота на живота.
Превод от немски Людмила Пантелеева

Били сте мюсюлманка, после атеистка, а днес сте приели християнската култура.
Wokeness или woke – пробуждане пред несправедливостта, понятието се налага след 2010 г.
в САЩ. Б.пр.

1

Съвършено точно: аз вярвам, че вие,
Рене, сте добър човек и правите това
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Философията по време на холера
Хегел с берлинските
си студенти, рисунка
на Франц Куглер, 1931 г.,
фотография Wikipedia

Но не животът, който се страхува от смъртта
и се пази чист от опустошението, а който понася
смъртта и се запазва в нея, е животът на духа.
Г. В. Ф. Хегел, „Феноменология на духа“, 1807 г.
Както лесно можете да се досетите,
холерата доведе дотам да замрат
някои от публичните ни учреждения, а именно театърът. Междувременно паническият ужас от цялата
тази злина взе все повече и повече да
изчезва и вече човек начева малко по
малко да си поема свободно въздух.
Като казвам „човек“, с това разбирам,
подобно на казашкия хетман на Котцебу 1, твърде много хора, само дето
аз не принадлежа към тях, тъй като,
слава богу, никога не съм преставал
да дишам свободно. Сред всичките
проявления обаче, които страхът
предизвика при нас, най-смешното
ми се струва това, че един прочут
професор по философия се остави до
такава степен да го подплаши ориенталската напаст, че се е откъснал от
целия свят и живее изолирано в малка
къща под наем в Кройцберг (където
се намира нашият Тиволи2). Това ли са
плодовете на философията? О, добри
ми Професоре! Ти срещна много врагове, мнозина нападнаха системата ти,
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но никой по-остро от самия теб. Защото каква е ползата от проникването в последните дълбини на нещата,
от цялото задълбаване до основата
на онова, което душата ти е срещнала и ще срещне преди и след живота,
щом по време на живота тя се оказа
окаяно боязлива? Нима нагледното ти
доказателство е толкова изменчиво,
че не можа да издържи това леко изпитание? Ти винаги си говорил изцяло
за живота на духа, а се оказа, че все
пак обичаш така свръхмерно живота
в плътта. Добри ми Професоре! И аз
бях твой ученик и понаучих нещо добро от теб, макар никога да не споделях мнението на слепите ти обожатели, които повярваха, че ако човек
не възприеме системата ти изцяло
и не проникне в нея, не би могъл дори
веднъж да се окаже нравствен човек.
Сега обаче опознах най-доброто от
теб, а именно разликата между мисъл
и действие!
(Анонимен текст, датиран от 11 октомври 1831 г., Берлин, отпечатан

във: Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur,
Theater und Mode, № 149, 13 декември
1831 г., с. 1195.)
***
Първият случай на починал от холера
в Берлин е от август 1831 г. По тази
причина Георг Вилхелм Фридрих Хегел
и семейството му напускат града и
се връщат едва през октомври. Това
е причината професорът да започне
лекционния си курс толкова късно – на
11 ноември, петък. На следващия ден,
в събота, провежда изпити. В неделя се почувствал зле и изкарал тежка
нощ. На другия ден, в понеделник, на 14
ноември 1831 г., се споминал в 17 часа.
Очевидно е, че преведената по-горе
публикация излиза след кончината му.
Жертвите на холерата в Берлин били
1835 души, по това време в университета следвали 1787 редовни студенти. Роберт Кох открива причинителя
на холерата през 1883 г., а последната
голяма епидемия в Германия е от 1892 г.
***
Два дни след смъртта на Хегел, на
16 ноември 1831 г., холерата помела с
„обичайните си средства“ Карл фон
Клаузевиц, който наскоро бил поел
поста главнокомандващ на пруската армия от фелдмаршал Аугуст фон
Гнайзенау, покосен от същата епидемия на 24 август 1831 г.
Заглавие, превод, бележки и коментар –
Стилиян Йотов

1
Хетманът е герой от пиесата „Граф Беньовски
или заговорът на Камчатка“ (1795) на Аугуст фон
Котцебу (1761–1819). Той говори в трето лице за
длъжността, която изпълнява, след което пояснява, че има предвид себе си.
2
През 1829 г. братя Герике откриват бирен
парк в Кройцберг, който наричат „Тиволи“ по подобие на парка в Париж. Впрочем на това място
социалдемократите ще празнуват първата си
изборна победа през 1877 г., а консерваторите
ще приемат първата си антисемитска програма през 1892 г. Казват, че Хегел празнувал там
последния си рожден ден 27.08.1831 г., а на следващия и този на Гьоте, оказал се последен и за
автора на „Фауст“. Самият Гьоте предприема
за рождения си ден (последното си) пътуване до
Илменау.
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Н. О. Ляхова, Дигитален отпечатък VII, 2011.
Архивен отпечатък върху хартия, 20х25 см
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Записки от

Странджа
Как изглежда
периферията на Европа,
видяна от Странджа
и границата
с Турция? Пътуване
от една „Стена“
в Студената война
към новите заграждения
срещу мигрантите,
от настоящето
към комунистическото
минало и личните спомени
на един френски автор,
родом от Пловдив. Откъс
от книгата

Пътуване с канибала
Here I go again on my own
Goin‘ down the only road I‘ve ever known
Like a drifter I was born to walk alone
An‘ I‘ve made up my mind, I ain‘t wasting
no more time1.
Whitesnake, Saints and Sinners, 1982

28 ноември 2018 г. Последният ми ден
в Странджа за тази година. И не е сигурно, че ще се върна тук някой ден.
Кръстосвам тези планини между България и Турция дълги години; но днес
имам усещането, че пътуването ми
отива към своя край.
Измъквам стар лист хартия, на който
съм отбелязал някои указания, дадени
ми от Румяна и мъжа ѝ Стоян от Белеврен, последното българско село
преди границата. „Преди кметството на Голямо Буково хващаш надясно,
където неасфалтиран път обикаля
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селото. В самия край ще видиш три
мърляви жълти постройки от времето на социализма. Там живее чичо
Нико. Той излиза рядко, най-много да
иде да пие бира в селския магазин.“
Есен е и „циганското лято“ е свършило
изведнъж. Дните вече са по-кратки и
по-мрачни. Става мразовито. Парадоксът е известен: колкото отиваш
пò на юг, толкова по-студена е зимата.
Някъде тук минава границата между
двете климатични зони – континенталната и средиземноморската – ми
обясни един ден Невен, ловецът, който ме приюти в началото на 2016 г.,
искайки да сподели безпокойството на
колегите си: мигрантите бяха превзели Странджа и рискът „да застреляш
по-скоро афган, отколкото глиган“ си
беше съвсем реален. Средиземноморието е обаче далеч. А Черно море е съвсем
близо. Едва в края на Странджа, където
планините отстъпват пред Тракийската долина, има излаз към Босфора.
Дълго време се чудех по кой път да
хвана онзи ден. Този през природния
парк към Малко Търново, последния
български град преди Турция? В такъв
случай можех да мина през Звездец и
да се здрависам със стария кадър на
военното контраразузнаване от времето на Българската народна армия,
сега бакалин, за да изслушам продължението на неговата история. Макар
и поразен от инсулт, преди няколко
дни той надълго ми разправя подвизите си. Или да хвана пътя за Средец
и да свърна към Голямо Буково, а после
да се върна към Пловдив през Елхово,
там, където наистина започна тази
история? В последния момент, на изхода от Бургас, заложих на селото
на големите букове с единствената
надежда най-сетне да срещна „чичо

Нико“.
Този ден, както и във всички останали, когато съм минавал през Голямо
Буково, чичо Нико не беше на лавката. Само двама старци шумно тракаха табла, монотонно изброявайки на
турски, така е по правилата, комбинацията от пуловете: Еци, дюшеш,
беш… Поех по нещо, което наподобяваше път, водещ надясно, и на няколко пъти щях да затъна, преди окончателно да се натреса на гигантска
локва край пътя. Загасих мотора на
старото ми „Субару Форестър“. Нямах намерение да слизам. Исках само
да спра за малко, да се вслушам в
мълчанието и да събера мислите си,
преди да поема на път. Комбито 4х4
никога не ме е предавало. Колко път
изминах с тази японска кола, купена
на безценица от фермер в Ди, департамента Дром, прекосих цяла Европа,
за да стигна дотук, в тези диви планини на няколко километра от турската
граница! Дъждът, който ме съпровождаше от Бургас, премина в големи снежни парцали; над Странджа се
мръкваше. Селото бе смълчано, чуваше се само жуженето на мъждукащите улични лампи. Шансът да срещна
чичо Нико бе минимален, но така или
иначе минавах оттук.
Не знам колко време останах в мълчанието и полумрака. Погледнах мобилния си телефон. Нямаше обхват. Леко
врътнах контактния ключ, таблото
светна и радиото заработи. Here I
go again, „Уайтснейк“. Версията от
1987 г. Опитах се да си представя физиономията на музикалния редактор
на Българското национално радио,
решил да пусне това хардрок парче в
късния следобед, ей така, без никакво
предизвестие. Кой ли вече си спомня
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различните състави на „Дийп Пърпъл“, които след 1976 г. дадоха началото на две коренно различни групи
– „Рейнбоу“ на Ричи Блекмор и „Уайтснейк“ на Дейвид Ковърдейл? Аз, но
сигурно не съм единственият в България. Хардрокът на 70-те години –
стигнал дотук с голямо десетгодишно
закъснение – се превърна в спасително убежище за цяло едно поколение зад
Желязната завеса. И сега в страните
от Източна Европа са най-верните
фенове и най-големите познавачи на
„Дийп Пърпъл“, „Лед Цепелин“, „Блек
Сабат“ и компания… Повечето от
тях днес са над петдесетака, наричат ги „плешивците с дълги коси“.
Реших да изслушам песента докрай,
преди да врътна ключа и да поема по
пътя си. Here I go again звучеше добре,
предвещавайки края на цялото това
странстване. Едва ли би могло да има
по-добро попадение. Знаех, разбира
се, думите наизуст. Те са възможно
най-старомодните.
И тъкмо тогава забелязах някакъв силует, който напредваше към мен под
снежинките, опитвайки се да избягва
локвите. Изникна мъж, едър на ръст,
доста снажен, с дънково яке, нахлупил
на главата си черна плетена шапка.
Свалих стъклото и изгасих радиото.
„Чичо Нико?“ Мъжът ме изгледа за
кратко, преди да потвърди. „Нося ви
поздрави от братовчед ви Асен от
Бургас.“ Още една пауза, след което
лицето на моя събеседник просветва:
„Асен, синът на Недялко Йорданов?“
Огледа ме наново, този път по-дълго,
сетне проучи регистрационния номер
на колата.
Най-после пред мен е онзи, когото
българската преса продължава да нарича „канибала от Странджа“2. Чувал
съм да се говори за него още от 2014 г.,
когато Голямо Буково попадна на балканския път на мигрантите. Идвал
съм тук многократно, разговарял съм
с жителите му, но никога не можах
да срещна „канибала“. Дори се питах
дали този човек наистина съществува. Историята му силно наподобява
плашещите легенди, които се разказват вечер край огнището. Жителите

на Голямо Буково казват на шега, че
присъствието на канибала поне с
нещо им е от полза, даже мигрантите
заобикаляли тяхното село.
През 1995 г. Николай Гьоргов убива и
разчленява телата на тъщата си и на
най-добрия си приятел, тракториста Ангел, след което яде от черния
им дроб… Според следователите имал
предварително подготвен списък с
жертви: полицая на селото, попа, горския, кмета и дори безобидния Ангел.

След кратко пребиваване в затвора и в психиатрична лечебница той
е диагностициран като страдащ
от остра шизофрения, обявен е за
невменяем, назначено му е лечение,
след което е върнат на село. Жителите на Голямо Буково не повярвали
на очите си: канибалът се завръща и
се движи свободно. Само старата му
майка била доволна. Тя посрещнала
Нико като блудния син и поела ангажимента да се грижи за него. Преди
драмата Николай Гьоргов бил капитан
втори ранг в Българския търговски
флот. Видял е доста свят, минавал е

за най-образования човек от Голямо Буково. Днес той твърди, че не си
спомня да е извършвал тези ужаси. За
едни той си остава „канибалът от
Странджа“, за други отново е чичо
Нико, наскоро навършил петдесет и
осем години.
Благодарих вътрешно на моя колега
и приятел Асен за сторената услуга.
За пореден път споменаването на неговото име ми донесе късмет. Асен
Йорданов е син на известен писател
от Бургас. Познава Странджа като
петте си пръста и всички в Странджа го познават. Жертва на тежка
екзистенциална криза, пет години
след 1986 г. той живее като отшелник
близо до Голямо Буково. И наистина се
пада далечен братовчед на Николай.
Но сега, изправен пред канибала на
стъмване, и то на пустия път, трябваше да предприема нещо: не бях дошъл от Пловдив до дебрите на Странджа само за да поздравя този далечен
родственик, когото семейството не
бе виждало от години!
В селото ме бяха предупреждавали
многократно: ако срещна чичо Нико,
да не му говоря за ужасното минало.
Разправяха ми, че той имал някои „изцепки“, които за щастие се разминали
леко и се дължали на употребата на
алкохол и на временното спиране на
лечението. Веднъж напомнил на кмета след ужасна кавга, че той е „още
в списъка“, друг път пребил някакъв
работник, нападнал и млада жена…
Безпокойството на жителите на Голямо Буково нараства след смъртта
на майка му през 2013 г., тъй като само
тя следи дали той редовно си пие хапчетата. Когато за първи път дойдох в
селото през 2014 г., забелязах решетки по прозорците на повечето от къщите. Заради мигрантите ли? – запитах аз, готов да отбележа този важен
детайл в репортажа си. „Майтап ли
си правиш, заради канибала са“, беше
отговорът. Селяните се оплакваха,
че след завръщането на Николай внуците им от Бургас вече не прекарвали летата на село: родителите им се
страхували. Трийсетина от жителите на селото даже си стегнали багажа, за да се установят другаде.
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Въпросният мъж бе на една ръка разстояние от вратата на колата ми,
разглеждайки ме с нарастващо любопитство през отворения прозорец. „Преценявал те е. За щастие си
доста хърбав“, шегуваше се по-късно
Асен Йорданов, когато му разказах
сцената. Беше се стъмнило в Буково,
а снегът заваля с двойно по-голяма
сила. Съчиних следната история: че
съм от Пловдив и обикалям района в
търсене на къща за отпуските. Не
знае ли нещо за продан на добра цена в
селото? Въпросът ми го свари неподготвен и го подтикна към интензивен
размисъл. Челюстта му висна, той
дишаше шумно. Ефект от психотропните вещества може би. Запитах го
накъде е тръгнал. В магазина надолу.
Предложих му да го закарам, за да можем да поговорим на чашка за къщата.
След кратко колебание, той прие, след
като ме проучи за последно. Субаруто
без проблем направи завой в калта,
смесена с пресния сняг, но на него му
трябваше сума ти време, преди да се
настани до мен. Наистина беше огромен, освен това беше навлякъл цяла
камара пуловери под дънковото си
яке заради студа. И не ухаеше на рози.
Оставих прозореца отворен, дадох на
първа и се насочихме към лавката.
Карах бавно, осъзнавайки късмета си,
опитвах се да удължа тази невероятна среща. „Канибалът“ от Буково,
за когото ми бяха проглушили ушите
от години, ужасът на Странджа, беше
тук, до мен, съпровождайки ме към магазина, като пътьом мило ми посочваше огромните кратери по калния път.
Ето, казах си. Изиграх последната
карта в това пътуване и тя се оказа печеливша. И то вече би могло да
приключи. Но как? Какво предвещаваше този последен отрязък от него,
прекаран в компанията на чичо Нико?
Беше ли той наистина чудовището,
чието присъствие парализираше от
ужас жителите на Странджа и плашеше до смърт кмета на Голямо Буково, или беше просто една от онези
легенди, които витаят из планините?
Ами ако това е просто уловка, с която
хитрите селяни държат надалеко неканени гости?
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Стрелвах от време на време Николай
с поглед. Той бе спокоен, продължаваше да диша шумно, но изглеждаше
щастлив, че не трябва да се бъхти из
снега и калта, за да стигне до заветната цел. Гледаше право пред себе си.
Спомних си историята, която Румяна
от Белеврен ми беше разказала преди няколко дни. Било в началото на
2000 г., баща ѝ все още бил жив и тя
му помагала да пасе малкото стадо
крави. Един ден, минавайки през Голямо Буково, видели човек, който чака на
автостоп в края на селото. Противно на обичая си, бащата на Румяна
не спрял, въпреки че биха могли да се
сместят в колата. „Нямам желание“,
рекъл той и дал газ. След което ѝ обяснил кой е този мъж. Бил канибалът,
пуснат току-що на свобода, който се
връщал от общинския център Средец
след седмично посещение в психиатрията. „Срещни го и ще разбереш за
какво иде реч. След което няма да се
боиш от стопаджиите в района“, пошегува се тя.
Последвах съветите ѝ, но ето че найсетне се озовах с канибала в колата. И
дори не ме е страх! Наблюдавам чичо
Нико с крайчеца на окото си. Този човек носи история, може би неподлежаща на разказ, която със сигурност
иска да заличи в паметта си. Както
всички тук, в тези негостоприемни и диви планини, някога театър на
потенциален унищожителен сблъсък
между двата блока в Студената война, в тази Странджа, днес прекосявана от беглите сенки на мигрантите
въпреки издигнатата нова граница
от телени заграждения, подсилена
с нови технологии. И какво, казах си,
откарвайки чичо Нико до магазинчето, нали и самият аз съм носител на
история с двойно дъно, което може би
е време да разкрия. Съдбата ми, както и тази на семейството ми, поне от
три поколения е свързана с тази граница. Не съм напълно чужденец тук.
Нито съм само един френски журналист, който прави репортаж. Случвало ми се е да правя подобни неща, дори
с известен успех, но не, тук миналото не отминава. Народна република

България беше страната на моето
детство и моето юношество – или
поне отчасти. Практически всички
членове на семейството ми я напуснаха, щом им се удаде случай; онази
България, тоталитарна и грозна, се
бе превърнала в страшилище, в истинска мащеха. Заминах през 1991 г. и
се завърнах тук чак през 2009 г., две
години след членството на страната
в Европейския съюз, винаги на пръсти.
Бях станал журналист и французин
до крайчеца на ноктите си. Каква бе
целта на това завръщане? Все още
не знаех. Със сигурност разчистването на някои сметки – с мен самия, с
миналото, с малките му компромиси и
цялата му компромисност… Продължавам да се питам в настоящето.
Може би тревожното и стимулиращо
присъствие на чичо Нико до мен ще ми
помогне да видя нещата по-ясно. Да,
този ден бе последният ден от последното ми пътуване из Странджа; и
началото на едно друго, също толкова
криволичещо пътуване из дебрите на
паметта за един отишъл си свят.
***

„Градът на елхите“
Night is falling and you just can‘t see
Is this illusion or reality
You‘re in the army now
Oh, oh, you‘re in the army now.3
Status Quo, In The Army Now, 1986

Спомням си нашата червена „Лада“.
Комби, рядък и по-ценен модел кола от
безбройните москвичи на „селяните
от градовете“. Това селско население
по времето на комунизма препълни
големите български градове – индустриализацията го изискваше – без
обаче да скъса с корените и обичаите
си, като продължи да произвежда по
родните си села плодове, зеленчуци,
сланина, ракия и вино. За да може да
се изхрани, но и да е на сметка в края
на месеца – неговата продукция още
преди появата на биоземеделието
се продаваше прескъпо по пазарите. Какво по-добро от едно комби за
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пренасянето на пресни провизии или
затворени буркани към панелните
блокове в града?
На нас то ни беше потребно заради
кучетата. Пълноправни членове на
семейството. Първо започнахме с Ги.
Огромен кралски пудел, който с годините ставаше все по-свадлив. Разходката с него се превръщаше в опасно
начинание. Майка ми още си спомня
деня, когато баща ми и Ги се върнали
целите в кръв и кал след ужасна схватка със съседската немска овчарка.

След заминаването ми кучето зае
моето място в семейната йерархия
и още повече влезе в ролята на „алфа
мъжкар“. Баща ми обича да казва, че Ги
беше „най-глезеното куче на Балканския полуостров“. После дойде Фокси.
Малка кучка с неопределено потекло
(вече не бях там), която мама прибра
от улицата. Според баща ми това са
единствените две кучета, извършили своята „алия“4 от България. Двете кучета почиват днес под палмово
дърво, погребани в една градинка в
предградието на Тел Авив, след като

достигнаха каноничната възраст за
своя вид.
Четиримата с Ги бяхме в нашата
„Лада“ на онзи 21 септември 1988 г. в
посока Елхово – буквално „градът на
елхите“ – известно с това, че там се
намира 12-а мотострелкова дивизия
на Трета армия на НРБ. Поделение 24–
260. При споменаването на тези цифри преди 1989 г. младите българи – и
техните родители – ги побиваха студени тръпки. Защото 24–260 беше поделение, заедно с останалите военни
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с повечето ми съученици. Отначало
решихме, че е станала някаква грешка,
отидохме да се осведомим в местното
военно окръжие. Не, бях наистина определен за поделение 24–260 в Елхово.
И трябваше да се явя там в утринта
на 21 септември, остриган нула номер,
и да прекарам на това място следващите две години от моя живот. Родителите ми изпаднаха в шок. На мен
самия, зает със забавите от последното ми „цивилно лято“, този 21 септември ми изглеждаше много далеч.
Времето е разтегливо понятие на
тази възраст.

Н. О. Ляхова, Дигитален отпечатък V, 2011. Архивен отпечатък върху хартия, 20х25 см

подразделения в Грудово (станало
Средец) и в Звездец, от онова, което
в България наричаха „триъгълника на
смъртта“. За миналите оттам това
бе истински кошмар. Частите бяха в
състояние на пълна бойна готовност.
На ръба между тракийската равнина
и Странджа, тези подразделения бяха
първата отбранителна линия срещу
могъщия турски съсед. Тъкмо тук,
на тази граница, настръхнали един
срещу друг се гледаха двата блока в
Студената война – Изтокът и Западът – през съответните си военни
организации – Варшавския договор и
НАТО, готови да влязат в схватка всеки момент. Според катастрофичните
сценарии, твърде разпространени по
време на Студената война, българската пехота и танковете от „триъгълника на смъртта“ трябваше да удържат няколко часа срещу мащабната
офанзива на частите на НАТО (в някои
разкази този срок се съкращаваше до
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броени минути), време, необходимо,
за да може големият съветски брат
да дойде на помощ. Така тези войници
щяха да загинат първи, пожертвани
за отбраната на България, както и на
целия „социалистически лагер“.
Накратко, пушечно месо.
Всички знаеха, че военната служба тук беше ад. Затова изпращаха
най-възмъжалите, най-калените в
битките, докато аз, до доказване на
противното, изобщо не се вписвах в
тази категория. Бях по-скоро хилав
по онова време, астматик, нямах душата на пехотинец, нито на водач на
танк, готов за сблъсъка с огромните
турски сили. Ученици като мен, възпитаници на престижни гимназии, преминали с успех приемните изпити в
университета, обикновено попадаха в
щабовете или в „прослуша“ – най-вече
говорещите чужди езици. Така стана

Денят обаче дойде твърде скоро.
Тръгнахме от Пловдив посред нощ.
Пътят бе дълъг и лош, в онези години я нямаше южната магистрала,
свързваща Пловдив с Бургас. Давам си
сметка доколко моята страна беше за
мен тогава „непозната земя“. Смътно си представях къде е Елхово, не си
спомням да съм търсил това място на
картата. Като дете бях завладян от
пътните карти и картите на света.
И до днес съм в състояние да визуализирам различни етапи от нашите
пътувания, когато родителите ми,
на работа в Мароко, кръстосваха Испания и цяла Европа. Баща ми пое към
Свиленград, последния български град
преди Турция, сетне свърна към Харманли, за да поеме по малките пътища
към Елхово. Пътуването ми се стори
безкрайно. Наскоро извърших това
пътуване и засякох от нула километража на моето „Субару“. От Пловдив
до портала на казармата са не повече
от 182 км! 182 км! А през 1988 г. имах
усещането, че съм стигнал до другия
край на света.
Спомням си смътно Елхово през 1988 г.
Малко градче или голямо село? Още
виждам площада, превзет от коли, от
семействата на стотици младежи,
които, подобно на мен, бяха в цивилни дрехи, но остригани нула номер.
Мнозина от тях още се намираха под
въздействието на изпития алкохол,
някои повръщаха между колите. Преди
заминаването на новобранеца традицията повелява семейството да организира голям празник – „на изпроводяк“;
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той често трае до зори, слуша се народна музика, пие се много и се стреля (вече) във въздуха. По селата тези
изпращания прерастват в истински
селски празници. Хората тук се бяха
стекли от цялата страна, ако се съди
по диалектите и поведението им, повечето идваха от села и малки градове
от дълбоката провинция. Мнозина от
бъдещите ми събратя по оръжие още
държаха бутилка скоросмъртница в
ръка, повечето бяха придружени от
гаджетата си, с които се целуваха ненаситно. Ги – и съответно цялото ми
семейство – за мое голямо смущение
привлече всеобщо внимание. Повечето
от тези хора не бяха виждали кралски
пудел, нито можеха да си представят,
че едно куче би могло да живее другояче, освен вързано на верига в двора на
къщата.
Комунистическите режими не обичаха домашните кучета. Ползваше се с
одобрение само онова, което ставаше
за ядене: пилетата, зайците и прасетата. Някои „селяни от града“ даже ги
отглеждаха по балконите на панелните си блокове. „Декоративното“ куче
беше буржоазна измислица, нелепост
от икономическа гледна точка: защо
да храниш животно, което не можеш
да изядеш? Ето защо атаката срещу
домашните кучета бе идеално средство за „обуздаването“ на собственика. И тоталитарните режими от
Източна Европа не пропускаха този
удобен случай.
В „Непосилната лекота на битието“
Милан Кундера описва кампанията
по ликвидацията на кучетата в Чехословакия след съветската инвазия
през 1968 г. В пожълтелия ми екземпляр на романа, купен от парижки
букинист, съм подчертал пасажите,
където става дума за Тереза, Томаш
и кучето Каренин, опитващи се да заживеят във вътрешно изгнание в края
на книгата. „Хората все още не бяха
преодолели отчаянието от сполетялата ги катастрофа на окупацията,
но вестниците, радиото, телевизията не говореха за нищо друго освен
за кучетата, които замърсяват тротоарите и парковете и по този начин

застрашават здравето на децата,
да не говорим, че от тях няма никаква полза, а все се намира някой да ги
храни“, пише авторът. „Създаде се
такава психоза, че Тереза започна да
се опасява да не би насъсканата паплач да види сметката на Каренин.
Едва година по-късно натрупаната (и
изпробвана върху животните) злоба
се фокусира върху истинската си цел:
хората. Започна вълна от уволнения,
арести, съдебни процеси. Животните
най-сетне можеха да си отдъхнат.“5
Завеждането на Ги в Елхово очевидно не беше добра идея. Около нашата
червена „Лада“ се скупчиха хора, все
едно че пътуващ цирк бе разпънал
шатра в „града на елхите“. Даже месеци по-късно, когато отдавна бях
минал от другата страна на портала
на поделение 24–260, продължаваха да
ме наричат „палячото с кучето“, надсмивайки се над мен и моето семейство. Офицерите ме гледаха накриво.
България в края на 80-те със сигурност не беше Чехословакия от предходното десетилетие, но собствениците на кучета продължаваха да
бъдат крайно подозрителни. Притежанието на куче, разхождането му
на каишка ясно се възприемаше като
акт на дисидентство. И си оставаше
нещо рядко. Особен вид солидарност и
взаимна симпатия свързваха собствениците на кучета в големите градове
– София, Пловдив и най-вече Варна. В
последния споменат град, откъдето
е майка ми, собствениците на кучета
от центъра на града – сред които и
баба ми – бяха нещо като неформален клуб, чиито членове се срещаха по
време на разходките в просторната
Морска градина, край плажовете на
Варна. Обменяха информация за ветеринарите, които се съгласяваха да
лекуват кучета, за производителите
на аксесоари (нашийници, каишки…),
приспособими за техните домашни
животни. Всички те негодуваха срещу глупостта, посредствеността
и грозотата на политическия режим
в България. Освен мюсюлманите в
страната, които в онези години бяха
обект на жестока репресия, това
бяха може би единствените българи,

Александър
Леви

Александър Леви е роден през
1969 г. в Пловдив. През 1990 г.
напуска България и се установява във Франция. До есента
на 2020 г. е главен редактор
на сп. Books. Бил е журналист
и отговорен редактор в електронното издание на в. „Монд“
(Le Monde.fr, 2002–2005), ръководител на службата за Източна
Европа и Балканите в седмичника „Курие Ентернасионал“
(2005–2010), кореспондент на
„Радио Франс Ентернасионал“ и
на „Фигаро“ в София. Автор на
книгите: „Престъпната групировка на варварите. Хроника на
едно полицейско фиаско“ (2010),
„Моята война срещу безразличието“ в съавторство със Селим Канаан (2002) и „Заложник
в Чечения“ в съавторство с
Брис Фльото (2001). „Записки
от Странджа. 1989–2019. От
едната стена до другата“
е неговата най-нова книга.

които познавах, проявяващи съпротива срещу режима.

© Alexandre Lévy
Превод от френски Тони Николов

1
„Тук тръгвам самотен, / вървя по едничкия
път, който знам, / като скитник, роден да върви сам, / решил да не губя време.“ „Уайтснейк“,
Светци и грешници, 1982 г.
2
Николай Гьоргов, известен като „канибала от
Странджа“, умира през октомври 2019 г. Б.пр.
3
„Нощта се спуска и просто не виждаш / илюзия
ли е, или реалност, / сега си в армията, в армията
си сега“. „Стейтъс Куо“, 1986 г.
4
Завръщане в Израел (ивр.). Б.пр.
5
Милан Кундера, Непосилната лекота на битието, изд. „Колибри“, 2000 г., превод от чешки Анжелина Пенчева.
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По
мостовете
на литературата и времето
С проф.
Хюсеин Мевсим
разговаря проф.
Евдокия Борисова
Обещавам ви, че това интервю няма
да е по правилата. Имам ужасно много
въпроси и противно на класическата
журналистическа теория на интервюто, ще задам не оптималните 8
кратки, а цели 16 много дълги въпроса. Върху тази книга и към този автор имам поне още два пъти по толкова. Няма да съм и безпристрастна.
И това е така, защото съм сред почитателите, критиците и изследователите на неговото творчество
на литературен историк, поет, преводач, преподавател и редактор в
единственото по рода си двуезично
списание за литература „Небеттепе“. Смея да се нарека негов приятел
и колега по страниците на въпросното списание и в териториите на българската и балканските литератури.
Никога няма да забравя заедното ни
преживяване на Анкара и безпределната Анадолска земя преди пет години и разказите му за Елисавета Багряна, Чудомир и Фурнаджиев, Мими
Балканска, Кемал Ататюрк. Разговаряме с носителя на Наградата Христо Г. Данов за книга в областта на
хуманитаристиката за 2020 г.: това
е професорът по български език и литература в Анкарския университет
Хюсеин Мевсим.
Евдокия Борисова: Хюсеин, приятелю, още веднъж – честито за наградата! Получавал си не една награда в
живота си, с какво тази е по-различна,
как я усещаш? Какво е за теб книгата
„Земя пределна“ (2019) в сравнение с
предходните: „Пътуването на Чудомир в Турция“ (2012), „Между два бряга“

Хюсеин Мевсим, фотография личен архив

(2013), „Никола Фурнаджиев и Истанбул“ (2015), „Петър Дачев и Истанбул“
(2017) и излезлите през последните
няколко години на турски език твои
изследвания за Михаил Маджаров, Константин Величков, Христо Бръзицов,
Христо Стамболски, Никола Начов,
Евгения Марс, Ванда Зембжуска, Йосиф
Любенов, Петър Матеев?
Хюсеин Мевсим: Благодаря, драга
Ева! Наградата беше пълна изненада за мен. Затънал до гуша в последните щрихи на предстоящата книга
за Атанас Далчев и Истанбул, не съм
забелязал дори, че съм номиниран. Напротив, не съм бил удостояван с награди, не съм бил ухажван от комитети и комисии, впрочем никога не съм се
и стремял към това. Като че повече
ме радват даровете на живота, природата и съдбата – да се радваш на
здраве, да си зареден с положителна

енергия и вдъхновение за труд и
творчество и никога да не се задоволяваш с постигнатото, а да търсиш
непрекъснато нови провокации. Като
израз на признание, разбира се, всяка
награда радва, тя е маркер, че не оставаш незабелязан, че не си подминаван. Онова, което отличава „Земя
пределна“ от предходните, е, че в нея
личният, биографичният момент се
откроява по-релефно. И това не бе самоцел, защото се оказва, че и най-съкровените споделяния се вписват в
контекста на българско-турското.
В случая повече ме зарадва обстоятелството, че бе забелязана и съответно удостоена проблематиката
на книгата. Не е тайна, че темата за
българско-турските културни връзки
е неправомерно неглижирана и в двете страни. Тя, злочестата култура,
винаги се приема за бледа проекция на
политическите и дипломатическите
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отношения. Но забелязва се и обратната тенденция: когато културните
връзки са силни, когато те се подемат
и се прегърнат от творците в двете
страни, политиката остава принудена да се съобразява с гласа на културата. Благодаря от сърце на моята
чудесна издателка Божана Апостолова за доверието, както и на журито,
схванало посланията на книгата ми.

в които може да се препуска с развилнял се вятър по косите. Да търсиш
и да откриваш общото, да виждаш и
извеждаш на витрината положителното в двата обезсърчаващо различни контекста е нелека мисия, която
предполага неимоверно търпение.
Нещо, което поетът Добромир Тонев
прекрасно е изразил: Колхида може би

Евдокия Борисова: Ти си се посветил
на изследването на междукултурните
връзки на българската литература и
балканския контекст, и по-специално
– на турските следи и спомени, проектирани в българската литературна
история. Голямата тема в творчеството ти е общопреживяното ни. Непрестанно пренасяш български литературни факти в Турция и обратно
– турски автори и текстове в България. Не се ли умори да търсиш близости, обич и разбиране между тези два
толкова близки, но понякога обезсърчаващо различни контекста? И има ли
нещо конкретно, което би могло да
те демотивира в изследователската
работа?
Хюсеин Мевсим: За един простосмъртен, роден, израснал и завършил
българска филология в България, а
впоследствие установил се в Турция и
след десетгодишно прекъсване попаднал в академичната среда, няма нищо
по-естествено от това да се посвети
на изследването на литературните и
културните връзки между едната и
другата страна. Нали човек най-добре
плува в своите води? Проблемът е, че
двата бряга са брулени от недоброжелателни ветрове; изследователската
нива на българско-турските културни
отношения е своеобразен буренак със
закоравели стърни, плевели и троскот, работата в нея изисква изключително внимателно обработване
на почвата. Балканският човек е неимоверно обременен с миналото. Случайно ли е, че в балканските езици има
толкова много минали времена, дори
и бъдещето се изразява с миналостта? Няма да крия, че е имало моменти,
когато съм завиждал на колегите си,
които работят в други – неутрални,
необременени исторически – области,
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не съществува, / но тихо, да не чуе
екипажът! Онова, което ме окрилява,
е, че книгите ми и на двата езика се
приемат добре, не е без значение, че
излизат в представителни издателства в двете страни: пловдивското
„Жанет 45“ и турските Kitap, Yeditepe
и Timaş. Може да ме демотивират
единствено недоброжелателността,
подволотърсачеството, четенето на
текстовете ми така, както дяволът
чете евангелието. Аз съм пределно
открит в помислите и намеренията
си, основавайки се на филологическата
си подготвеност, стремя се да допринеса за умножаването на взаимното
познание, на взаимните представи.
Моята противоумора произтича от

чувството и нескромното съзнание,
че пиша и – особено – превеждам неща,
чиято стойност ще се разбере подобре във времето.
Евдокия Борисова: В настоящата
книга „Земя пределна“, но и в „Между
два бряга“, а и на други места, ти не се
страхуваш смело да прекрачваш бреговете на времето: от средновековните жанрове, през Българското възраждане, към бел епок и модернизма до
съвременната епоха. С други думи: от
Константин Костенечки през Георги
Раковски, Иван Вазов, Елисавета Багряна, Ст. Л. Костов и Атанас Далчев
до Йордан Радичков, Стефан Цанев,
Станислав Стратиев и Христо Бойчев. Имаш ли любима епоха и автор?
Кои автори би желал лично да познаваш и какво би им казал днес? Понеже
си и преводач – кого мечтаеш да преведеш тепърва на турски език?
Хюсеин Мевсим: Онова, което обединява всички тези изброени направления и автори, е връзката им със
съседа на изток – Османската империя, Турската република, изразеното
им отношение към ориенталското,
турското. Поради това често в полезрението ми попадат автори, които са много далеч от вездесъщия литературен канон, почти непознати
дори за специалистите. Освен това
в професионален план нямам възможност да специализирам и преподавам
определен период или автор. Налага се
да преподавам както фонетика, лексикология, така и синтаксис, стилистика. Изключително съм признателен
на преподавателите от Пловдивския
университет, които ми дадоха солидна филологическа подготовка. Всеки
български автор, до когото съм се докоснал, има отношение към Турция и
турското. Например: ако съм открил,
превел и издал споменните откъслеци
на военния лекар Йосиф Любенов, почти неизвестен автор, то е, защото
след завършването на Императорското военномедицинско училище през
70-те г. на XIX век той заминава да
служи в далечната османска провинция Йемен и с невероятна точност
описва наблюденията си върху живота в тази арабска география. Ако съм
превел и издал спомените на Петър
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Матеев от Котел, то е заради двете
му пътешествия през Анадола, когато съпровожда една английска аристократка, а впоследствие помага на
археолога Джордж Смит в археологическата му експедиция. Представяш
ли си колко важни и ценни за турските
хетитолози и шумеролози са неговите
описания? Ако съм превел и издал неиздадените на български в книга Писма от Цариград на Христо Бръзицов и
ако сега, поради породения интерес,
предстои да излезе втора книга със
спомените и репортажите му, то е,
защото той е роден край Босфора и
великолепно съживява града на детството си. Ако Михаил Маджаров и
Константин Величков претърпяха
втори издания за кратко време, то
е, защото в пътеписно-мемоарните им текстове и очерци турският
читател и изследовател открива
информация, отношение, гледища,
неизвестни и непознати досега. Ако
репортажите във вестник „Утро“
на българската журналистка от полски произход Ванда Зембжуска от Галиполския фронт от август 1915 г. –
всъщност тя е първата и единствена
военна кореспондентка, отразила събитията от фронта – още на втората седмица претърпяха второ издание, то е, защото в едно от писмата
си тя описва срещата с подполковник
Мустафа Кемал паша, бъдещия Ататюрк, и така хвърля светлина върху
новата турска история. Мога да продължа с другите автори. Всички времена и периоди са ми любими, но особено интересно е началото на 30-те г.
на миналия век, конкретно 1932, която
смятам за своеобразен връх в турско-българските културни връзки. За
участието на Чудомир в научна екскурзия с учители през същата година
съм писал вече, предстои да довърша
книгата за пътуването на българските журналисти, организирани от Съюза на провинциалните журналисти,
в Истанбул и Анкара, което се превръща в ярък апотеоз на турско-българското добросъседство и приятелство. Но изграденото с много усилия
и пот, особено ако основите му не са
укрепнали и стабилизирани достатъчно, лесно се руши. Ето, на турски
сега предстои да излезе мой превод на

пътеписа „Цариград“ на Ангел Каралийчев, който през май 1939 г. заедно
с Трифон Кунев, Георги Константинов
и д-р Дафина Кьорчева пътува до Босфора с конкретното намерение да се
основе Комитет за турско-българско
приятелство.
Споменавайки имената на съвременните драматурзи, впрочем намекваш
за моите преводи, нещо, с което бих
си позволил да се похваля. Нещо, което
ме кара да повярвам в силата и ефективността на превода, на преводаческото усилие. Превел съм досега към
20-ина съвременни български пиеси,
издал съм няколко сборника с българска драматургия и смея да твърдя, че
тя се цени високо и се радва на голяма
популярност в Турция, поставя се с успех. В резултат на личните ми връзки

със самите драматурзи често български пиеси правят световна премиера в Турция, такъв беше случаят със
„Заговорът на Калигула“ от Стефан
Цанев. Всяка година поне десетина
български пиеси се играят по сцените
на турските държавни, общински или
частни театри. Много бих искал да
познавам художника и писателя Петър Дачев, прекарал 10 години в световната столица, издал „Непознатият Цариград“ (през 1942). Тази чудесна
книга бе преведена и издадена преди
две години и предстои да излезе в друго издателство. Продължавам да го
преоткривам, скоро ще излязат три
негови неизвестни досега репортажа
за Цариград, които открих в архива
му в Дом-паметник „Йордан Йовков“
в Добрич. Съжалявам, че официални
инстанции и от двете страни, пряко
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Хюсеин
Мевсим

Проф. д-р Хюсеин Мевсим е литературен историк, изследовател на турско-българските
културни и литературни отношения и преводач. Роден е
през 1964 г. в с. Козлево, област
Кърджали. Завършва гимназия в
Момчилград (1982) и българска
филология в Пловдивския университет (1989). Установява
се в Република Турция (1991). Защитава магистратура (2002) и
докторат (2005) в Института
за социални науки на Анкарския
университет. В момента преподава български език и литература във Факултета по език,
история и география на същия
университет. Автор на редица
книги и изследвания върху българската литература, фолклор
и история. Съставител и преводач на български и турски на
различни антологии и сборници.

ангажирани да развиват културните
връзки, не подеха моята инициатива
Петър Дачев да бъде вграден в основата на турско-българското сближение и приятелство.
Евдокия Борисова: Ако въпросът ми
те е накарал да се размечтаеш, нека
обърнем оптиката – кой турски автор би желал да познаваш лично и да
преведеш посланията му към нас, българските читатели?
Хюсеин Мевсим: Това ще бъдат отново автори на документална литература – писма, дневници, пътеписи,
спомени от турски писатели за Балканите и България, които биха ни обогатили взаимно.
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Евдокия Борисова: Обичаш демитологизациите, смело сваляш маските и
спориш с клишетата. Свръхдиалогичен си в иначе добросъвестната позитивистична методология на работата си. Впечатляващи са етюдите
ти в „Земя пределна“ върху: Раковски
и неговия „Горски пътник“, фиксиран
върху делнично човешкото, готварските рецепти и кулинарията дори;
драматичното учителско спасение на
Фурнаджиев в Истанбул след Септемврийските събития; Далчевата алиенация и студенина към родния Солун,
но и носталгичното му завръщане в
Истанбул; карнавала на Чудомировите ориенталски патила. И все пак
– имаш ли шокиращо откритие в десетките литературно-исторически и
културни сюжети, които си разказал?
Хюсеин Мевсим: Специално в моя тип
изследвания, в моята нива, демитологизацията е неизбежна, без никак да се
стремя към това, без да я предпоставям. Поради оскъдността от факти и
фактология, поради това, че българският автор не трупа архив, принуден
съм да скъся разстоянието с твореца
до степен да вляза под кожата му. Да
пътувам с Никола Фурнаджиев от софийската гара през есента на 1933 г.,
да се вживявам в това как той преминава през черните угари на родната
Тракия, да си мисля какво го вълнува,
да го накарам да пие турско кафе в
разлати филджани в Узункьопрю... Да
измисля, че заради ориенталското му
излъчване, а и поради фамилията му
паспортният служител го е взел за
турчин и го е заговорил на турски. Да
пропътувам в късната есен на 1908 г.
с Христо Далчев, бащата на поета,
избран за депутат в османския Меджлис, от Солун до Истанбул, когато
корабът се откъсва от брега и се смаляват Бялата кула и Седемте кули...
Да пътувам в едно купе във влака с
Петър Дачев за София, да му внуша,
че колелата скърцат под тежестта
на впечатленията му, които отнася
от вечния град... Това неминуемо поражда демитологизации. А има и нещо
друго, когато затънеш в архива, в
първоизвора, по-добре разбираш, че
онова, което ти е било поднасяно, не

е всичко, че има и други неща. Всеки
простосмъртен е от плът и кръв, не
е титан; важното е да се открие и
докосне човекът.
Евдокия Борисова: Обичаш инверсиите а ла Вазов (език свещен) и а ла
Багряна (сърце човешко) в своето писане. Във формулировката на заглавието „Земя пределна“ усещам много
обич, много литературен пиетет и
дори сантимент. Ще раздвоя въпроса
си – първо, не се ли страхуваш да те
мислят за сантиментален автор. И
второ – коя е земята пределна за теб
и предел на какво е тя?
Хюсеин Мевсим: Трудно се намират
заглавия на такива книги, макар и
обединени от обща тема. С непрежалимата София Несторова дълго сме
обсъждали различни варианти – от
Близки непознати (преекспонирано до
изтърканост), през Брулени брегове
до Крехко равновесие. Защото работата в тази област е като да вървиш
по остри и ръбести камъни, което
предполага да стъпваш много леко,
едва ли не въздушно, за да запазиш
равновесие. Почти бяхме постигнали
консенсус, когато милата Соня предложи Земя пределна. Впрочем изразът
е от „Кървава песен“ на Пенчо Славейков, едно от малките проявления
на месианизъм в българската литература, в което Балканите се възприемат за избрано място. Земята
пределна е родното ми Козлево, на самата граница с Гърция. Земя пределна
са Балканите – на синора между Въсток и Запад. В уголемен мащаб това
са кръстопътните Балкани и Мала
Азия, между някогашний и сегашний
свят. А, да, за сантимента... Защо да
се страхувам от това, което съм? Да,
аз съм сантиментален човек, няма как
това да не се отрази и на писането
ми. Всички се нуждаем от определена
доза сантимент, а и когато съдбата
ти е поднесла толкова превратности,
сантиментът е пелената, която те
съхранява.
17 декември 2020 г.
Продължава в следващия брой
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Пред кого се изповядвате
Дистанционен разговор
на Цветан Цветанов
с израелския писател
Ешкол Нево, специален
гост на Софийския
международен
литературен фестивал
„Три етажа“ на Ешкол Нево (изд. „Колибри“, 2020) е първата среща на
българските читатели с поредния
забележителен съвременен израелски писател. Ако харесвате Амос Оз,
Цруя Шалев, Етгар Керет или филмите на Нир Бергман и Еран Колирин,
то Ешкол Нево определено е вашият
човек, макар да не прилича директно
на никого от изброените. „Три етажа“ също не е книга, на която лесно
да ѝ се постави рамка. Макар да е една
от най-успешните книги на автора си
в международен план, а премиерата на
филма на Нани Морети по нея да предстои тази година в Кан. Нево признава, че в собственото му творчество
тя не е сред най-типичните – като
персонажи, написване и структура.
Архитектурата ѝ сякаш е ясна, ама
само ние си знаем колко непознаваема
и многопластова може да е една нищо
и никаква триетажна сграда. С Ешкол
Нево разговаряме в късен среднощен
час – след като е прочел приказка за
лека нощ на дъщеря си и е провел среща в Zoom с 300 читатели – това е
времето, в което се чувства най-свеж
за разговори. С уточнението, че макар
да е нощна птица, все пак пише само
от 8 до 14 часа, когато въображението му работи най-добре и е способен
да развие една история.

Г-н Нево, да започнем от трите
различни метода на разказване на
историите от трите етажа – разговор с приятел от младостта,
писане на писма (а не на имейли) и
„диалог“ с покойник през телефонен

секретар. Общото е може би, че и
трите начина на общуване са изчезнали или постепенно изчезват
от нашата действителност.
Да, трите изповеди са направени по
начин, който е един вид старомоден.
Хани от втория етаж пише писма, защото смята, че електронната поща е

аз, водим наистина дълги телефонни
разговори – както правехме през 80те и 90-те. Говорехме си по два часа
по телефона и вярвам, че този вид
близки и задушевни разговори са едно
от най-хубавите неща, които имаме в
тоя живот… Използвахте думата „истории“ и смятам, че това е наистина ключово за книгата, защото ето,
имаме три „изповеди“, но изповедта
не съдържа само истината. Всеки от
персонажите разказва история през
изповедта си, всеки от тях иска да
постигне нещо с тази изповед. Арнон
от първия етаж иска щастлив край,
Хани иска да получи опрощение, а Девора от третия етаж желае навярно
отмъщение. Така че тук имаме не само
изповед, а разказвана история, която
е вече и манипулативна.

Интересен е и въпросът за присъствието и отсъствието в момент на изповед – и от двете
страни: на изповядващия се и на
слушащия.

прекалено опасна – не знаеш кой чете
имейлите ти. Телефонният секретар на третия етаж е нещо, което
„зазвучава“, когато съпругът умира
– това е повече метафора, отколкото действителен начин на общуване.
А що се касае до разговорите, тези
дълги разговори, каквито имаме на
първия етаж, мисля, че… не зная как
преминава епидемията от коронавирус през България, но тук, в Израел,
поне в началото на карантината усетих, че всички, в това число и самият

На първо място, това е интересен
начин на вникване в нещата. В християнската традиция например има
изповедалня – тази ситуация я виждаме и в доста филми: човекът влиза в малка кабинка, за да се изповяда,
а понякога свещеникът дори не го
слуша. При нас, евреите, няма подобно обособено помещение. И един от
въпросите, които книгата поставя
пред вас, е: Пред кого се изповядвате? Навярно най-лесният начин да се
изповядаш е да го направиш пред някой отсъстващ – пред някого, който
е много далеч: може би в друга страна, а може би дори мъртъв… Арнон от
първия етаж се изповядва пред своя
приятел, с когото в крайна сметка
се оказва, че не са най-близките приятели на света. Може би избираме да
разкрием тайните си, да ги поверим
на хора, които не са от непосредственото ни обкръжение. Едно от нещата, които ме тласнаха да напиша
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първия етаж са ни представени и
героините от втория и третия
етаж – в периферията някак си.

Кадър от филма „Три етажа“ на Нани Морети

тази книга, беше странен феномен,
който преживях след излизането на
моя по-ранна книга – Neuland (2011).
Започнах да получавам имейли от
хора, които не познавах – читатели,
които ми пишеха: Прочетох книгата
ви. Нека се срещнем. Искам да споделя
нещо с вас… Не знам как е в България,
но хората в Израел са доста открити и склонни към подобни разговори,
така че аз отговарях: Добре. И когато се срещнах с тези читатели – те
бяха петима или шестима – установих
колко е лесно хора, които не познаваш,
да споделят с теб най-дълбоките си и
мрачни тайни: истории за попадане
в затвора, за разбити семейства…
Те бяха избрали да разкажат своите
истории именно на писател и аз бях
напълно неспособен да си отговоря
на въпроса Защо на мен? Така се отключи серия от размисли – пред кого
се изповядват хората, защо избират
да се изповядат пред писател, каква е
манипулативната цел на това. В такава ситуация се роди замисълът на
тази книга. В действителност „Три
етажа“ е една от най-мрачните ми
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книги, героите в нея не бихте харесали веднага. Обикновено – в други мои
книги – героите ми са прекрасни, аз самият се влюбвам в тях, докато пиша.
Но към тези трима изповядващи се
герои имам по-двойствено отношение. Понякога ми се иска да изкрещя на
Арнон от първия етаж: Не го прави, не
го прави, моля те!, а той продължава
да настоява на своето… Смятам, да,
че те са обсебващи, манипулативни, често вземат неправилните решения, често допускат грешки… Или
както Хани от втория етаж казва на
едно място: Нещо вътре в мен ми каза
да постъпя неправилно… Смятам, че
това е в самата сърцевина на книгата: те постъпват погрешно, защото
са хора, а хората грешат. Аз лично
правя средно по три-четири грешки
всеки ден. Грешките са това, което
ни прави човешки същества.

Макар да са отделни трите истории, все пак нека уточним, че говорим за роман, а не за три новели.
По един доста филмов начин още
в края на историята на Арнон от

Определено си е един роман – за мен
„Три етажа“ е един роман в три части.
Имах доста колебания и спорове със
себе си докъде да стигна в преплитането на историите между различните етажи. И накрая това „преплитане“ се получи доста деликатно. Реших
да не обвързвам прекалено трите истории. Да ги оставя там, където са.
Във филмовата адаптация по книгата, която ще бъде представена на Кинофестивала в Кан през тази година,
режисьорът Нани Морети е решил да
обвърже трите истории една с друга
малко повече, отколкото са в романа.
Но аз съзнателно запазих дистанцията между тях. За да ви въведа малко
повече в самия процес на създаването
на книгата, ще ви кажа, че когато започнах да я пиша, нямах предварителен план това да бъде роман на три
етажа. Просто започнах да пиша историята на Арнон от първия етаж. И
след като приключих с тази история,
си казах: Ето, имаме изповед на един
мъж, добре… нека сега да напиша и изповед на жена. И чак след като написах
историята на Хани от втория етаж,
аз разбрах каква ще е структурата
на книгата и че трябва да построя и
трети етаж. От която и страна да я
погледнем, тази книга не е планирана,
тя е следствие на експлозивен процес
на написване, най-бързо написаната от мен книга, само за пет месеца
и съвсем кратък период на редакция
(обикновено ми отнема две или три
години, за да завърша книга). Беше увличащо и една от причините за това
беше, че докато пишех, въобще не
си давах сметка какво правя. А след
като излезе, помня, че журналист или
книгоразпространител, който още
не беше я прочел, ме попита за какво
се разказва. И на мен ми беше трудно
да отговоря за какво е тази книга. Не
знам – отвърнах – Аз само я написах.
Вече са минали пет години, откакто
беше публикувана в Израел, постепенно и аз започвам да разбирам доста
елементи от нея. Но самият процес на
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писане беше изключително несъзнателен и експлозивен.

В съвременната израелска литература това, което тук с вас наричаме „изповед“, не е непозната
територия. При Амос Оз го има
също. Избягвахте ли съзнателно
изникващи референции и влияния,
или изобщо не сте мислили в подобна насока? Как действат във
вашия творчески процес влиянията от автори, които харесвате?
Не съм го мислил съзнателно, докато
пишех книгата. Единственото нещо,
което е възможно да съм имал предвид, е повестта „Пропадане“ на Албер
Камю, в която главният герой също
се „изповядва“ пред случаен слушател в амстердамски бар – какво е да
вървиш по мост, да видиш, че някой
се дави, и да не му помогнеш. Известната песен на Фил Колинс In Тhe Air
Tonight е вдъхновена от тази книга.
Песента също е изповед… Иначе много обичам тази книга, въпреки че съм я
чел като много млад. И може би от нея
съм взел подсъзнателно „енергията
на изповедта“.

Споменавате Фил Колинс. В периферните пластове на „Три етажа“
има още „Рейдиохед“, Том Пети,
Нийл Йънг, един бюст на Моцарт.
Има ли специално значение музиката за вас?
Музиката винаги е била съществена
част от живота ми. Цял живот съм
искал да бъда музикант и съм един
вид неуспял музикант. През годините
съм се пробвал да свиря на барабани,
на китара, на цигулка, на пиано, но
просто не бях достатъчно добър. Но
пък страшно обичам да работя с музиканти и понастоящем участвам в
три различни музикални проекта – с
думи, написани от мен, и музиканти
от областта на класиката, рока и
дори джаза. Всичко в момента е на пауза заради коронавируса, но иначе си
работим – имаме репетиции заедно
и т.н. Музиката заема съществена
част от живота ми, която става все
по-съществена. Когато пиша дори,

често мога да бъда видян със слушалки. В най-добрите си моменти, докато
пишеш роман, ти се чувстваш някак
като музикант – вземаш чисто музикални решения, откриваш ритъма на
всеки герой. Арнон има своя ритъм.
Хани също. Девора от третия етаж
пък има съвсем, съвсем различен ритъм – тя оставя съобщения на телефонен секретар, разговаря с мъртвец
и е съдийка освен това, тоест е носителка на съвършено различен език,
което задава и различна музикална
тоналност на историята ѝ… Понякога израелската ми редакторка, докато обсъждаме даден ръкопис, ме пита
защо съм решил да съкратя това или
онова изречение, което според нея е
било добро. И аз ѝ отговарям: По ритмически съображения – с него губя ритъма. Това е единственият смислен
отговор, който мога да ѝ дам. И мисля,
че ние, романистите, в най-добрите
си моменти сме музиканти.

Къде може да се открие музика
с ваши текстове и какви теми
ви занимават конкретно в този
формат?
Имам един проект, част от който
е достъпен и в Ютюб, ако напишете моето име и Yellow Fingers. Това е
един разказ със съвременна класическа музика и моя глас, който говори за
„пандемия от емпатия“. Написах този
разказ преди две години и половина и
тогава думата „пандемия“ я възприемах като нещо далечно, средновековно. Дори не съм си представял, че
един ден отново ще е актуална… Иначе много песни по мои текстове на
иврит звучат по израелското радио.
Двама от най-добрите ми приятели,
с които се срещаме и работим непрекъснато, са музиканти – единият е
пианист, другият – китарист. В часовете, в които преподавам творческо
писане, често водя професионален диджей и задачата за студентите ми е
да пишат, следвайки и вдъхновявайки
се от ритъма на музиката.

Как три истории от предградията
на Тел Авив могат да се превърнат
в италиански филм?

Ешкол
Нево

Ешкол Нево е роден в Йерусалим през 1971 г., прекарва
детството си в Израел и Детройт. Служи като офицер в
Израелската армия до 1993 г.,
по време на Първата интифада.
Следва психология в Университета на Тел Авив. Преподава
творческо писане в университетите в Тел Авив и Йерусалим. Внук е на третия министър-председател на Израел
Леви Ешкол. Неговите романи
са бестселъри и са публикувани на много езици. „Три етажа“ е избран от читателите
в Тел Авив за най-добра книга
на 2015 г., печели израелската
награда Platinum и наградата Wizo във Франция, превръща
се в абсолютен хит в Италия
и е определен като „хипнотичен роман“ от „Ню Йорк Таймс“.

Бях напълно изненадан, когато Нани
Морети, един от всепризнатите
световни режисьори, реши да екранизира романа. Не съм гледал още
целия филм, защото ще излезе тази
пролет, за фестивала в Кан, но бях на
снимачната площадка и видях заснемането на доста от сцените. Имам
чувството, че се е получил добър
филм. Ще е на италиански, с италиански герои, действието ще се развива
в Рим, но аз напълно приемам тази
промяна. Иначе, ако филмът е добър,
в Тел Авив ще се похваля, че е така и
защото книгата е толкова добра. Ако
пък по някаква причина не е, ще мога
да кажа, че той е такъв, защото се е
отдалечил от книгата ми, и аз не нося
отговорност.

февруари 2021

42

Играта като

бижутерия
С Димитър Делчев,
професор в катедра
„Метал“ на НХА,
разговаря
Марта Монева
Къде сте у дома си?
У дома съм, където се чувствам добре.
Тъкмо гледах една българска световна
шампионка по бокс, Дейзи Ланг, втората ѝ родина е Германия, а днес живее
в Америка. У дома можем да сме навсякъде, но в крайна сметка си оставаме
българи, независимо къде по света.

Обичате ли да пътувате?
Много обичам да пътувам и в последните години доста пътувах. Бях в
Перу, на Мачу Пикчу, Титикака, Лаос,
Тайланд, Египет, Серенгети, Петра в
Йордания. Колкото е по-необичайно, е
по-привлекателно.

От какво семейство произхождате?
И двамата ми родители са починали
много рано, майка ми смътно си я спомням, баща ми не, но съм късметлия,
отгледаха ме роднини.

Как се насочихте към професията
си?
Никога не съм мислил за друга професия освен за тази на художник. Обаче
не съм мислил от началото за метал
и бижута. Когато починаха всички,
една моя леля забеляза, че рисувам
добре, и се консултирали роднините,
че има в София художествена гимназия за приложни изкуства. Техни приятели художници ги посъветвали и те
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преценили, че е по-добре да ме насочат натам, да взема занаят, за да не
остана гладен. Кандидатствах и ме
приеха. Специалността ми беше „Художествена обработка на цветни метали и бижутерия“. Бях добър ученик.
Изучавахме и скулптура, и рисуване.
Едва след като ме приеха в Академията в Унгария, роднините ми казаха,
че съм бил приет и в художествената
гимназия, но помолиха да не се сърдя.
Прави бяха.

Помогнали са малко на съдбата ви.
Да, голям късметлия съм, защото
попаднах на най-добрите майстори в това училище, и то на такива,
лишени от претенции. Сега всички
сме с много големи претенции, докато те бяха скромни занаятчии. Научих много добър занаят и сега съм
благодарен. И в Унгария след това
пак случайно попаднах, един приятел ме убеди да пусна документи и за

Димитър Делчев, пръстен
от серията гумени бижута
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чужбина. Кандидатстваше се в София, трябваше диплома с успех над 5.
Бях добър, но имах и късмет, не беше
лесно да се излезе навън без протекции в онези години. Специалността
„Стъкло и бетон“ в Художествената
академия за приложни изкуства в Унгария ми звучеше много добре, а и там
беше най-либерално. В онези времена музиката беше на върха, киното
също беше върховно. В Чехия след
1968 г. нямаше прием. В Полша беше
напрегнато.

А кои бяха вашите учители?
В средното училище единият ми учител беше Манук Ракобян, най-добрият бижутер в онези времена. Също и
при Никола Лазаров съм учил ковани
съдове. И Академията в Будапеща
беше отлична. Там преподаваха Ерньо
Рубик, Золтан Бохуш, Дьорд З. Гач,
ученик на Виктор Вазарели, ни преподаваше цветознание. Просто съм
късметлия.

Какво успяхте да вземете от тези
преподаватели?
Максимумът, който човек може да
получи. Аз самият съм преподавател
и много често казвам на студентите
си: „От вас зависи да научите!“. Няма
добри и лоши, можеш да попаднеш и
при най-добрите, но ако нямаш желание да попиваш, не става. Аз винаги
препоръчвам да се учат и от най-добрите, но и от не толкова добрите.
Аз така съм правил като студент.
Моите състуденти станаха големи
личности и имена. Хубави предмети
изучавахме – три различни естетики,
архитектура на ХХ век, естетика на
околната среда, цветознание, системата „Вазарели“…

В Будапеща сте учили дизайн на
стъкло. В НХА преподавате в катедра „Метал“. Защо?
Когато завърших училището, аз все
пак смятах, че съм занаятчия, а исках
да стана артист. След като завърших
и Академията, постепенно разбрах, че
или правиш изкуство, или не, независимо от материала, с който работиш.

Димитър Делчев, серия бижута „Мрежи“

Защо все пак правите бижута?
Със стъкло не можех да се занимавам,
много беше скъпо, а и нямах софийско
жителство. Трябваше да стана ватман или да работя в „Кремиковци“.
Моя колежка, керамичка, работеше
тъкмо заради това в „Кремиковци“.
Започнах с бижута, защото беше
много бързо и не се изискваше кой знае
какво, за да се започне. Живеех в едно
мазе на улица „Княз Борис“, но можех
да си позволя да работя в единия ъгъл
и да се издържам. След завършването бях две години в казармата. След
осем години в чужбина нямах никакви
познати. Имах различни перипетии,
имах си и проблеми покрай брадата. Арестуват ме, питат: „Кой носи
брада?“…

Ами Ленин е носил брада.
Колко пъти са ме арестували, безброй
са историите (смее се).

Работите с буквално всякакви материали, как си ги избирате?
Материалът мен ме намира, не го
търся аз. Дали природна форма, или
индустриална. Виждам маркучи, железа и оттам идват идеите, от самия
материал.

Имате една феерична, но и леко
опасна серия „Когато стана на
64“, с песента на „Бийтълс“ ли е
свързана?
Да, аз съм от това поколение, което
цени „Бийтълс“ и „Ролинг Стоунс“.

Пръстените от „Когато стана на
64“ напомнят леко на боксове.
Те изглеждат страшни, но не са
опасни.

Вашите бижута нерядко са далеч
от класическото понятие за бижу,
било то заради дизайна или избора
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Димитър
Делчев

Професор Димитър Делчев е
роден на 1 март 1949 г. в Симеоновград. Завършил е Гимназията за приложни изкуства
в София и Художествена академия за приложни изкуства в
Будапеща, специалност „Стъкло“, през 1975 г. Професор е в
Националната художествена
академия, в катедра „Метал“.
През 1997–98 преподава в Центъра за изкуство и дизайн
в Кувейт. Има многобройни
самостоятелни и групови изложби в България и чужбина.
Работата му е оценена с множество международни награди
и откупки от различни музеи.

на материал, имат скулптурен характер, носят многосмислие. Как
бихте ги окачествили?
Обекти и скулптури са претенциозни определения. И играчки не би било
погрешно.

Какво е важно за вас в работата с
вашите студенти?
Първо изхождам от тях. Съобразявам се с техните заложби, всеки има
собствен талант и път, искам да го
насоча да върви по този път, а не по
моя.

А по какво се различават студентите ви в България от тези, на
които сте преподавали в Кувейт?
В Кувейт студентките ми бяха само
принцеси. От принцеса нагоре бяха
(смее се), но при мен идваха интелигентни студентки.
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Имате ли специални спомени и анекдоти от това време в Кувейт?
Да, много са. Най-големият анекдот
беше, че попаднах там, когато заплатата ми в Академията беше 5–6
долара, през 1997 г. И тогава, отново
късмет, ме поканиха там. Посрещнаха ме с един шевролет, тичат да
ми отворят вратата със „Заповядайте, сър!“, аз си мисля – какъв сър.
Анекдотите са от този род. Уговаряме се за заплащането и питам: „А
колко е данъкът?“, те се дивят какво
е това данък. Идват едни студентки
– скромни, аз мисля, че искат да се научат, та да си изкарат прехраната, а
те милионерки. Дойде една студентка, иска пръстен да направи. Помолих я да донесе малко повече злато,
защото не може от 20 грама начален
материал да направи 20 грама пръстен. Трябва да е три пъти повече, за
да мога да отлея, да изпиля. И тя носи
едно кюлче. Поисках и камъче да сложи,
казах ѝ да донесе едно, а тя носи едно
такова – казвам: „Какво е това малко
камъче, вземи по-голямо!“. Гледам го,
то блести и коментирам: „Ама много блести този цирконий!“, а тя: „Как
цирконий, това е диамант! Ето сертификата му!“. Аз пък се притесних да
не го счупя и да си докарам неприятности. А тя: „А, няма нищо, нали искате по-голямо. Ако го счупите, утре ще
донеса по-голямо“. Стана много хубаво. Такива истории имаше много.

Вие сте щедър човек, на празненството за 70-годишнината ви в
галерия „Рамджули“ подарихте 70
пръстена на посетителите. Как
успявате да съхраните духа си в
неособено радостното битие, което ни заобикаля?
Трудно е. С работата си почивам,
това е истината.

На какво е подвластно изкуството
днес?
На емоциите. Много отговори ми
идват на ума, но никой няма да е
изчерпателен.

Без какво не можете в битов и всякакъв план?

Без любов човек не може. Няма по-хубаво от това да обичаш и да те обичат. Без всичко друго може.

Имате ли любими колеги? С кого си
сверявате часовника?
Много са тези колеги, не бих могъл да
ги изброя. И сред бижутерите, и в живописта, и в скулптурата. Голям любител съм и много се радвам на чужди
работи. Постоянно гледам.

А в киното, литературата и музиката кого харесвате?
И тук трябва да изреждам много. Обичам музиката и киното, като студент
не изпусках филм на Бергман. А сега
тъкмо слушах един концерт на Лиза
Жерард от Dead Can Dance.

Какво означават наградите за вас?
Винаги е приятно, когато те похвалят, но наградите, тоест оценката,
която получавам от случайни хора,
е особено приятна и важна. Веднъж
видях на улицата в Мюнхен жена с
мой пръстен. Друг път, пак там, видях достолепен, добре облечен мъж с
моя брошка и се осмелих да го спра и
да споделя, че съм авторът. „О, Димитър Делчев, любимият ми дизайнер!“,
възкликна той. Сигурно от Берлин го
беше купил. Това беше по-ценно от
първа награда в Ню Йорк.

Какво ви предстои сега?
Работя си. Участията много не ме
вълнуват.
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Георги Каприев

Една концептуална автобиография

Цочо Бояджиев
безпогрешност. Като отчита, че авторският му труд е достойно оценен,
не разчита на посмъртна слава, защото знае, че „обитаваме царството на
забравата“. „Троянчанинът – пише
той – не обича да се оплаква, предпочита да се надсмива над себе си. Той е
оптимист без илюзии.“ За който не е
чувал: Цочо Бояджиев е от Троян.

„Отгласи. Разговори
с Цочо Бояджиев“,
Атанас Стаматов,
Фондация „Комунитас“,
2020 г.
В самия край на 2020 г. се появи малък
по обем том, озаглавен „Отгласи“. Той
съдържа разговори на Атанас Стаматов с Цочо Бояджиев, чиято биография би следвало да очертават.
По показателен начин са приложени
два текста на Бояджиев за Радичков
и един дневник, започнат отникъде и
пак там завършен, както и няколко кадъра „из семейния архив“. Симптоматична книга. Симптоматична за Цочо
Бояджиев, разбира се, но не само.
Предметно гледано, не би следвало
точно аз да пиша за нея. Поради „конфликт на интереси“: името ми се появява нерядко и все съм някак в бяло.
Имам честта да съм съратник и приятел на Цочо Бояджиев вече почти четиридесет години. Прочитът на книгата убеждава, че този „конфликт“ е
чиста привидност.
Който тръгне към нея с очакване да
научи пикантни подробности от личния живот на Цочо Бояджиев, има да
чака. Сам зная множество достопаметни негови истории, които дори
не са намекнати. Премълчани или
пътьом споменати са даже част от
най-ценните му приноси към структурата и съдържанието на съвременната култура. Включи ли се някое
събитие или лице, то е главно инструмент за извеждане на общата цел. Бих
я формулирал така: концептуално самоопределение. Имаме пред себе си
концептуална автобиография на Цочо
Бояджиев.
На едно място в „дневника“ той размишлява върху „ширещото се в академичните среди злословие“, симптом на
нещо много по-драматично от баналната завист. А именно на собствения
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По семейна закваска още е имунизиран
против умиление от невежеството,
от „органичната мъдрост“ на аналфабета: „Естествената“ интелигентност – казва – е само хабитус, предразположение, осъществяването на
което изисква упорит труд, култивиране на онова, което ни е дадено в
суров вид“.
Изпълването на така центрираната
координатна система е темата на
по-нататъшните страници.

бездеен и затова пропилян, прахосан
живот. Бояджиев е в мелницата на
точно обратното: „Празният ден
е истинска трагедия за мен самия.
Чувствам се предател на самия себе
си“.
Лекарството срещу споменатия феномен изглежда така: „Този, който има
„своята“ изследователска тема, този,
който е достатъчно увлечен в интелектуалния си проект, ще скъпи силите, нервите и емоциите си. И по-рядко ще се отбива в Ганкиното кафене“.
Как изглежда интелектуалният проект на Цочо Бояджиев? Самата схема
на книгата подсказва, че видимите му
измерения са поне три.
Центърът на координатната система е житейският урок, преподаден от
родителите му: „Не си въобразявай
кой знае какво!“. Част от неговата
„тайна“ е, че никога не се взима докрай
насериозно. Изключено е да застине
в монументална поза. Дори спрямо
най-сериозните си успехи е в „тънък
ироничен отстъп“ и без претенция за

Хронологично, а и не само, напред върви поезията. Той публикува в „Родна
реч“ като осмокласник. Че по-късно
се разочарова от нравите в тогавашната ни литература и се дистанцира
задълго от нея, е големият късмет
на философията в България и по света. Към поезията го връща случайно
чут радиопрочит на „Вечерен тромпет“ от великия Борис Христов. Иван
Кулеков го провокира да публикува
старите си стихотворения, Румен
Леонидов го осъществява. И тръгват новите му поетични текстове.
Поезията си, с която се вписа в сърцевинната история на българската
литература, определя като „езика на
моите меланхолии“.
Друг е езикът на неговата философия.
Пробягвайки през годините си на учение, той формулира своя „базов лагер“:
дистанциране от идеологическите
клишета, отстояване на свободата
си, включително чрез избора на изследователския „предмет“: древните
мислители, практикуване на философията като комплексен духовен феномен – с мощен екзистенциален ангажимент. База, която предпоставя
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търсенето на различни от тогава
маркираните пътища.
Критерият в този поход е ясен: следване на европейските и световните
стандарти – каквито и усилия да изисква то в нашите условия. Цочо Бояджиев изповядва при това един „здрав
еклектизъм“, който „оставя свободни
опции спрямо различните философски
системи“ – от всички времена. Типът
на тази свобода става особено ясен
чрез оценяването на преводаческия
труд (в който е абсолютен шампион).
Преводачът е „скромен служител“ – на
текста и читателя, казва, който обаче е принуден да законодателства по
отношение на термини и концепти,
отсъстващи в българската традиция: преводачеството е голяма отговорност. В някакъв смисъл цялата
ни преподавателска и изследователска работа също може да се определи
като пре-водачество: водачество,
провеждащо към мисълта, ценността и смисъла. Така и звучи неговото
характеризиране на – впечатляващо
многото му – авторски книги.
Възлови за Цочо Бояджиев се оказват
годините 1984–1985. Излиза „Неписаното учение на Платон“, което буквално смени физиономията на философстването в тогавашна България,
появяват се томът със съчинения на
Абелар – първият превод на средновековен философ у нас, и антологията
„Идеята за времето“, която съставя
със Здравко Попов. Към това се добавя почти безцветно: „В тази година
беше положено началото на един летен семинар в Елена, който с известно прекъсване през бурните 90 години
продължава и до днес“.
Наистина, надолу има и по-детайлни описания. Защото става дума не
за друго, а за онова, което по-късно
беше наречено Българска школа за философска медиевистика, чиито основи
се положиха от него, от Цочо Бояджиев. Той е нашият учител в собствения смисъл на думата. Той сбра този
продуктивен и до днес кръг, той е
съдействен в производството на
основните му инструменти: годишник, преводна поредица, учебници,

фотография Цочо Бояджиев

академични курсове, международни
сътрудничества… Което резюмира
така: „Чрез всички тези неща нашата малка общност на изследователи на средновековната философия и
култура встъпи в сферата на „нормалната наука“. Същественото в характера на тази нормалност обаче е
мощното дистанциране от „безкрайно полагане-и-постигане на цели по
хоризонталата“.
Третото от споменатите измерения,
обитаемите от него пространства,
е фотографията: възвръщането на
погледа към „удивителния свят, който ни заобикаля“ – „колениченето
пред чудото на творението“. То се
осъществява най-вече в изложбите
и албумите, разбира се. Но е „удължено“ чрез теоретизиране (книгата му
„Философия на фотографията“ и библиотека „Фо“ например), превеждане,
преподаване, привличане на съмишленици и приятели. Не е случайно, че
преходът към текстовете за Радичков е отговор на въпроса за връзката
между света, какъвто се стреми да
покаже през обектива, и света в разказите на Радичков – един от тях.

„Радвам се, че го познавам“ – с това
изречение, казано впрочем за Владимир Градев, завършва целият текст.
Забележително е как тази по същество концептуална автобиография
се гради през разкази за близости и
приятелства: ученичества, учителства, съратничества. И във всичко това Цочо Бояджиев, говоря от
опит, оставя неотменимо своя формиращ отпечатък, един „кодекс на
честта“, чието действие се усеща у
всички, останали трайно в неговото
присъствие.
В най-близкия измежду тези кръгове
стои Атанас Стаматов, професор по
философия, изследовател, издател, но
и сподвижник и приятел на Цочо Бояджиев – вече около петдесет години.
От решаващо значение е и „примамването“ за разговора, и структурирането му, и особено тъканта на въпросите. Понякога наглед пространни, те
и допълват, и доформулират етапите на един жизнен път, осъществил
проект, който можем да наречем „интелектуален“, само обаче вземем ли
думата в пълнотата на всичките ѝ
значения.
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Петър Бойков

Динеков

Хрониката на
„Записки от „прехода“,
Книга първа (17 октомври
1989 – 17 октомври 1990),
Петър Динеков, разчитане
на ръкописа Евелина Белчева,
издателство „Огледало“,
2020 г.
Невероятно е как важни свидетелства изплуват от „външната тъма“
на архивите, хвърляйки светлина
върху близкото минало, което доскоро възприемахме като настояще.
Отдавна се знае, че академик Петър
Динеков (1910–1992) си е водил през
годините дневникови бележки, съхранявани от проф. Стефана Стойкова и
предадени на Народната библиотека
по-късно. През 2016 г. подборки от
Дневника на бащата на българската
фолклористика се появиха като издание на Националната библиотека
„Св. св. Кирил и Методий“. За някои от
ревностните му ученици тези публикации имаха и сантиментална стойност, бидейки последното завръщане
на Учителя. Други пък посрещнаха
публикациите далеч по-критично,
без да омаловажават значението им.
Според проф. Боряна Христова, автор
на предговора към първите публикации, дневниците на Динеков сякаш са
писани от две различни лица: единият е млад, ляв бунтар, който живее в
Царство България (1933–1937, сетне
записките прекъсват задълго), след
което сякаш щафетата е поета от
негов съименник, живял в НРБ след
1962 г. – вече като влиятелен интелектуалец, предпазлив и обран в оценките си за събитията. Интересен
биографичен разрез, който обаче до
голяма степен зависи и от подборката на дневниковите записи.
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По ирония на съдбата неговата осемдесетгодишнина се пада тъкмо месец
преди 10 ноември 1989 г. (тетрадка
274). И заприщеният бент на НРБ вече
не удържа под напора на събитията.
Уникална възможност за „обглеждане“ на прехода през неговите очи, със
задължителното ни право на несъгласие, но и с респект към гледната му
точка – тази на човек с леви убеждения от младини, натрупал редица разочарования през следващите десетилетия, които го подтикват към един
„горчив реализъм“ на стари години.

Сега, благодарение на изследователката Евелина Белчева, имаме възможност да се докоснем до „най-парливите спомени“ на академика – от
първите години на прехода, които
тези последни тетрадки проследяват ден след ден. Спорове в писателските среди, лични срещи и разкази от
първо лице; мнозина от приятелите и
събеседниците се променят пред очите му, влизайки в политиката. „Всичко
така се е политизирало, че виждам – и
моите бележки напоследък се политизираха. А това не е добре – най-малко
политиката трябва да има място в
тях“, пише Петър Динеков на 24 май
1990 г. Но в дневника му за този ден са
отразени само разпри за излизания от
партията (БСП), съзнание за грешките и корупцията на партийните лидери – и нито ред за Кирило-Методиевото дело. Пред нас е вече един „трети
Динеков“: хроникьор, дори пряко волята си, „на политиката – в такива дни
живеем“.

На 19 октомври 1989 г. Динеков
обстойно се спира на новия и много „шарен“ брой на в. „Литературен
фронт“, в който излиза важно и голямо интервю на Тончо Жечев, включително и по „турския въпрос“. „Тончо е
проявил голяма смелост, изразявайки
открито своите схващания. Но като
познавам нашата обстановка, опасявам се – пише той, – че ще последва под някаква реакция удар; едва ли
това интервю ще мине без официална реакция.“ В същия брой излиза и
откритото писмо на Дамян Дамянов
срещу Румяна Узунова, под което поетът поставя, по думите на хроникьора, „едно нескопосно стихотворение“. „Аз не приемам и не уважавам
дейността на Румяна в „Свободна
Европа“; в това отношение неведнъж
съм спорил с Блага. Но онова, което
е написал Дамянчо, е не само проява
на лош литературен вкус, но и на озлобление, на хлапашко раздразнение.
Поръчано ли му е това писмо?...“.
В тези редове е сякаш целият Петър
Динеков – с идейните си пристрастия, но и с морални критерии. По тази
причина и публикуваните последни
тетрадки в по-голямата си част се
превръщат в „разговор на два гласа“
между него и Блага Димитрова. Той и
тя са много близки приятели: виждат
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се всеки вторник (заедно с проф. Елена Михайловска), дори заедно гледат
сеансите на Кашпировски по телевизията; спорят помежду си, изслушват
се, карат се, разменят си реплики, но
накрая задължително се сдобряват и
изпитват огромно уважение един към
друг.
На 31 октомври „хроникьорът“ е смаян да узнае, че от кабинета на Тодор
Живков се обаждат в „Литературен
фронт“ (по поръка на самия Живков),
за да ги поздравят не само за споменатото писмо и стихотворение на
Дамян Дамянов, но и за интервюто
на Тончо Жечев. Тогава старият академик започва да осъзнава колко малко разбира от „политиката“, където
едно пряко послание може да получи
и обратна „рецепция“. В интервюто
си Тончо Жечев отрича революцията и революциите (тоест класовата
борба!), защото те винаги са водели
до кръвопролития. А ето че това се
оказва най-приемливата позиция за
Тодор Живков на ръба на промените,
който „иска здрав и незасегнат да се
измъкне от сегашната катастрофална криза, за която носи главната
отговорност“.
На 10 ноември, петък, Петър Динеков отбелязва: „Най-голямото събитие през последните години – Тодор
Живков си подаде оставката… Всичко
това бе огромна изненада, макар че
отдавна се очакваше Живков да падне
от власт“. Събитието академикът
посреща пред входа на алма-матер,
където разговаря с Елена Михайловска, акад. Кирил Василев и Филип Панайотов. Всички са превъзбудени, някой извиква: „Тиранът падна!“, а висок
момък ги поздравява с „Честито!“ и
бързо отминава.
На другия ден започва „новото време“.
В писателското кафене е пълно с народ и всичко жужи. Прави му впечатление, че двете маси – около Георги
Джагаров и Димитър Методиев – се
запазват непокътнати. Пита се дали
„хрантутниците на Живков ще оцелеят“. Намира атмосферата в писателското кафене за „несимпатична“ и решава да престане да ходи там. „Какво
мога да науча в тази атмосфера

– освен за новото пребоядисване на
кариеристите?“. И скоро то става
факт. Пред очите му настъпва и масовата „всеобща политизация“.

Самият Динеков иска да е „неутрален“, но съхранявайки левите си „идеали“. Отказва всякакви преки политически и медийни изяви. Само веднъж
участва в едно заседание на БАН около връщането на имената на българските турци, защото смята, че въпросът е „исторически“. И му е някак
все по-трудно и по-неуютно. В края
на 1989 г. пише, че не може да чете в
„Работническо дело“ как хора като
Владимир Топенчаров говорят патетично за „чистота и морал в партията“. Спомня си и за неистовия натиск
на бащата Топенчаров да избере сина
си за член-кореспондент на БАН.

На 10 ноември
Петър Динеков
отбелязва: „Найголямото събитие
през последните
години –
Потресен е и от изявите на Георги
Тодор Живков
Джагаров, който, след като връща
си подаде
партийния си билет, държи патетични речи за мирното уреждане на
оставката…
„турския въпрос“. Записва в дневника
си: „Джагаров можеше да замълчи, заВсичко това
щото той участваше активно в промяната на турските имена“ (16 януари
бе огромна
1990 г.). От друга страна, е силно смутен от „огромната тълпа, която креизненада, макар
щи заплашителни лозунги, ревейки:
че отдавна
„Мафия! Мафия!“ (13 декември 1989 г.).
приема такова „българско събужсе очакваше Живков Не
дане“. Пише, че „младежта има право
се вълнува и протестира, но верода падне от власт“. да
ятно са се появили и много провокатори“. В това отношение е „верен на
Събитието той
партията“.
посреща пред входа В същото време в паметта му изникват спомени за насилията след 1944 г.
на алма-матер.
Разказва на Блага Димитрова за режисираните ремсистки с „нахлупеНякой извиква:
до веждите черни забрадки“ по
„Тиранът падна!“, ните
време на Народния съд, които крещят „Смърт! Смърт!“, но е недовоа висок момък
лен, че тя описва този спомен в едно
от есетата си. Отчаяно се надява на
ги поздравява
„национално помирение“, но не вижда
възможност за него. И в една от бес „Честито!“.
лежките през 1990 г. откриваме следНай-близкият му приятел – големият
писател Йордан Радичков – влиза във
висшите сфери на новата БСП заради
приятелството си с Александър Лилов и Петър Младенов. Блага Димитрова и Йордан Василев пък са изцяло
във вихъра на опозиционния СДС.

ните песимистични редове: „Боя се,
че политическото напрежение, което
е парализирало волята ни, съвсем ще
ни изхаби. В национален мащаб – това
значи трагедия“. Общо взето, така
приключва първата книга за „прехода“. Очакваме втората част от „записките на Динеков“.
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Момчил Методиев

По стъпките на една

канонизация
„Червените завеси
на София“, Бернар Олзер
и Жан-Батист Мишел,
превод от френски
Тони Николов,
Фондация „Комунитас“,
2020 г.

„Червените завеси на София“ могат
да бъдат четени едновременно като
журналистическо разследване и като
историческо свидетелство. Цялата
книга е организирана около търсенето на един смъртен акт. Липсващото доказателство за екзекуцията
на тримата католически свещеници
Павел Джиджов, Камен Вичев и Йосафат Шишков, осъдени през 1952 г. по
големия процес срещу Католическата
църква в България. 42 години по-късно, през ноември 1994 г., постулаторът (анкетьорът) от Ордена на
успенците Бернар Олзер пристига в
София в опит да докаже пред Конгрегацията за каузата на светците, че
тримата наистина са загинали като
мъченици на вярата. По-рано същата
година е канонизиран епископ Евгений
Босилков, но детайлите за смъртта
на тримата свещеници остават неизвестни. Архивите са все така недостъпни, както през комунизма, а
страната е затънала в политически
противоречия и икономическа криза.
Постулаторът познава добре техния
случай, възстановил е тяхната биография, открил е цялата документация за тях в архивите на Ордена, може
дори да различи техния почерк. Пред
него обаче стои непреодолим въпрос,
без чийто отговор канонизация е невъзможна. Смъртната присъда над
тях е произнесена, но през следващите години режимът в България умишлено разпространява слухове, че не е
била изпълнена. Различни свидетели
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да го опровергава. Йосафат Шишков е
бивш настоятел на малката семинария в Ямбол, където често е посрещал
Анджело Ронкали, а в края на 1951 г. е
свещеник във Варна, където е арестуван като „най-стария шпионин“ в
групата. Свидетелите потвърждават, че Павел Джиджов, най-младият
от тримата, екзекутиран едва 32-годишен, действително е поддържал
връзки с малка антикомунистическа
група, но никога не би си послужил с
оръжие срещу режима. Разследването
завършва с откриването на смъртния акт за тяхната екзекуция на 11
ноември 1952 г. в отворените специално за постулатора архиви на МВР.
По ирония на съдбата към този архив
го насочва „бившият Ангел“, както е
известен сред католиците бившият
успенец, въз основа на чиито показания е скалъпен процесът през 1952 г.
и който през 90-те години търси път
обратно към своята общност.

съобщават, че са видели някои от
тримата свещеници – в затвора или
в лагера в Белене.
През 1994 г. както епископите – Методий Стратиев в София и Самуил
Джундрин в Русе, така и почти всички свещеници на малката католическа общност в България са били сред
жертвите на процеса от 1952 г. – осъдени на различни срокове затвор, през
60-те години те са освободени, а след
това са допуснати да се върнат към
своето служение. В срещите с тях
постулаторът събира подробности
за арестите, мъченията, за съдебния
процес. Предава и впечатленията им
от тримата бъдещи мъченици. Камен Вичев, първи в списъка на обвиняемите, е старателен преподавател с
интерес към философията, който се
интересува от марксизма, за да може

Книгата обяснява защо режимът удря
тъкмо католиците и защо тъкмо
през 1952 г. В България след процеса
от 1949 г. срещу протестантските
пастори, завършил обаче без смъртни присъди, католиците са една от
малкото общности, които все още
поддържат някаква тънка нишка на
връзка със Запада. Всички свещеници
са завършили в западни семинарии,
знаят поне един чужд език и тъкмо
това е причината за тяхното гонение. В тази естествена ориентация
към Запада се състои и официално
признаваният, но често омаловажаван принос на католическата общност за българската история. И днес
могат да се чуят полугласно изказвани подозрения, че католиците искали да обърнат православните – цел,
отдавна забравена от Ватикана след
Втория ватикански събор, иницииран
тъкмо от Анджело Ронкали. Бернар
Олзер не скрива убеждението си как
се ражда идеята за свикването на
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Събора: „Днес е известно, че мисията му в България като апостолически
визитатор – сред православни и католици от източен и латински обряд
– е била определяща за икуменическото мислене на Йоан XXIII – а по-късно
и за насоките на Втория ватикански
събор“.
Книгата опровергава и убеждението, че в България през комунизма не
е имало „подземна църква“. С нескрито съчувствие авторът описва срещите със свещеници и монахини от
София, Пловдив или Бургас, където
имотите на католиците са национализирани, а самите те са принудени
да живеят в подземията. „Слязох в катакомбите. Няма друга дума, за да се
определи мястото, където е избягала или живее от четиридесет години
общността на успенците в Пловдив“,
пише авторът.
Но най-важният и труден въпрос е
защо е необходимо да дойде чужденец,
за да напише тази книга? Години след
автора и аз имах възможността да се
запозная с документите по делото по
процеса срещу католиците. Не в мазетата на МВР, а в Комисията по досиетата. И въпреки че бях чел томове
за „показните сталински процеси“,
неизбежно и винаги си задавах въпроса как хората са били принуждавани,
включително публично, да признаят
вината си в нещо, което очевидно никога не са извършили. Част от отговора е в мъченията, на които са били
подлагани жертвите: свидетелите на
постулатора не скриват подробности за тези мъчения и за условията в
затворите. След като е бил осъден,
отец Купен Михайлов е бил „настанен“
в килията, известна като „Шанхай“ –
пространство, побиращо двеста до
триста души, в което били натикани
1200–1400. А след това е преместен
в килия номер 37, известна като „надуваемата килия“: „Това беше адът.
Веднъж в нея бяха наблъскани шейсет
човека на 9 кв. м. Беше невъзможно да
се диша, защото малкото прозорче
бе херметично затворено, вратата
също“. Най-затрогващ е разказът
на отец Купен как успява да даде последно опрощение на греховете на

осъдения на смърт Павел Джиджов.
Изпратен да измие пода в коридора на
затвора, отец Купен се озовава пред
неговата килия. И докато се прави, че
мие пред вратата, отец Купен извиква: Confiteor (Изповядвам!). Отец Павел
отговоря също: Confiteor. В отговор
отец Купен казва: Absolution (Опрощаване на греховете). „Той в килията
на смъртниците, аз с парцала в коридора, но можах да му дам светотайнственото опрощение на греховете“,
разказва отецът през 1994 г.

Книгата обяснява
защо режимът
удря тъкмо
католиците
и защо през 1952 г.
В България
след процеса
от 1949 г. срещу
протестантските
пастори, завършил
без смъртни
присъди,
католиците
са от малкото
общности, които
все пак поддържат
някаква тънка
нишка на връзка
със Запада.
Но още по-страшно е посяването на
недоверие сред обвиняемите, постигано чрез очните ставки. След
преживените мъчения е достатъчно един от обвиняемите да подпише предварително написаните на

машина показания за своята „шпионска дейност“, за да бъде веднага след
това отведен на очна ставка с друг
от обвиняемите. Другият, все още
непречупен, очаква невинността му
да бъде потвърдена, но отново чува
версията, изложена от следователите. Който не признае, очаква го съдбата на отец Фортунат Бакалски,
пребит в Централния софийски затвор още преди началото на процеса.
В томовете по делото се съхраняват
напечатаните, но неподписани негови „самопризнания“, а в причините за
смъртта му е посочено абсурдното
обяснение, че на 29 август 1952 г. получил разрешение да се изкъпе, след
което развил менингит, от който починал на 1 септември 1952 г.
Краят на процеса и освобождаването
не слага край на страданията на оцелелите. Дори след освобождаването
всеки продължава да си задава въпроса за вината не само на режима, но и на
самия себе си. „Те посяха съмнението,
казва отец Купен. Насадиха липсата
на доверие между хората, предизвикаха подозрението. Човек започна да
се съмнява във всичко и във всеки: в
своя епископ, в своя довереник. И не
само унищожиха вярата в Бога, но и в
човека.“
Това обяснява защо такава книга не
може да бъде написана от човек, преживял тези процеси. Защото никой от
жертвите или свидетелите не може
да си отговори на всички тези въпроси, без да засегне паметта на наистина невинни хора, станали жертва
само заради вярата и образованието
си. Единствено добронамереният,
но дистанциран наблюдател може да
запише тези свидетелства, без да
прикрива истината, но и с разбиране
за цялата сложност на тези събития. В това се състои и смисълът от
канонизацията на мъчениците – почитта към тяхната памет помага да
се възстанови единството на една
изстрадала общност. Както е известно, постулаторът успешно завършва
своята мисия и тримата свещеници
са канонизирани като мъченици на вярата през 2002 г.
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Митко Новков

Космическо

дете
на разпенените струи. Че светът
е игра – това е, което иска да каже Хераклит със своята метафизика за огнения ритъм на битието, и това е неговата първа и заключителна дума, не
за да отрече съществуването на света, а за да го възслави, защото няма
красота за него там, дето няма игра“.
Не съм сигурен дали снизяването на
бога в свят е сторено правомерно от
Янко Янев, но че „няма красота там,
дето няма игра“ – докрай съм убеден.
И това мое убеждение Лика Янко подкрепя с целия си живот и с цялото си
творчество.

„Лика Янко. Общуване
със сакралното“,
Красимир Илиев,
Галерия „Лоранъ“, 2019 г.
Гледам и чета книгата албум на Красимир Илиев за Лика Янко, последвала
изложбата с нейни творби, състояла
се в 2019 г. (28.Х–28.ХI), и се сещам за
безсмъртния афоризъм на Хераклит,
че бог е дете, играещо на брега на морето. Загиналият в Дрезден по време
на англо-американските бомбардировки през 1945 г. български философ
– почитател на Хитлер, ницшеанец
и хегелианец, Янко Янев малко приземява думите на прочутия ефесец:
„[…] Светът лудо се движи, непорочен
като дете, що играе от памтивека
на брега на морето, пияно от шума
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Известна е нейната любов към джунджурийките и никому ненужните отпадъчни материали; Димитър Аврамов
разказва: „А в същото време събира
колажните си материали, подобно на
художниците авангардисти: някога,
преди много години – като обикаля из
софийските улици или бродейки по созополското крайбрежие. („Разхождах
кучето си из квартала и се взирах по
тротоарите – търсех и често намирах интересни дреболии, някои от
които след това лепях на моите картини“). Приятели и познати също ѝ
доставят „суровини“, каквито знаят,
че тя предпочита: камъчета, синца,
метални стружки, пирончета – кой
каквото може“. Критикът свързва
тази ѝ склонност с „носталгията по
Рая“: „Носталгията по Рая е отпечатана и в стила на художничката – връщане към невинността на детството:
в поглед, чувство, фантазия, рисунка,
образност. И в нейната страст да
събира камъчета, стъкълца, синца,
въженца, канапи, тенекиени запушалки, дървени отломки, стружки и да ги

лепи търпеливо върху платното, за
да фиксира завинаги своите странни
видения – винаги поетични, винаги
очарователни“. И да, представям си
картината: нисичката Лика с едва
забележима гърбица (като малка пада
от дърво, тежко наранява гръбначния си стълб и се налага почти цяла
година да лежи в гипсово корито) върви по морския бряг, кучето ѝ е около
нея (край Лика Янко винаги се е въртял някакъв домашен любимец – куче,
котка), вглежда се в пясъка, ровичка,
вижда интересна черупчица, камъче,
клечица, навежда се, прибира ги и после ги откриваме в картините ѝ, колажирани по невероятен начин, който
отвежда оттатък видимото, отвъд
познатото, за да приобщи зрителя
към сакралното.
Красимир Илиев е намерил прекрасно
заглавие за творчеството на Лика
Янко, цитира я: „В края на краищата
във вселената и в живота всичко е
свързано с всичко. Тези зависимости
могат да бъдат основани върху универсалното привличане, върху симпатията и любовта. Оттук произтича
и възможността за космически аналогии“. Преди цитата отбелязва: „През
1970 г. Лика Янко извършва няколко
радикални действия – обръща гръб
на видимото, на пейзажа и на портрета; започва да апликира камъчета
и мрежи; създава композиции, в които
героите са странни същества, сякаш
обитатели на друга планета. И нещо
много съществено – използва въже, за
да обозначи контура на изображението. Нишката – въже, ще се превърне в
основно магическо средство за сътворяване. Появили са се „рибарите“,
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които се опитват да хванат голямата риба, но тя има свирепи зъби и е
осъзнала своята непобедима (защото
е вечна) рибешка същност. Започнала
е да се подписва с въже, сякаш казва:
опитахте да ме завържете, но аз използвам въжето ви, за да докажа, че
съм свободна“. Тук в сакралното той
вмъква всекидневното или – по-точно, пропагандно-идеологическото,
намесващо се безпардонно в индивидуалните творчески устреми: Лика
Янко е от българските художници,
патили си може би най-болезнено от
шаячните претенции на народната
власт и прокарвания от нея с брутални средства социалистически
реализъм. Добре известен е фактът
за свалената ѝ през 1967 г. изложба,
експонирана в подземния салон на
„Руски“ 6 (сега „Цар Освободител“),
само седмица след като е наредена. За
Красимир Илиев, както и за Димитър
Аврамов (на когото той посвещава
труда си), тези агресии са важни от
гледна точка развитието на художничката. Защото тъкмо тогава тя
решава да се оттегли от активен
артистичен живот – повече да наблюдава, отколкото да участва; и да
твори така, както диктува сърцето ѝ. Легендарни са думите ѝ, звучащи почти като художествено кредо:
„След закриването на изложбата започнах да работя още по-усилено и
по-свободно. Казах си: Щом не ме харесват, тогава ще правя само онова,
което на мен ми харесва. Щом няма да
мисля за публично показване, тогава
ще мога да си позволя всякаква свобода на експериментиране, за да се
изразя още по-пълно и по-силно. Някога в училище имахме обичай да изписваме върху първата страница на
тетрадката или на учебника някаква
любима фраза, която да ни служи като
мото. Не знам защо, аз си бях измислила следната: „Обичам всичко, което е
лудо, странно, необикновено“. Щом ме
отхвърлят, значи съм била вярна на
себе си. Ще си остана такава – пътят
трябва да бъде извървян докрай“.
Този път извежда Лика Янко до бялото, „космическото бяло“, както го
нарича Димитър Аврамов. Красимир

Лика Янко, „Моми“,
80-те г. на ХХ век

Илиев също обръща внимание на това
бяло: „И бялото, бялото започва да
превзема пространството“. Иво Милев в албум с рисунки на художничката, представени в Националната галерия през 2019 г. (от колекцията на
Владимир Илиев и Александър Тошев),
се опира на мнения на нейни приятели, за да изложи тезата, че вероятно
това бяло е спомен от преживяната
от Лика Янко травма в детството:
„Нейни приятели свързват по-късните ѝ картини, разиграни върху бели
„гипсови“ основи и фонове, с тези
травмиращи, настойчиви, болезнени
спомени от детството и гипсовото
корито, в което е оковано тялото ѝ“.
Доколко е така, не може да се каже –
всякакви тълкувания са възможни;
мен специално повече ме вълнува друго, а именно – дали има Лика Янко свои
следовници в българското изкуство,
които по свой оригинален начин да
продължават търсенията ѝ.
Знам, че Красимир Илиев изобщо няма
да се съгласи (вече го е правил), но мисля, че толкова ненавреме напусналият
ни Кольо Карамфилов е художникът,
който достатъчно плътно се приближава до нейния творчески маниер. Разбира се, той не работи така
настойчиво с материалите на Лика
Янко (макар да има и такива творби),
нито питае такова пристрастие към
бялото (но и белите му картини не
са малко, àко и да е сякаш привлечен

повече от черното), ала не може да се
отрече водещата роля, която и при
него – както при нея, играе линията.
Искрената и чиста детска линия, уж
наивна, а всъщност досег именно със
сакралното, с отвъдното, с божественото. Всъщност и двамата – и Кольо Карамфилов, и Лика Янко, са неподправено въплъщение на признанието
на Пабло Пикасо: „На 12 години вече
можех да рисувам като Рафаело, а ми
бе нужен цял живот, за да се науча да
рисувам като дете“. И при двамата
изкуството избликва естествено,
органично, автентично, даже безизкусно (ако мога да кажа така); рисуват както дишат (използвам думи на
друг художник, бургазлията Красимир
Зинин, който също има експерименти в духа на Лика Янко). И двамата са
космически деца, които като богове
си играят на брега, създавайки свят,
създавайки светове. Светове, в които
ръката на твореца е свръхмъдра детска ръка…
Красимир Илиев: „Преминава през детската рисунка, за да отиде при праизобразяването, светът като че ли е видян пластично с чистия, необременен
от нищо поглед на прогледнало бебе.
Свръхмъдро бебе, познаващо всичко,
което се е случило, и знаещо всичко,
което ще се случи“.
Свръхмъдро бебе. Космическо дете.
Лика Янко…
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Магическият реализъм на

Хуан Рулфо
„Златният петел и други
истории“, Хуан Рулфо,
превод от испански
Румен Стоянов,
издателство
„Лъчезар Минчев“, 2020 г.
Историите за беден човек, който
забогатява и изгубва себе си, често
оформени като притча, са силни предупредителни знаци, които напомнят
за пукнатините в човешкия характер.
Всяка култура ги пресъздава според
собствените си символи. Ако гражданинът Кейн на Орсън Уелс например
бе живял в Мексико преди 100 години,
нямаше да бъде вестникарски магнат.
Не е трудно да си представим сходен
разказ за селски глашатай, който се
сдобива с ранен петел, за който започва да се грижи. Петелът оздравява и беднякът печели всеки бой. След
това всичко е ясно – намира красива
жена, става неземно богат и накрая
умира в непрогледната чернилка на
собствената си самота.
Това ни разказва в едва 70 страници
Хуан Рулфо в своята повест „Златният петел“, написана между 1956 и
1958 г. и публикувана 20 години покъсно. Повестта излиза за пръв път
у нас, като в сборника са включени
някои неиздавани кратки разкази на
Рулфо, както и едно много силно писмо до Клара от 1947 г., в което се чува
гласът на един безкрайно чувствителен и несигурен човек, отворил
сърцето си да обича. Рулфо, чието
творчество може да се побере в едва
300 страници, но без когото нямаше
да съществуват „Сто години самота“, е мексикански писател, слабо
познат у нас, въпреки че, както отбелязва и преводачът Румен Стоянов, е
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посещавал България през 1977 г. Вероятно най-тихият и скромен сред големите имена на магическия реализъм.

Дионисио Пинсон живееше единствено загрижен за своя петел, обсипваше
го с внимание. Носеше му вода и храна. Пъхаше му трохи от тортиля и
люцернови листа в клюна, полагайки
усилия да прояде. Но животното не
беше гладно, ни жадно; май му се щеше
само да умре, ала той бе там да го предотврати, бдеше над него постоянно,
без да отлепи очи от полузаспалите
гледци на закопания петел.
Така започва пътят на героя в повестта – с грижата за ранения петел,
който Дионисио закопава в земята и
започва да храни. Всичко върви добре,
докато не среща колоритната певица
Бернарда Кутиньо. Гласът ѝ изпълва
окървавените арени. Насилие и красота, отчаяние и надежда се долавят
в текстовете на песните. Дионисио,
разбира се, я иска за себе си. За този
беден мъж, загърбил лишенията, вече
няма нищо половинчато. Постепенно
читателят разбира, че в тази повест
всяко постигнато желание се превръща в прахоляк, разпилян от вятъра.
Заедно с Бернарда се появява и Лоренсо Бенавидес – богат мъж, който
иска да купи петела за хиляда песо.
Бизнесмен, човек с усет, който дърпа
конците, компаньон на Лудетината.
Дионисио отказва и петелът умира.
Изненадващо рано се случва това в
повест, озаглавена „Златният петел“, но епизодите от тук нататък
са посветени на последствията, които отекват с десетилетия. Лоренсо
не е банален злодей, който с постъпките си да спъва героя. Напротив,
той е меланхолично отражение на
това, в което ще се превърне самият
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Дионисио. И тук не свършват нюансите. Както в най-изящните разкази,
трудно е да се посочи на какво се дължи неизбежната трагедия на героя.
Социална ли е причината, или чисто
индивидуална?
Така, както Хемингуей използва борбите с бикове, за да обрисува първични истини, Рулфо използва борбата
с петли. Тези арени са сурово и отчайващо място, в което от време на
време прониква надежда, но винаги за
кратко. Въпреки жестокостта към
животните, която би смутила съвременния читател, Рулфо описва епизодите с дистанцирана сдържаност,
с хладно уважение към приумиците
на хора, които имат толкова малко,
че за тях смъртта се е превърнала в
събитие.
Рулфо по притчов начин напомня, че
има сили, по-могъщи от човешката
воля. Понякога бедността е бедност
на духа, тогава мечтите се превръщат в кошмари. Животът на Дионисио е едновременно изключителен и
банален. Неговата история – успех, но
и пълна катастрофа. В такива истории Мексико се усеща прекалено близо.
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Людмила Димова

Какво животът очаква от нас
с малката им дъщеря бягат във Виена. През 1949 г. емигрират в САЩ. Но и
там я преследват сърцебиенето, замъгленото зрение и другите съпътстващи посттравматични рефлекси.
Бягайки от миналото, Едит не намира
свободата: „Направих си клетка от
страха и запечатах ключалката ѝ с
мълчание“. Животът обаче продължава, тя има три деца, на 47 години
завършва магистърската си степен
по психология, а на 52 – докторантура
по клинична психология.

„Изборът. За свободата
и вътрешната сила“,
Едит Егер, превод
от английски Або,
издателство „Рива“, 2020 г.
На 16 години тя попада в Аушвиц.
Сравняват я с Ане Франк – и двете са
на една и съща възраст, когато изпитанията ги застигат. Едит Егер не
просто свидетелства за преживяното в концлагера и за природата на
злото, нейната поразителна история
е за преодоляването на неизлечимата
травма, довела до самоубийство мнозина оцелели концлагеристи. Книгата
си тя пише, когато е 90-годишна, от
позицията на своя опит на клиничен
психолог. В разказа за оцеляването и
житейското си израстване вплита
истории на свои пациенти, страдащи
от посттравматични разстройства,
на които тя помага да намерят спасение от „концлагера на ума“.
Д-р Едит Ева Егер, еврейка от унгарски произход, родена в Кошице през
1927 г., е депортирана в Аушвиц през
май 1944 г. заедно с родителите и една
от сестрите си.

Ако трябва да представя живота си с
един-единствен момент, с един-единствен образ, това ще бъде картината на три жени, облечени в тъмни
вълнени палта, хванати за ръце. Изнурени, с прашни обувки, те се редят на
дълга опашка. Тези три жени сме мама,
сестра ми Магда и аз. Този момент е
началото на големите загуби в живота ми. Седем десетилетия продължавам да се връщам към него, сякаш, ако
го разгледам достатъчно внимателно, ще открия нещо важно…
До неотдавна е била балерина, включена в отбора по гимнастика за олимпийските игри, влюбена в Ерик – „любов пред лицето на войната“. „Никога
няма да забравя очите ти – казва ѝ
той, преди да се разделят. – Никога

няма да забравя ръцете ти.“ Едит не
спира да си повтаря думите му, докато ги натъпкват във вагона. В лагера
д-р Менгеле посочва с пръст на майка
ѝ да тръгне наляво. „Тръгвам след нея,
но той ме сграбчва за рамото. – Ще
видиш майка си малко по-късно. Само
ще се изкъпе…“
По-късно този „префинен убиец и изтънчен любител на изкуствата“ ѝ
нарежда: „Потанцувай ми“. И докато
се съсредоточава върху хореографията, Едит чува гласа на майка си: „Само
помни, че никой не може да ти отнеме
това, което носиш в ума си“. Тези думи
ѝ помагат да устои. Американските
войници я намират през 1945 г. полужива, със счупен гръбнак, изравят я
от купчина трупове в лагера Гунскирхен до Маутхаузен.
Когато осъзнава загубата на близките си, идват мислите за самоубийство. В стремежа да надмогне
болката Едит създава семейство.
Комунистите арестуват съпруга ѝ,
но тя успява да го освободи и заедно

Промяната идва с една книга, която
ѝ дава неин състудент – „Човекът в
търсене на смисъл“ на Виктор Франкъл. Оцелял като нея в Аушвиц, д-р
Франкъл създава т.нар. логотерапия, определяна като трето виенско
направление в психотерапията след
тези на Фройд и Адлер. Логотерапията мотивира страдащите да открият смисъла в живота си. Прочел студентското есе на Едит върху книгата
си, д-р Франкъл започва кореспонденция с нея. За да потърсят заедно отговори на въпросите: Защо оцелях?
Каква е целта на живота ми? Какво е
значението на мъките, които преживях? Как мога да помогна на себе си и
на другите да издържим в най-тежките моменти от живота?
Чрез срещите с него Едит стига до
прозрението, че като излекува себе
си, ще може да лекува и другите, а
като лекува другите, ще излекува и
себе си. Крепят я думите на д-р Франкъл: „От истинско значение е не какво
ние очакваме от живота, а какво животът очаква от нас“.
Ще минат години, преди Едит Егер да
се завърне в Аушвиц. И едва в този момент от разказа осъзнаваме корените
на чувството ѝ за вина. Усещането е
за катарзис, сякаш за второ освобождение. От Аушвиц тя си тръгва с категорично усещане: „бях пожертвана,
но не и жертва“, „бях наранена, но не и
пречупена“, „душата никога не умира,
а смисълът и призванието идват от
сърцевината на най-голямата болка“.
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Да преживееш

войната
„На смелите се прощава“,
Крис Клийв, превод
от английски Невена
Дишлиева-Кръстева,
издателство ICU, 2020 г.

Много метафоричен е езикът на Клийв
и това допринася за почти физическото възприятие на всичко. Читателят
няма как да остане „извън“, езикът не
му го „позволява“.
Авторът не преувеличава достойнствата нa героите си, нито крие техните колебания и слабости, „издънки“
дори. Ненатрапчивото, но ясно показано отношение към сложността на
времето, към трудно определимите
параметри и граници на героизма и
негероизма, усещането за това колко
е сложно за тях да преминават през
всичко, без да си представят какво
предстои дори не утре, а днес, в следващия час, това е достойнство на романа, което трябва да не отминаваме. Напротив, то е едно от големите
му достижения.

Нека започнем с това, че именно издателство ICU откри за българския
читател прозата на английския писател, която има своите почитатели, а
и печели признанието на критиката.
След „Възпламеняване“ и „Другата
ръка“ на български се появява романът „На смелите се прощава“, публикуван през 2016 г. и още с излизането
си превърнал се в бестселър на New
York Times.
Предговорът от автора, написан специално за българския читател, дава
важен ключ към четенето и разбирането на текста. И това е вярата, че
войната, този „колективен провал
за човечеството“, се възприема не
просто различно от отделния човек
или държава, това е събитие, което
променя всичко – човека, всекидневието, опорите на социалния статус,
възгледите, емоционалната природа,
способността да бъдем това, което
сме… Войната не прави нещата еднозначни. Тя създава усещане за „двусмислие и несигурност“.
Войната е Втората световна, мястото или по-точно местата – Лондон по
време на бомбардировки и обсадената Малта. Героите – четирима млади
британци и едно десетгодишно чернокожо американско дете. Разбира се,
в романа ще се появяват и изчезват
още много герои – войната заличава
животи. Но разказът е за тези петимата – младата Мери Норт, която се
записва доброволка в първия ден на
войната, но е изпратена да учи деца;
нейната приятелка Хилда, също с
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подобаващ социален статус; Том Шоу,
служител в местния образователен
инспекторат; Алистър Хийт – реставратор в галерия „Тейт“, и Закари
– за кратко ученик на Мери, после за
кратко евакуиран в провинцията и
най-сетне живеещ и работещ в бар.
Така „портретирани“, тези герои надали ще ви се сторят кой знае колко
интересни. Но техните срещи с войната, трансформациите, които преживяват, пътят, който извървяват
– това е важното и въздействащото
в романа на Крис Клийв.
Поразителна е способността на писателя да пресъздаде атмосферата на
съсипания Лондон, на ужаса, изтощението, глада, страха, които владеят
хората, почти безнадеждната ситуация в обсадената и бомбардирана Малта, където всеки ден умират
хора, с които живееш и делиш каквото
има за делене.

„На смелите се прощава“ е много повече от исторически роман за Втората
световна война. Голямото събитие
„осветлява“ личното; съдбовното
време за всички е по друг начин съдбовно за отделния човек. Това е любовен роман, това е и социален роман,
роман за приемането/неприемането
на другия, чуждия, различния. Роман за
личната еманципация, за сложността на изборите и сложността на
намирането.
Още едно голямо качество на писането на Крис Клийв – топлотата. Обикновено, когато се пише за такива
събития, анализът, хладната дистанция или поне осмислянето, разумът са
водещи. В случая обаче води сърцето
и това, нека не звучи сантиментално, не просто привлича читателя, а
го „прибира“ в общността на тези
крехки, раними, съвсем не наясно със
себе си герои. И хуморът, иронията…
Диалози, понякога граничещи с абсурда – какво по-добро спасение за тези
„захвърлени“ в злата част на историята хора.
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Завръщане към
„О, ти, която и да си…“
и „Страх за опитомяване“
(Народен театър)
ни спомнят същинската
мяра за театър

Принуден от последователната и
целенасочена държавна политика за
култура в посока принизяване и постепенно изличаване на културата,
българският театър лека-полека
премина към сферата на услугите. И
някак не му личеше, че го прави неохотно. Сякаш му хареса да гъделичка
долницата, да обслужва масовия вкус,
да действа в режим на телевизионен

спомени и писма на Вазов, посветен
на 170-ата годишнина от рождението на патрона на Народния театър)
и „Страх за опитомяване“ са били отпреди това планирани в репертоара
на академичната сцена, но в този контекст отекнаха с по-друга сила.

Само автор като Мирела Иванова,
изследваща от години живота и творчеството на Вазов, би могъл да го
представи в една съвсем различна
светлина, неприсъща за иконния образ,
в какъвто сме свикнали да го виждаме.
И то без да се заиграва с нездравото
любопитство около интимния живот
и смъртта на поета.
„О, ти, която и да си…“ осветлява
слабо познатата страна на личност,

„О, ти, която и да си...“
© Народен театър

юношеската любов Катерина, законната съпруга Атина Болярска, покръстената туркиня от Берковица Зихра,
съдбовната любов Пелагия, останала
„негова рана до края на дните му“, неаполитанката Джованина, рускинята,
белгийката… И над всички тях – образът на майката.

Неслучайно спектакълът започва с
„Майка ми“. Сещам се само за един друг
такъв, макар и литературен образ –
Султана Глаушева – който да се равнява със Съба Вазова по кремъчна твърдост на волята, майчин инстинкт на
орлица и налагане на семеен матриархат в патриархални времена („тя
не хабеше много думите си, но думата
ѝ на две не ставаше“). Единствената
жена, доминирала в живота на Вазов
до последния си ден. „За моя Иванчо
не намирам достойна другарка.“ Тъкмо тя, възползвайки се от отсъствието на сина си, прогонва законната
му съпруга. Издебва, докато снаха ѝ
прибира прането на двора, и заключва вратата на къщата. Хвърля ѝ от
балкона на двора само една бохча с
най-необходимото.
Това е орисията на Вазов – на пътя му
да застават все силни жени, чиято
любов го дамгосва доживот: майката,
„змеицата“ Пелагия, „царицата“ Евгения Марс.

формат, празноглаво да весели, забравяйки, че мисията му е да храни духа,
да буни разума, да говори за едрите
въпроси пред човека. Зрителите станаха бройка продадени билети, срещу
които се получават държавни субсидии. Редките и спорадични изключения нямаше как да променят общата
картина.
Но пандемията пренареди ценностите. За добро. Лишен от доскорошната
си „масовост“ поради противоепидемичните мерки, театърът си припомни своята същинска задача – търсенето на смисъла.
Давам си сметка, че „О, ти, която и
да си…“ (лиричен разказ по стихове,
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дълбоко емоционална и чувствена,
податлива на женска съблазън, която
обаче плаща висок данък обществено
мнение, за да отговори на представите за народен поет, наложени от
патриархалните порядки на времето
(„Имах малки братя, сестри, как ще
пиша любовни стихотворения?“).
Мирела Иванова разшифрова „закодираните“ в лириката на Вазов многобройни негови увлечения и от бегли
фрази и само загатващи личността
на възлюбената стихове създава
топлокръвни, дишащи образи на многобройните музи, белязали живота
му. Извайва от сенките и премълчаното реални лицата на жени и девойки,
всяка от които има свой глас и съдба:

Бойка Велкова успява да вдъхне на
този спектакъл чувствеността, която самата тя носи като актриса (нейната най-цялостна и завършена работа като режисьор до момента, поне
според мен). Тази чувственост, още
повече усилена от хореографията на
Мила Искренова (движения толкова естествени, че сякаш родени в мига от
порива на актьорите) и музиката на
Теодосий Спасов, заразява и четирите актриси. Колкото и да са несходни
образите, в които те се превъплъщават, всеки от тях притежава силен
еротичен заряд. Този заряд го носи
сочната и кокетлива мадам Чучукович на Ева Тепавичарова, но и нейната интелектуално извисена Евгения
Марс, сродна писателска душа и последен любовен трепет на Вазов в
заника на дните му. Радина Боршош с
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предизвикваща респект зрялост, но и с
осезаема чувственост пресъздава както мечтателния, романтичен порив
на първата Вазова изгора Катерина,
така и горчивината на неговата „сламена вдовица“ Атина. Тази сгъстена
чувственост става наелектризираща в сластния и едновременно с това
непорочен танц на Биляна Петринска
като Зихра и във възпламеняващото
„Аз съм змеица!“, както го изрича Параскева Джукелова (Пелагия).
Никак не е лесно да се удържи на порива на подобна чувствена стихия и
Ненчо Костов не опитва да ѝ се съпротивлява. Той я пуска да го проникне
целия в ролята на самотника разказвач, завладян от живота и поезията
на Вазов, и като самия Вазов във всичките му възрасти. Заслуга на режисьора е, че не е търсена на всяка цена
визуална и възрастова достоверност,
защото трепетите на сърцето са
всеки път едни и същи, независимо от
житейския опит и годините. Така че
водещото в този събирателен образ
на Вазов са сърдечните негови вихри
в „царството на самодивите“.
Въпреки многото достойнства на спектакъла обаче за мен най-силната му
страна е начинът, по който звучат
стиховете в него. Вече не помня откога не съм чувала поезия, изговорена
така бистро от сцената. Слава богу,
тук го няма онова напевно каканижене, повсеместно приемано за „изразително“. Логическите ударения са
съвършено разчетени, емоцията не е
напомпана до пръсване и съкровеността на любовната лирика не е погубена
с декламация.
Дали защото режисьорът и на другия спектакъл в Народния театър
– „Страх за опитомяване“ – също е
започнал първо като актьор, но в работата му с артистите личи, че той
по себе си знае какво е за един изпълнител да се чувства уверен във всеки
един миг в ролята, така че да може
свободно да надгражда заложеното
от автора. Пиесата на Оля Стоянова определено е имала щастлив шанс
да срещне Стефан Спасов. Това обаче
изобщо не е случайност – доказват го
спектаклите му „Иванов“ от Чехов

„Страх
за опитомяване“,
фотография
Божидар Марков

(ДТ „Гео Милев“, Стара Загора), „Три
високи жени“ от Едуард Олби и „Облог“ от Дейвид Линдзи-Абер (Народен
театър). Изреждам само тези, които
съм гледала и където го има все същото дълбаене в текста и разчепкване
на образа на молекулярно ниво.
А този „Страх за опитомяване“ го
заслужава.
Оля Стоянова е от малкото съвременни автори в българския театър,
които си дават сметка, че съспенсът,
онова, което дърпа напред в една пиеса, никак не е за подценяване. Дори
когато темата е болезнена, като например семейните тайни с часовников
механизъм („Покана за вечеря“), или
пък страховете, измислени и реални,
които мъчат днешния човек („Страх
за опитомяване“). Друго достойнство
на нейната драматургия е, че всеки
от персонажите има свой уникален
глас, не просто чуваш мислите на автора, представени под едно или друго
име. Не на последно място – пиесите
ѝ не са обвързани единствено с нашия
национален и битов контекст, а проблемите в тях са универсални, могат
да бъдат припознати и извън пределите на страната.
И още – в тази пиеса сюжетът и персонажите са разработени по примера
на високите образци (сещам се, примерно, за Жорди Галсеран и неговата
„Шведска защита“): при завръзката
героите са едни, но с развитие на
действието постепенно се отърсват

от ролите, които играят за пред
другите, за да останат накрая самите себе си, болезнено откровени и
беззащитни.
Ето как представя пиесата си самата Оля Стоянова: „Героите се опитват да се борят със страховете си по
свой начин – събират се и разказват
за всички грешки и провали, през които са преминали, за да продължат да
живеят нормално. Един ден към групата се включва човек, който носи истинска вина (…) След тази среща вече
нищо не е същото…“.
Моето лично откритие в този спектакъл беше Стефан Къшев – глътка свеж въздух насред повсеместно
царстващата рутина. Неговият Димитри е харизматичен циник, очарователен черногледец, който изненадващо, оказва се, си има кауза: „Да се
проваляш с гръм и трясък, но да водиш битките до края!“. И един (очаквано) бляскав Деян Ангелов, когото
трудно можеш да отделиш от образа
на Виктор, така се е сраснал с неговите фобии, с неговите вини и покаяния. Изключително фино, прецизно до
най-дребния детайл, психологически
достоверно изпълнение!
В този квартет са още Емануела
Шкодрева и Ненчо Костов в ролята на
онзи, който преобръща всичко. Квартет, който си струва изпитанието да прекараш час и нещо в салона
с маска. Не се сещам за по-голям комплимент от това.
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Яна Добрева

Учим се от

страданието
Оля Стоянова
разговаря с Яна Добрева
за документалния театър
и темите, за които
обикновено мълчим
През декември 2020 г. документалният спектакъл „План Б“ имаше своята
премиера в „Сити Марк Арт Център“.
Този спектакъл, посветен на зависимостите, е създаден по истинските
истории на хора, преминали през ада
на алкохола, наркотиците и хазарта. Драматург на „План Б“ е Яна Добрева, а идеята и постановката са
на Михаил Милчев. Зад идеята стоят още хореографката Велислава
Цветкова-Дипчикова, дигиталният
артист Петко Танчев и композиторът Милен Апостолов. В спектакъла
участват Борис Коев, Георги Димов,
Гергана Либова, Димитър Пишев, Ивета Маринова, Светлина Станчева.

Познаваме ви като драматург,
имате много пиеси, но това ли е
първата ви документална пиеса?
Правила съм документални радиопиеси, но „План Б“ е първият ми такъв
проект и той отиде много надълбоко.
Това е пиеса за тежките зависимости
– алкохол, наркотици, хазарт, една
чудовищна тема, за която мълчим. В
България много приглушено се говори
за тези неща, а се оказва, че е пламнала почти всяка къща. Да, има такъв проблем и тежките зависимости,
които крием под черджето, всъщност
са абсолютно самоубийствено поведение. Те са социално опасни – това е
ясно, и ако не започнем да говорим за
тези неща, рискуваме още много хора
да си отидат.

Защо този спектакъл е различен?
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Има и други произведения, които регистрират проблема, но ценното на
този спектакъл е, че тук се говори за
изхода, затова ми е много скъп. „План
Б“ е именно за аварийния изход от цялото днешно безумие, защото тежките зависимости са резултат от
духовната пустиня, в която живеем.
Материализмът, в който съществуваме – това е прогресиращо заболяване на цялото човечество. Ние си мислим, че можем да отидем в мола и да си
купим щастие. Няма щанд в мола, на
който да продават проспекти за пътуване навътре в себе си. Всъщност
тежките зависимости са и шанс за
човека да се промени. Защото зависимият човек е болен. Зависимостите
се оказват болест – те не са морална
категория. Алкохоликът, наркоманът
и комарджията, колкото и странно да
звучи, не са деградирали хора. Те са
тежко болни, тази болест обхваща
цялото същество – тя има физически,
умствен и духовен пласт. И се лекува
чрез духовни средства. Психиатрите
са безпомощни, лекарите също не могат да помогнат...

Излизате ли променена от работата по този текст? Обикновено писането на пиеса продължава години
или поне месеци наред.
Да, около половин година работихме
по темата. И по едно време усещах,
че се задушавам, не мога да дишам,
защото трябваше да изслушам много истории на зависими хора в продължение на много часове и трябваше от това да направя пиеса. Много
болезнен беше този процес, но някак
трябваше да преживея слизането до
дъното. Изключително щастие беше
да разказвам за изкачването към
светлината. Защото зависимият човек стига до собствените си демони,
до най-лошото, на което е способен.
Хората, които не умират, защото, за

съжаление, повечето умират, но онези, които успяват да се оттласнат
от дъното и да излязат на светло, са
изключителни граждани на това общество. Те са не само оцелели и спасени, те са надградили себе си. На един
нормален човек, който не е засегнат
от това заболяване, няма да му се
наложи да преживее такъв процес на
трансформация. Той може да преживее живота си нормално, спокойно,
без да премине през такъв катарзис.
Но пък хората, преборили се със зависимостите си, вече са разбрали защо
живеят, знаят какво искат от живота и знаят как да бъдат щастливи.

Как работихте с документалния
материал? Предполагам, че сте
имали много часове разговори...
Трудно работих. По едно време даже
си мислех, че да напишеш една художествена пиеса, е много по-лесно. Но
аз работих с Михаил Милчев – той ме
покани в този проект, а Михаил е прекрасен актьор от театър „София“,
който има и постановки зад гърба си.
Той беше много наясно какво иска да
направи, как и защо го иска. Тази работа е екипна – аз писах пиесата, но
имахме предварителни разговори и
вървяхме заедно по пътя. Не бях сама.

Изкушавахте ли се от вербатим
техниката?
Ние тръгнахме от вербатим техниката, искахме да правим вербатим
плюс движенчески театър, само че
лека-полека техниките на вербатим театъра, като слушалката в
ухото например, отпаднаха. Стана
си художествено произведение, базирано стриктно на документалния
материал.

А как смятате – тази история ще
попадне ли на точното място, ще
бъде ли приета и разбрана?
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Имаме три представления вече и реакциите са разтърсващи. Дори хора,
които не са участници в този тип живеене и нямат този проблем в дома си,
защото в тази болест има поне още
трима души, които са засегнати, дори
тези хора казват, че са развълнувани.
Това са трагични човешки съдби, но с
щастлив край.

емоционалния театър, не за формата,
а за съдържанието. А тук успяхме да
получим баланса благодарение на Михаил Милчев, който виждаше спектакъла предварително и знаеше още от
самото начало каква е целта ни. Много модерен и въздействащ спектакъл
стана, а имаме и съдържание. Това е
може би мечтата ми за театър.

живота си. И сега пандемията свърши
прекрасна работа, колкото и странно
да звучи, защото успях да остана вкъщи и да напиша две пиеси, които се
надявам да бъдат реализирани скоро.
Странно е, че по време на пандемията
прописах отново – някак си натрупванията от тези години, през които
не бях писала, започнаха да излизат.

Как работихте с тези герои, защото понякога се изисква не само
умение за писане, но и добър журналистически рефлекс?
Това беше лесно. Защото хората, които не са се удавили и са изплували на
брега, не се срамуват от миналото
и говорят с изключителна лекота за
него. Говорят дори с чувство за хумор
за най-срамните – от общоприета
гледна точка – събития в живота си.

Значи са наистина хора, преминали
през катарзис.
Всъщност животът е много по-силен от художествената измислица.
Никога не бих могла, а сигурно и никой драматург не би могъл да измисли
това, което животът разказва в този
спектакъл.

Яна, предполагам, че това е последният текст, върху който сте работили. Излиза ли се лесно от него?
Аз още съм вътре, но съм и с огромното удовлетворение от това, което
направихме. През този текст преминаха и шестима прекрасни актьори –
те са много млади, завършили са миналата година. Преживяха всичко това
и казват, че вече са други хора. Те не
само актьорски преминаха през съдбите на нашите герои, те преминаха
човешки. Израснаха духовно, което е
смисъл на целия човешки живот.

Вие сте драматург в Радиотеатъра
на БНР. Мислите ли, че си струва
тези автентични истории да бъдат разказани и под друга форма
– на документален радиотеатър
например?
Да, планираме да го направим, защото
материалът е много богат. Струва
си да се разкаже. Винаги съм била за

„План Б“, фотография Иво Орешков

Звучи добре – осъществената мечта за театър. А били ли сте разочарована от театъра?
О, да, неведнъж. Понякога в годините, макар и много рядко, съм гледала
мои пиеси и съм си казвала – ако това
съм го писала аз, повече няма да пиша.
Всички знаем, че един текст може да
бъде провален, но може и да бъде надграден. Затова е екипна работа, зависими сме от други хора.

Колко от пиесите ви в момента са
на сцена?
В момента повече мои пиеси се играят в чужбина. Близо пет години не
бях писала пиеси, имах други неща в

Всяко нещо може да бъде видяно и от
добрата му страна.

Споменахте натрупване и като че
ли точно в драматургията това
натрупване има голямо значение
– не амбицията да кажеш нещо, а
онова, което няма как да не бъде
казано. Така ли е при вас?
Не съм от амбициозните автори, вероятно не съм и много продуктивна
като автор. Пиша само когато имам
какво да кажа. Знам, че има автори,
които всеки ден са на бюрото по четири-пет часа... Аз не мога така, защото ако няма какво да кажа, и да седна пред лаптопа, какво ще напиша?
Трябва да се събере и да се излее.
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Яна
Добрева

Яна Добрева е завършила журналистика в Софийския университет. Работи като редактор
в редакция „Радиотеатър“ на
БНР. Сред най-известните є пиеси са: „Да поиграем на челик“,
„Боровинкова тишина“, „Пясъчен пъзел“, „Боже! Крокодили!“,
„Топлината през ноември“, „Милост за мама“, „Драскотини от
дъжда“, „Омагьосани“ и др. Има
награди от драматургични
конкурси в Германия и Франция,
носителка е на Националната
награда за съвременна драматургия на името на Иван Радоев.

Какво откривате в драматургията? Защо оставате вярна на този
тип писане?
Не знам отговора на този въпрос.
Просто така виждам света – искам
да знам какво крие човекът, какво има
зад фасадата, какви са вътрешните
му лабиринти, лутания, съмнения,
тайни, каква е тъмната му страна,
каква е светлата му страна... Това
може да се разкрие по много начини, но
аз го виждам като диалог.

А харесвате ли това, което виждате на българската сцена през
последните години?
Може би съм крайна, но се страхувам,
че театърът отдавна изневери на
добрия вкус и това, което се случва по
българските сцени от много години
насам, е пагубно. Защото театърът
разви една тенденция на пренасяне на
лоши телевизионни шоупрограми на
сцената. Добрите спектакли са много
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малко – не че ги няма, но наистина са
малко, и не знам каква част от публиката е съхранила добрия вкус и добрия
усет за театър. И когато казват, че
публиката иска комедии, но лоши комедии, знам, че това не е вярно. Публиката е това, което театърът ѝ
предлага. И тъй като българският
театър много години предлага много
лош вкус, кой е виновен? Публиката,
която иска лош театър, или театърът, който възпита публика с лош
вкус? Неведнъж се е случвало да ми
казват: „Ама тази пиеса е много сериозна! Няма да я гледат хората...“. Това
може ли да е разговор?

От друга страна, вие разказахте
през какъв репетиционен период
сте преминали с младите актьори,
май не всичко е изгубено.
Винаги има надежда и винаги има план
Б, само че не трябва и съвсем да закъсняваме. Защото виждаме какво безумие цари наоколо. Имаме само един
авариен изход и това е духовността.
А дълбочините на човека и същността на живота няма как да бъдат комерсиални. За тях не може да се говори така леко – като на разходка, като
на парти... Хората вече искат да живеят лесно. Искаме да ни е удобно, искаме да имаме всичко, искаме, искаме,
искаме... А виждаме как започва да ни
се отнема. Може би има нещо над нас,
което управлява този живот и което ни казва – няма да е лесно, не може
всичко да е толкова удобно. И конформизмът и материализмът започват
да ни се изплъзват, сигурно много ще
страдаме, ако разчитаме на тях, на
външното. Ние трябва да преминаваме през страданието, защото така
си учим уроците. Няма лесен път и аз
дълбоко вярвам в едно – ние сме духовни същества във физически тела
и е време да започнем да си отваряме
очите – да обхванем целостта си. Не
сме просто хора, които ядат и пазаруват. Този живот се нуждае от идеали
и неща, които са над нас.

Как се променят през годините
темите, които са ви важни? Преди петнайсет-двайсет години

щеше ли да ви вълнува темата за
зависимостите?
Не, това нямаше да е моя тема. Може
би нямаше да я разбера докрай. Темите идват в зависимост от това на
какъв етап от развитието сме. И не
бива човек да казва – ето, аз на четиридесет, петдесет или седемдесет
години съм същият, какъвто бях.
Напротив! Тогава за какво си живял?
Човек трябва да се развива, да върви
нагоре, напред, с всичките падания и
удари. Нали в това е смисълът – когато си тръгваме от тази земя, да сме
пораснали духовно, да сме натрупали
багаж, а куфарът, с който пътуваме
из Вселената, да бъде пълен с повече
качества, отколкото с недостатъци?

Спомням си един разговор с Боян
Папазов, който каза, че за да започне човек да пише драматургия, е
добре да е минал 35 години, да е натрупал опит. По-лесно ли ви е днес
да пишете?
Винаги ми е трудно да пиша. Винаги,
когато започвам да пиша, имам чувството, че нищо не съм писала досега
и не мога да пиша. Как ще го напиша
това, се питам винаги. За мен писането винаги е преодоляване, преодоляване, преодоляване... Нищо не е лесно.
Нищо не бива да бъде лесно.

И все пак натрупаният опит помага или пречи?
Вероятно технически знам и мога
повече неща, отколкото когато прописах на двайсетина години. Но същността на процеса е все така – тръгваш от нищото, от празен лист и
трябва да стигнеш до нещо и то никога не е просто. Нали има едно правило в драматургията – героят трябва
да се промени, да тръгне от точка А и
да стигне до точка Б.

Но това правило не казва нищо за
това как се променя драматургът?
Драматургът се променя непрекъснато. Талантливият драматург и въобще талантливият творец трябва да
се променя. Той не може да бъде същият онзи човек, който е бил в началото.
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„Още по едно“, реж. Томас Винтерберг
© Henrik Ohsten

Иван Терзиев
Деян Статулов
„Още по едно“
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Виолета Цветкова

Последният мохикан
от забраненото кино

Невена Коканова и Филип Трифонов в кадър от „Селцето“, реж. Иван Терзиев © Архив на Българската национална филмотека

Иван Терзиев, режисьорът
с една от най-тъжните
съдби в българското кино,
този месец навършва
87 години, живее
в Дома на ветераните
на културата
и изкуствата
и продължава да мечтае
Годината е 1956. Едно българско село
предстои да се превърне в дъно на
язовир, след като през предишните 12
лета новата комунистическа власт
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там е преобръщала човешки съдби;
археолози разкопават пръстта и спасяват отломки от стари хилядолетия, а трима наблюдаващи ги старци
питат: „Това от турско ли е?“. Чуват
най-неочаквания от тях отговор: „Когато е строено това, не е имало нито
България, нито Турция. И Господ не е
имало, нито Иисус, нито баща му не
са били родени“. А какво е имало, пак
пита един от беловласите и чува още
по-неочакван отговор: „Човеци…“. Подир миг се разбира, че в новото им
село няма да има църква, но свещеникът не се дава на партийците: „То без
църква може, но вяра трябва да има…“.
Малцина биха се сетили откъде е
тази сцена – малко преди финала на

тв сериала „Селцето“. Заснет по сценарий на Константин Павлов, той е
завършен в края на 70-те и набързо
е изпратен в небитието. Забранен
и забравен е заедно със създадения
по-късно киновариант. Подобна е и
съдбата на неговия режисьор, проф.
Иван Терзиев. Никога повече не е допуснат в голямото кино. Никога. Опитите му да екранизира два романа
(одобрени от художествените съвети, единият дори награден от комсомола!) през 80-те завършват или с баналното, че „на тоя сценарий още не
му е дошло времето“, или с откровеното „за какво да те пускам в производство, като след това ще трябва да те
спирам“, изречено от тогавашния шеф
на „Българска кинематография“ Никола Ненов.
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Често, като се заговори за „забранените български филми“, си припомням
една среща с професора и искрената
му изповед по повод 80-ия му рожден
ден през 2014 г. Наскоро гледах филма
на Адела Пеева за злочестата режисьорска съдба на Ирина Акташева и
Христо Писков и в мислите ми отново изплува интервюто с Иван Терзиев. Радвах се, че бе удостоен с едно
от най-високите отличия у нас – орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие,
но когато в началото на 2021 г. внезапно си отиде актьорът Филип Трифонов, пред очите ми отново изплуваха кадри от „Селцето“ – Фипо прави
една от най-добрите си роли именно при Иван Терзиев. Защо, си казах,
всички се надпреварват да говорят
за големите, когато тях вече ги няма.
Затова ми се прииска да припомня историята на режисьора на забранения
сериал днес, когато една добра дума
би стоплила сърцето му.
Мъдростта на Иван Терзиев е изстрадана, но живецът в него е силен
въпреки несгодите на възрастта. На
11 февруари той навършва достолепните 87 години. Ще празнува с приятелите си в Дома за ветерани на културата и изкуствата, където живее
от две години. В месеците на COVID
изолация там не е препоръчително
да влизат външни хора. Една от неговите студентки – Кателина Кънчева, ме уверява, че той се чувства
добре, че духът му е бодър, че дори
пише текстове за сп. „Кино“ и не губи
надеждата си един ден да види заснет
своя сценарий за забранените български филми. От години мечтае за него
с друг свой ученик, режисьора продуцент Станимир Трифонов, но едва ли.
Познавам този сценарий. В него са
историите на емблематични, спрени
от социалистическата власт филми. Разбира се, и на „Селцето“. Преди
време много предпазливо питах Иван
Терзиев за голямата мъка в живота
му. А той изля душата си: „Селцето“ е
нещо много жестоко, коства страшно много. До такава степен, че след
като беше забранен и всички започнаха да се правят на утрепани, все едно

такъв сериал/филм няма – аз живея
зад хотел „Плиска“, а на 500–600 метра по-нагоре е знаете коя болница
– ми се наложи да вляза за известно
време там. И бях изчислил след колко
време семейството на Иван Терзиев
ще умре от глад, защото бащата няма
да може да ги издържа. Дотам ме бяха
докарали.
Защо става жертва на този удар,
след като в края на 60-те и началото
на 70-те години на ХХ в. пред него се
чертае славно бъдеще? Защо петте
серии, режисирани от Иван Терзиев в
СИФ „Бояна“ по поръчка на Българската телевизия, се превръщат в негово
любимо дете и в тежка като воденичен камък съдба? Какво страшно се
случва, че една професионално изпипана творба не може да бъде преглътната от „другарите“? Въпрос на политика, а не на изкуство, разбира се.
През втората половина на 70-те Иван
Терзиев е сред най-големите надежди
на българското кино. Завършил актьорско майсторство в София и филмова режисура в Москва, от 1969 г.
той е в творческия екип „Хемус“, ръководен от Свобода Бъчварова, в Киноцентъра. След руския си дебют с
дипломния филм „Фьодор Грай“ (първа екранизация по текст на Василий
Шукшин; две награди от фестивала
на ВГИК) той заснема и първите си игрални филми в България – „Г-н Никой“
(1969, Награда за най-добра мъжка
роля на Коста Цонев от фестивала
във Варна), „Мъже без работа“ (1972,
отличия за режисьора и актьора Антон Карастоянов от фестивала във
Варна, както и награда Жорж Садул в
Париж) и „Силна вода“ (1975, Наградата на кинокритиката и приз за мъжка
роля на Иван Григоров от фестивала
във Варна, Специална награда от МФФ
Локарно, Швейцария).
Свобода Бъчварова му предлага да
заснеме тв сериал със заглавие „Селцето“. И вдъхновен по собствените
му думи от епичния „ХХ век“ на Бернардо Бертолучи, Терзиев се престрашава да го направи. Постфактум разбира, че пет години по-рано
Методи Андонов е започнал подготовка за 6-серийната поредица, но с

кончината му всичко е спряло. В началото Терзиев не знае кой е авторът на
сценария. Съгласява се да работи по
него, но с условието да се преработи
по законите на класическата драматургия, с пет действия. Когато получава текстовете за първоначално
замислените шест серии, титулната
страница с името на автора липсва.
Пита какво се случва, а Никола Петров, тогава шеф на киноотдела в телевизията, отвръща кратко: „Автор
е Константин Павлов“.
Знаем колко безмилостна е била цензурата към поета, но поне е имал
възможността да пише сценарии.
Двамата се срещат, разговарят как
да бъдат изчистени текстовете от
прекалената обстоятелственост,
след което Терзиев описва в две страници важните сюжетни линии и герои.

Всичко беше по драматургията на
Коста Павлов – разказва режисьорът.
– Той беше много странна личност. Не
можех да проумея защо, но щом напишеше серията, носеше ми я, пускаше я
в пощенската кутия и ми казваше: „Не
я давай на никого да я чете!“. Абе, как
така, нали това ще излезе на екран…
Темата му беше малко чужда, някак не
можа да възприеме историята, някои
дори твърдят, че Методи Андонов е
участвал в писането на сценария, че
главният герой е негов вуйчо и т.н.
Но когато сериалът беше готов, една
кинокритичка написа, че се е получила
„странна комбинация между начина,
по който пише Константин Павлов, и
филмите, които прави Иван Терзиев“.
Сериите са приети на 15 януари 1980 г.
Чуват се само суперлативи, включително от авторитети като Свобода Бъчварова и Зако Хеския: „Горда
съм като кинематографист, че този
филм излиза сега!“; „35 години го чакаме този филм!“; „С изключителна
достоверност са показани човешки
характери и съдби!“. Кинокритикът
Емил Петров дори каза: „Иван Терзиев
е успял да събере на един селски площад и да ни разкаже по неповторим
начин всичко за най-трудните години
на новата ни история“. А „всичко“, погледнато от днешна дата, означава
безумията, белязали годините след
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9 септември 1944 – партизанлък, отнемане на собствеността и колективизация на селското стопанство, демагогия, култ към личността…
„Селцето“ е показан и на специална
прожекция пред идеологическия отдел
в ЦК на БКП, ръководен от Александър
Лилов, и пред тогавашния генерален
директор на Българската телевизия
Иван Славков, в присъствието на кинокритици. Оценките отново са високи, а Никола Петров уверява режисьора, че търсят подходящ повод да
го излъчат и ще спазят традицията
през есента да покажат една серия на
кинофестивала във Варна. На Терзиев
не му допада идеята, тъй като „една
серия не дава представа за цялостната творба“, и предлага за следващо издание на фестивала да направи
киновариант – обичайна практика
навремето. Петров се съгласява и…
започва необяснимата съдба на „Селцето“. Другарят Ненов, който наскоро е заявил, че епизоди от сериала
трябва да се показват на студенти
във филмови училища по света, реагира кратко: „На мен от този сериал
киновариант не ми трябва“. Според
режисьора обяснението се крие в наближаващата 1981 г. и предстоящото
честване на 1300-годишнината на
България – за филмовия шеф вероятно е по-важно „Селцето“ да си остане
само на малкия екран, все пак се очаква
суперпродукцията „681 – величието
на хана“…
Парадоксално или не, киновариантът
е направен от Българската телевизия с благословията на Иван Славков
– шестте часа на сериала са „свити“
до четири. Но вместо да го представи
на фестивала във Варна през 1984 г.,
Терзиев разбира, че филмът изобщо
не е предложен от киноредакцията за
включване в неговата програма. А на
въпроса „защо“, чува от Никола Петров: „Явно… някои работи не са ти
ясни“.
На Терзиев обаче му е ясно, че решенията се вземат „горе“, и пише до Тодор
Живков. Минава време, преди да получи отговор и покана да присъства
на друга прожекция в хотел „Рила“.
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Двайсетина души – партийни функционери, с новия си идеолог Стоян Михайлов и кинокритици – гледат филма,
обсъждат и решават, че „трябва да
бъде показан“. Скоро след това Иван
Стоянович, главен редактор на сп.
„Български филми“, съобщава на Терзиев, че селекционерът на фестивала
в Кан, Жан-Луи Мансо, също е запознат със „Селцето“ и впечатлен от неговата драматургия, сценография и
режисура, е изпратил официална покана за участие на филма в програмата
„Особен поглед“ на фестивала. Чудесна развръзка?! Не – нито премиера в
България, нито прожекция в Кан! А на
постоянните въпроси на кинокритиците какво става със „Селцето“ – има
„някои съображения“, но не и конкретен отговор...
Дори днес, в XXI в., когато киноекранът е завладян от нова естетика и
нови технологии, „Селцето“ изглежда
толкова артистично с особената си
светлина и пастелни цветове, с красивите си кадри и незабравими герои;
едновременно тъжен и ироничен, откровен и иносказателен, „стрелящ“
към потресаващата глупост на времето и утвърждаващ човечността.
Хватката на тогавашната власт
обаче е безмилостна. Близо двугодишен творчески труд и мечти са зачеркнати. Да сте чули да се говори за
образите, пресъздадени в „Селцето“
от Невена Коканова, Венета Зюмбюлева, Миглена Попова, Велико Стоянов, Филип Трифонов, Николай Волев,
Стефан Мавродиев, Стоян Алексиев и
куп актьори от Плевенския драматичен театър? Не, разбира се. Сериалът
доживява закъснялата си премиера
през декември 1990 г., но програмиран
така, че по-скоро да мине и замине, а
някой да „изчисти“ съвестта си…
Питала съм Иван Терзиев за Кан, а
той: „Кан видя „Селцето“, колкото аз
съм видял папата!“. След „случая“ прави само няколко новели и документални филми за студия „Спектър“. Компенсира забраната да снима голямо
кино с преподавателска работа. През
годините е професор и художествен
ръководител на четири класа по кинорежисура във ВИТИЗ, на четири класа

по режисура на монтажа (основател е
на специалността у нас), на три класа по актьорство за кино и телевизия, ръководи и едногодишни школи
по тези специалности, чете лекции
в НБУ и ЮЗУ „Неофит Рилски“. А режисьорът Станимир Трифонов обича
да споделя: „Иван Терзиев ни научи да
бъдем безмилостни към собствения
си филм – когато филмът се съпротивлява и не иска да приеме даден епизод или кадър, ти трябва да бъдеш
твърд и да го изхвърлиш, без никакво
умиление“.
Питала съм професора и какво му даваше сила да премине през жестоките
години, а той:

Знам ли?! Не съм единственият. А и
предполагам, че ми е заложено в гена
по някакъв начин да се съпротивлявам
и доколкото мога, да продължавам…
Затова написах сценария за забранените български филми. Оказах се последният мохикан. Само аз останах от
всички с тази съдба – Бинка, Шарлето,
Рангел, Януш Вазов, Ирина Акташева
и Христо Писков, Едуард Захариев,
Людмил Кирков, Христо Христов. Зарових се в архивите и се побърках от
начина, по който е действала гилотината. Жестока история! Садистична!
					
***
В началото стана дума за сцена от
„Селцето“, за човеците и вярата.
Знаете ли в какво вярва Иван Терзиев?
Вярва в максимата, че „човек е толкова голям, колкото… е голямо сърцето
му“. Каза ми го в същата онази изповед
за своята годишнина: „Реагираме първо с това (показа сърцето си), а после
идва това (показа главата си), но двете неща трябва да бъдат едно цяло“.
11 февруари е неговият ден. Денят,
в който преди 87 години на бял свят
идва един от най-талантливите,
най-чувствителните хора в българското кино. Два от неговите едва
четири игрални филма – „Мъже без
работа“ и „Силна вода“, са в Топ 100 на
най-обичаните български филми. Честит рожден ден, професоре!

67
Деян Статулов

Киноадаптация
В началото на 90-те години на ХХ в.
актьорът Дъстин Хофман с огорчение констатира, че Холивуд отдавна се управлява от счетоводители:
„Често подминават добри сценарии
за сметка на сигурни печалби. Не
всичко е само цифри“. През последните 30 години тази тенденция продължи. Големи продуцентски компании
се окрупниха или бяха погълнати от
по-мощни, а други изчезнаха. Пример
за това е легендарната „Юнайтед Артистс“, създадена от Чарлз Чаплин,
Мери Пикфорд, Дъглас Феърбанкс и
Дейвид Уорк Грифит, която стои зад
първите филми за Джеймс Бонд, спагети уестърните на Серджо Леоне
или „Роки“. Така новият век осъмна
с огромни корпорации като „Дисни“,
които започнаха да диктуват „правилата на играта“. Киното бе превзето от счетоводителите. Филмите
започнаха да се снимат с еднаква печеливша щанца и да се мерят с един и
същи аршин – сюжети по популярни
комикси и електронни игри, безкрайни
продължения, римейк на стари хитове
и пр. Всичко това бе гарнирано с възможностите на новите технологии –
3D, 4DX, IMAX, Dolby Atmos и др., които
да направят филмовото преживяване
все по-завладяващо, оглушително и
подправено с много чипс и пуканки.
Така счетоводителите върнаха седмото изкуство в изходната позиция,
от която беше тръгнало – като панаирджийско зрелище. Постепенно
публиката започва да изпитва нужда единствено и само от такъв тип
кино. Възрастовата ѝ граница рязко
спадна. Филмовата култура все повече се приобщи към потребителската,
в която естетическата стойност
няма значение.
На този фон съвсем естествено семейната публика бавно и неусетно се
оттегли, пренасочи се към бутикови и арт кина или се затвори вкъщи.

Докато се стигна до момента сред номинираните за най-добър филм на годината да блесне „Черната пантера“
или Холивуд да подари най-ценната си
награда на Южна Корея.
Разбира се, световното кино не е само
Холивуд. През тези години бяха създадени десетки филми, които днес се
нареждат сред образците на седмото
изкуство. Тези творби обаче трудно
успяват да стигнат до по-широка
или семейна публика, защото екраните вече са заети от филми на „Марвел“, а зрителските навици са коренно
променени.
Телевизиите откриха празна ниша,
която за кратко време запълниха

високобюджетни продукции не успяваше да направи, телевизиите и
по-късно стрийминг платформите
снимаха с лекота. Това беше печеливш
ход за всички, но до един момент. Десетки и стотици режисьори, продуценти, актьори се насочиха към телевизията, нещо немислимо допреди
20 години. Съвсем естествено е Глен
Клоуз или Джесика Ланг да приемат
предизвикателни роли в сериали с милиони зрители, докато Холивуд им е
обърнал гръб.
Телевизиите си „отгледаха“ достоен конкурент в лицето на стрийминг
платформите. В началото започнали
само с препредаване на чуждо и вече

кадър от филма „Рома“, реж. Алфонсо Куарон

със съдържание. Десетки отлежали
сценарии за сериали и филми бързо
получиха възможност за снимки. Откриваха се нови таланти, изпробваха се нестандартни сюжетни ходове
и визуални решения. Всичко, което
тромавата филмова индустрия с

видяно съдържание, те бързо разбраха, че цената на успеха се крие в собствената идентичност. Затова с лекота (и немалко финансиране) подадоха
ръка на утвърдени режисьори. Дълго
време режисьорът и носител на Оскар Алфонсо Куарон търси средства
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за реализацията на „Рома“, докато
насреща му не застава Netflix. Рискована оферта – пари срещу показ само
в стрийминг платформата. За автора
това е възможност да осъществи филма си, а за платформата – да докаже, че
може да създава качествен продукт,
който да се нареди сред номинациите
за Оскар, Венеция или Кан (ако разреши). Точно международните филмови
фестивали се превърнаха в препъникамък. Платформите не желаеха филмите им да имат премиера на голям
екран, а фестивалите поставиха такова условие. Особено директорът на
Кан Тиери Фремо, който се позоваваше
на френското законодателство, като
изразяваше и личното си негативно
отношение към тази форма на показ
и разпространение. Американската
филмова академия също пусна бариера с
условия за кинопоказ. Бяха прави, защото по този начин всички филми могат
да имат равен старт в конкурсните
програми. Особено за Кан, където премиерата по време на фестивала е традиционно и задължително условие за
участие в конкурсната програма. След
инфарктни конфликти (като първоначалния отказ на Netflix да покаже на
голям екран в Кан филма на Бонг Джон
Хо Okja) платформите постепенно започнаха да се приспособяват към тези
условия най-вече заради режисьори
като Куарон, братя Коен или Мартин
Скорсезе. Така „Рома“ спечели Златен
лъв във Венеция, а по-късно и три награди Оскар, включително за режисура.
Тези отличия бяха важни, защото легитимираха платформите като фактор
в световния филмов процес. Техният
основен аргумент в конфликта им с
кината и фестивалите е, че т.нар. кинопрозорец – времето между престоя
на филма на голям екран и неговата
VOD (Video on demand) дистрибуция –
е твърде голям. Те искаха да се наруши установеният с години ред, който
носеше на продуцентите максимален
приход от един филм, а именно: три-четири месеца на голям екран, след това
DVD и Bly-ray, след две години телевизия и чак тогава представяне в стрийминг платформите. Във Франция тази
концепция се експлоатира до крайност.
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Там един филм трябва да изчака до три
години, преди да бъде разрешено да се
появи в Netflix, Amazon Prime или друга платформа за видео на поискване.
Но светът се променя – платформите са вече част от играта. Време е
да осъзнаем, че големият екран привлича все по-намаляващ сегмент от
аудиторията.
Катализатор на тези процеси в последната година, разбира се, е пандемията. Кината бяха затворени, публиката се отдръпна. Единственото
легално място за гледане на филми
се оказаха телевизиите и стрийминг
платформите. Това е тяхната „треска за злато“. Промяната е толкова
голяма, че дори френското правителство, което предостави милиони за
подпомагаме на националната филмова индустрия – от производство
до дистрибуция, включи задължението за финансиране и излъчване
на платформи като Netflix, Amazon,
Apple, Disney+ и др. Голямата новина
дойде с желанието на WarnerMedia да
насочи очакваните блокбастъри, които отложи през миналата година, за
директна премиера едновременно в
своята платформа HBO Max и киносалоните (ако са отворени). Подобни
намерения имат и други големи корпорации, включително „Дисни“, които вече обявиха, че пускат филмите
си под три различни модела: традиционен кинопоказ, едновременно
кино- и Disney+ издание и изключителни премиери на Disney+. Преди Коледа
от „Дисни“ заявиха, че възнамеряват броят на абонатите на компанията в световен мащаб да се утрои
до 260 млн. до 2024 г. Това е огромен
ръст спрямо сегашния брой от 86,8
млн. абонати. Тези амбициозни цифри
поставят годишната услуга на „Дисни“ в лигата на главния конкурент за
стрийминг – Netflix, който в момента
има близо 200 млн. абонати в световен мащаб, но не расте толкова бързо,
колкото Disney+. По този път са тръгнали и други платформи като Amazon
Prime, Apple TV+. Това означава, че проблемният кинопрозорец се затваря
плътно благодарение на пандемията,

а с него и голяма част от киносалоните. Тук трябва да добавим и постоянния ръст на зрители, които предпочитат да гледат филмово съдържание
през мобилните си устройства. Ако
скоро кината отворят, тези, които
оцелеят и не са фалирали, ще трябва
да се разделят с част от досегашните
си приходи, но най-вече да се борят да
запазят традиционните си зрители и
да привлекат нови.
Твърде прибързано обаче се заговори
за края на киносалоните и традиционния формат на показ и разпространение на филми. Всъщност се открива
златна възможност за големия екран. Наскоро гледах двата сезона на
„Мандалорианецът“ от вселената
Star Wars, погълната безвъзвратно
от „Дисни“. Дълго време мислех какво
ми липсва в този сериал – със своята
драматургична конструкция и визуална концепция той е добър както
за стрийминг платформа, така и за
зрителите, които доскоро се тъпчеха с чипс в IMAX салона. Зрелището
се затваря в тясното пространство
на мобилното устройство. Може и да
се разшири до размерите на домашно
кино, но не повече. И без много хора на
едно място.
Мисля, че в близко време ще наблюдаваме обратния процес, в който
традиционните киносалони ще се
превърнат в място за ценители на
седмото изкуство, а фестивалите
ще се върнат към позабравената си
мисия да бъдат маяк на световното
кино. Както споделя директорът на
фестивала в Кан: „Кината са преминавали и през други изпитания – често
са умирали и все пак са живи, защото
публиката жадува за колективното
преживяване. Със своето отсъствие
киносалоните – които са нашите домове, църкви и ритуали – никога не са
били толкова присъстващи. Кога ще
се видим отново? Скоро. Трябва! Искаме да се върнем в киносалон, в който
няма бутон за пауза“.
Вероятно панаирджийското зрелище
ще остане в джоба на своите потребители и счетоводители. Ще видим.
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Наздраве по датски
„Още по едно“,
реж. Томас Винтерберг,
2020 г.
Кой, ако не Томас Винтерберг би се
заинтересувал от несъвършенството на човешкия индивид в търсене на
сладки илюзии, които правят живота
по-малко болезнен; от усещането за
непълнота, което може да изправи
личността на ръба на пристрастяването. Изследвайки умората, надеждите и крайностите, на които са
склонни съвременните хора, датският режисьор се завръща в родината
си, сред екипа от „Ловът“ (2012) и ни
поднася една история за радост, спасение и загуба едновременно, приемайки, че комичното и трагизмът са
двете страни на една и съща монета.
Според един норвежки психолог човешкото същество по рождение има
дефицит от половин промил алкохол
в кръвта. Четирима приятели, които
преподават в едно и също училище,
решават да проверят тази теория
с надеждата, че освобождаването
от някои задръжки ще направи живота им по-пълноценен. Изправени
пред кризата на средната възраст,
четиримата учители се чувстват
безполезни. Не само отношенията с
техните ученици са в мъртва точка и
часовете им са безинтересни, но усещането за посредственост ги тормози и в личните връзки (или в липсата
на такива).
Когато четворката започва редовно
да консумира алкохол в работно време,
„Още по едно“ придобива измеренията на забавна комедия. Освободени от
опасенията си, приятелите успяват
да преоткрият доверието в своите
способности и да си върнат някакво
подобие на достойнство. Но в опита
да разширят границите на „изследването си“, четиримата се подхлъзват
към прекомерната употреба. Така
втората част на филма е посветена на „спускането в ада“ и загубата
на връзка с реалния свят произвежда
дори трагедия...
Не е изненадващо да открием Томас
Винтерберг начело на тази горчиво-

„Още по едно“, реж. Томас Винтерберг © Henrik Ohsten

смешна драма – темата за разпускането често подхранва филмографията
му, макар и невинаги с финес. Новият му
филм променя „играта“, като извежда на преден план една лудешка идея
за изследване на човешките граници,
но нито за миг не го поставя в позицията на моралист, който алармира
за вредите от алкохола. Експериментът хвърля светлина върху скритите
недостатъци на мъжката природа и
подлага на изпитание стабилността
на приятелския (и семейния) кръг, а в
ескалиращия хаос на ситуациите алкохолът не е причинител на злините,
а катализатор на слабостите на всеки
от персонажите.
Друг интересен аспект на сюжета е
отказът на Винтерберг да предложи алтернатива на своите герои за
справяне с непосилното еднообразие
на битието. Режисьорът е избрал
линеен разказ, който се люшка между
различни тоналности (веселие, пиянство, тъга, изкупление) и на моменти
създава впечатлението, че не отива
никъде, но всъщност реакциите се
умножават и произвеждат различни
ефекти сред обкръжението на протагонистите (брачен конфликт, служебни проблеми, нарушено душевно
равновесие).
„Още по едно“ се съсредоточава найвече върху еволюцията на персонажите, които не се чувстват добре
в кожите си и трябва да съумеят да

разтърсят съществуването си, за да
открият светлината в края на тунела. Филмът празнува живота във
всичките му аспекти, без да раздава
присъди, и подхожда към човека в неговата сложност, признава привлекателността на временната загуба
на контрол и проявява разбиране към
хората, които губят опора. Драмата
обаче нито за миг не е извадена от
уравнението, призовавайки дори призраците на раздялата и смъртта. И
когато завръщането в реалността
изглежда факт, механизмите на алкохолното разтоварване оцеляват и
сякаш рестартират кръговрата на
лудостта в един освобождаващ финален танц.
Четиримата актьори са превъзходни
в граничното превъплъщение между
крехката самоувереност и отчаянието, а Мадс Микелсен е неподражаем
в умението да предаде цялото разочарование на персонажа си само чрез
погледа, съсредоточил тежестта на
едно съществуване, изгубило своята
виталност. Финалното отприщване,
когато тялото му крещи колкото за
страданието, толкова и за дълбокото
желание да трансформира живота си,
е лаконично обобщение на този филм
– човешки и социален експеримент, в
който всеки зрител може да открие
малко от себе си, когато става въпрос
за необходимостта да се откажем от
опасните удоволствия и същевременно да върнем магията в живота си.
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Иван Дреников със Софийската филхармония,
2010 г., фотография Василка Балевска

Иван Дреников
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Свободата
на изпълнителя
Иван Дреников

С известния наш
пианист разговаря
Светлана
Димитрова

През 1984 г. „Фигаро“ ви нарича
откритие. Пише за желязната ви
техника, за фантастичната подвижност и че оставяте пръстите
ви да пеят. Как се постига това?
С десетилетия упорит труд.

А талантът къде остава?
Талантът е предпоставка. От там
нататък зависи какъв е талантът,
каква е натурата, каква е личността,
а от това зависи какво стремление
има. Ако има стремление тя да свири
бързо, да се изявява, така ще бъде.
Познавам изпълнители, които бъркат
театралното изкуство със звуковото майсторство, значи ще играе театър върху клавиатурата. За съжаление в много школи го има това. Не зная
дали е виновен самият млад изпълнител, или школата. Ако един начинаещ
музикант има стремление за усъвършенстване на звука и на техниката
си, защото звукът се произвежда с
определен вид техника, тогава се работи по много по-специален начин.

Наричат ви дете чудо. Пишат, че
на 13 години сте удивително зрял.
Това пак ли е свързано със стремежа към задълбоченост от най-млада възраст?
Не, свързано е с това, че аз започнах
едновременно да свиря и да композирам. Композицията ми помогна да разбирам музикалния език, музикалния
израз, помогна ми и в свиренето на
пиано, и в моето развитие, както и в
тълкуването на произведенията.

А къде остават учителите?
Аз имах голямото щастие да имам учители, които ми оставяха доста голяма свобода. Естествено, начертаваха

Панчо Владигеров и Иван Дреников, 1975 г., фотография Василка Балевска

едни рамки на моето развитие, но първите ми учители не са ме потискали.
Така беше при Възкресия Вълчанова.
От малък започнах да ходя при Панчо
Владигеров. Там няма диктат. Панчо
Владигеров, като забележи нещо неправилно, направо го зачерква и започва да пише той и на ученика му става
ясно къде е сбъркал, кое е правилното
и кое е неправилното, кое е хубавото и
кое не. Естествено трябваше да мина
през необходимия репертоар – етюди,
Бах, определени сонати, романтични

пиеси, но много рано получих шанса да
имам подбор на репертоара. Още на
петнадесет години получих възможност да изсвиря Токата на Прокофиев,
която не беше свирена в България, и
направих нейното първо изпълнение,
а и я записах в Радио София.

А кога седнахте за пръв път на
пианото?
На пет-шест години. Все пак майка ми
е пианистка. Вкъщи непрекъснато се
свиреше. Присъствах на концерта на
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майка ми и баща ми в зала „Славейков“
– тогава още я нямаше камерна зала
„България“. Баща ми беше прекрасен
цигулар, дългогодишен концертмайстор на Филхармонията (Петко Дреников). Майка ми (Жана Даскалова) е
ученичка на Андрей Стоянов. Беше
ми приятно да седна на пианото и да
търся звукови съчетания.

Конкурсът в Болцано ви осигурява стипендията на италианското
правителство.

Това не е нещо ново. В края на 50-те
години той е поддържал една къща
в Арецо, където е имало много студенти. Те са живеели там и той им е
преподавал, без да плащат нищо. Когато ме покани, думите му бяха: „Ела,
вкъщи имам една дупка, вътре има
едно пиано. Ако това те задоволява,
заповядай“. Той живееше в една планинска къща на два етажа. Стаичката

Тя беше много по-късно, след Италия.

„Иван Дреников
притежава всичко,
което би трябвало
да се очаква от един
истински артист –
не само техническо
майсторство, което
при него получава
естествена
изява, но също
и оригиналността
на истинския
талант.“

Как се свързахте с Артуро Бенедети Микеланджели?

Алексис Вайсенберг

След конкурса „Бузони“ се прибрах в
България, защото трябваше да вляза в Консерваторията. Естествено
влязох първи. Явих се и на национален
конкурс на Софийската филхармония,
която реши, че ще прослуша всички
лауреати, а на най-добрите ще даде
стипендия. Аз се класирах на първо
място. Нямах никакво намерение да
се явявам, но майка ми много настояваше. Бяхме дванадесет души, всички
лауреати на международни конкурси. Това беше през 1965 г. След това
се върнах в Италия и тогава получих
стипендия от италианското външно министерство. От българското
министерство поисках стипендия за
Москва и не ми дадоха, но италианците ми дадоха. Странни работи.

Получихте и Хердерова стипендия.

Стана съвсем случайно. Това се случи
след Рим. В края на 1965 г. започнах да
уча в „Санта Чечилия“. През 1968 г. на
един мой рецитал в Цюрих ме чу неговата импресарка и ме покани на неговия курс, който беше в Бергамо. Той ме
хареса, попита ме какви са намеренията ми и ме покани за свой постоянен
ученик.

Как протичаше работата с него?
Аз живеех в неговия дом. Когато приключи курса, бях избран да направя
финалния концерт. Изсвирих Концерта на Владигеров. След този концерт
той ме покани да отида в неговия дом.
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наистина беше малка. След това построи още една къща, в която сложи
рояла си. Беше като голямо студио.
Там се осъществяваха уроците. Как
работехме? При него нямаше двадесет минути, четиридесет минути.
Един урок може да трае три часа,
а след това една седмица да нямаш
урок.

Но вие въпреки това продължавате
да работите…
Разбира се. Той беше много особен
човек. Всъщност за един урок, ако
може да се нарече урок или лекция или

творческо взаимодействие, трябва
вдъхновение, това не е формалност.
„Изсвири ми това от тук до тук. А,
това е добре…. Днес не си свирил…
Айде, иди си, пък другия път да свириш
повече…“ Няма такива работи. Беше
творчески процес, за който да имаш
сила, настроение, желание. С него съм
работил Моцарт, Бетовен, Лист,
най-разнообразен репертоар.

Имахте ли концерти по това време?
Не, защото той ми каза, че ако пътувам през това време, няма да можем
да работим. Стоиш там, в тази къща,
като отшелник, свириш и това е. Естествено, имахме контакти. Обядвахме, вечеряхме на една маса. Имаше
и други хора. Той имаше една приятелка японка, имаше и една японска ученичка, идваха и други гости, негови
приятели. По принцип за него се знаеше, че той е отшелник, че живее сам.
По-късно се запознах с жена му. Тя живееше в къща до Милано, той си живееше горе в Алпите.

След това друг легендарен пианист
ви кани да работите с него…
Алексис Вайсенберг. При него беше
съвсем различно. Вайсенберг беше
светски човек. Ходех в неговия дом.
Имаше прекрасен дом, беше близо до
българското посолство, на брега на
Сена. Свирех различни неща. Забележките му бяха от по-общ характер. Тъй
като започнахме разговора с техниката ми, аз го попитах какви са неговите принципи, а той каза: „Аз не зная
как свиря“. Това абсолютно не е вярно,
защото няма по-рационален пианист
от Вайсенберг. Освен това в биографията му има период на изолация от
девет години, по време на който съм
сигурен, че е мислил кой път да избере.
Както например аз, когато ми смениха
професора в Рим, тъй като стана президент на „Санта Чечилия“. Тогавашният директор ме извика и ме помоли
да имам търпение. „Ще извикам един
от най-добрите преподаватели в
Рим.“ Аз изчаках и той ме изпрати при
Гуидо Агости. Той пък с такива сложни
думи и аналогии преподаваше, че човек
започва да изпитва страх да пипне
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клавиша, за да не направи нещо погрешно. „Слушай тук цигулките, ето
тук тромбоните…“ Вярно, че трябва
да се правят асоциации с оркестровото свирене, но все пак пианото си има
свои закони. И аз един ден реших да го
попитам какво мисли за техниката.
„О, техниката е нещо много сложно.“
И не ми даде конкретен отговор. А как
може без пианизъм?!

Във вашите майсторски класове
и уроци след това вие изградихте
ваш стил на преподаване – след
толкова срещи с различни методи.
Разбира се, през цялото време съм
мислил и съм се занимавал с това. За
краткото време, което имаме, естествено, основните забележки
трябва да бъдат за характера, интерпретацията и стила. От там
нататък, ако констатирам, че има
недостатъци, настоявам да се работи в тази насока. Тук ще добавя, че
Микеланджели в продължение на един
месец ме остави само на технически
упражнения в Бергамо. Щях да полудея, защото с тези упражнения, които ми даде, не бях съгласен напълно.
Той ми даде упражненията на Пищна
(Йохан Пищна, „Ежедневни упражнения за пиано – за големи и малки“). Но
преди това аз бях свирил други упражнения на друг голям теоретик, Бруньоли (Атилио Бруньоли, „Трактат за
рационалното преподаване на пиано и
за мускулната подвижност в неговите психофизиологични аспекти“). Той
е италианец и има труд от петстотин страници, в който има чертежи
на физиологията на ръката. Това е
един от най-големите теоретици на
Италия. Малко е известен в България.
Ние не знам от какво точно разбираме. Смятаме, че сме първите в света
по всичко. И всеки млад човек, който
вземе някаква награда някъде, вече е
световноизвестен. Много се скандализирам от това.

Били сте член на жури на различни конкурси. Имате поглед върху
новото поколение пианисти. Те
по-агресивни ли са, по-талантливи, по-технични?

Иван Дреников, фотография Василка Балевска

„Дреников свири
с феноменална
техника.“
„Абендцайтунг“,
концерт с оркестъра
на Баварското радио
в Мюнхен
Е, няма толкова, колкото ние се мъчим да изкараме, 15-годишни, 13-годишни. Това са извращения. Да лишиш
едно дете от детство! Веднага се
сещам за Евгений Кисин, който беше
дете чудо. Той свири добре, но поведението ме притеснява – прави едни

гримаси. Но него са го сложили на пианото сигурно на три години. Аз съм
против тези работи. Не можеш да
лишиш детето от контакти, игри,
нормален живот, за да изпълни неща,
които другите свирят на двадесет
години. Това не е нормално. А и рядко
съм го виждал на големите конкурси.
Аз, като взех наградата от „Бузони“
през 1964 г. – трета награда, бях на
осемнадесет години. Когато влизах да
се храня, ме посрещаха с бурен аплауз.
Чувствах се много неудобно, защото
това беше първото ми появяване на
международна сцена. Никога не съм
си представял, че ще направя някакво впечатление. Аз бях най-изуменият от всички. По-късно разбрах, че и
първа награда е можело да ми дадат,
но президентът на журито е преценил, че съм още много незрял. И мисля, че е бил прав, защото след този
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Иван
Дреников

Иван Дреников е роден на 28 декември 1945 г. Освен споменатите в разговора той има първи изпълнения за България и на
Концерта за пиано и оркестър
на Клементи, на Концерта за
пиано и оркестър на Бруни-Тедески, който му е посветен, на
Концерта за пиано и оркестър
и на Новелети на Владигеров,
на Концерта за пиано и оркестър и на „Сонограми“ на Георги
Минчев, на 13 пиеси за пиано на
Текелиев и на няколко пиеси на
Васил Казанджиев – Клавирен
квинтет, Детски албум, „Триумф на камбаните“, Илюминации
за пиано. Освен на конкурса „П.
Владигеров“ в Шумен Иван Дреников е канен в журитата на
международните клавирни конкурси „Луис Макмахон“ в Оклахома, САЩ, в Такамацу, Япония,
в Каляри, Италия. Провеждал
е майсторски класове в Университета на Мичиган, в Сан
Марино, Венеция и Рим, в Богота, в Токийската музикална
академия „Шоуа“, в къщата музей „Панчо Владигеров“ в София.

конкурс носителят на първа награда
има концерти с големи оркестри. Това
е сериозна работа и може да провали един младеж. Мисля, че Кристиан
Цимерман, който беше доста млад,
когато взе първа награда на конкурса
„Шопен“, спря за една-две години да
изнася концерти, за да може да работи. В една руска енциклопедия фигурирам като вундеркинд, но там е написано: „Каква е разликата между него и
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останалите? Че родителите му са го
оставили да се развива нормално“.
Лошото сега е и друго, че идва моментът на китайските музиканти, които искат да свирят все по-бързо и
по-бързо. Имитират Ланг Ланг. Той не
е пианист, а фокусник. Той не свири, а
играе театър. Сбъркали са си професията. А музиката не се гледа. Музиката се слуша. Тя те кара да чувстваш
и да мислиш.
Бил съм член на жури на международни конкурси, но не и на конкурси у нас.
Само веднъж съм бил член на журито на конкурса „Панчо Владигеров“
(2003). Георги Костов беше председател на организационния комитет
и тогава ме покани. Оттогава не ме
допускат.
Около десет години водих клас в
Академията. Сега няма студенти.
И защо? Защото след музикалното
училище всички отиват да учат по
разни държави, като мислят, че ще
научат нещо. Но аз мога да ви кажа,
че в момента клавирната школа е в
криза. Виенската академия е пълна с
руски пианисти, които са се махнали
от Русия. А те също са привърженици на тази показна техничност. Но
да се върна на младите хора. Тъй като
тук съкратиха Импресарска агенция,
съкратиха Главна дирекция „Музика“,
няма щат държавен артист и тези
млади хора остават без перспектива.
Мой студент, който, като завършваше, изуми журито, стана продавач
в магазин, за да се издържа. Никой не
се грижи за това къде ще отиде да работи студентът, след като завърши.
По-рано имаше разпределение. Говорих с ректора, но за него е важно колко
студенти има, а не тяхната реализация. И младите хора бягат в чужбина.

Изминалата година беше посветена на Бетовен. Направи ми впечатление, че сте свирили само Първия
и Четвъртия му концерт.
Свирил съм и Фантазията за пиано,
хор и оркестър. Свирил съм и другите
концерти, но искрено да ви кажа, Втория концерт не го харесвам, Третият
ми е прекалено героичен, а Петият

прекалено помпозен. И е много изпълняван. Имам право да избирам! Така е
и с Рахманинов. Записал съм само два
концерта, но съм свирил всички. Ето,
Микеланджели не е изсвирил нито
един концерт на Брамс. Искаше да запише интеграл на концертите на Бетовен, но остана само с Първи, Трети
и Пети. Изпълнителите имат право
на избор и вкус. Не можем да кажем, че
всеки композитор е стойностен във
всяка своя творба.

В началото споменахте, че сте направили премиера в България на
Токата на Прокофиев…
И на Втория му концерт. Покани ме
Димитър Манолов. Той идваше от Русия. Беше ме чул в Русе да свиря Третия концерт на Владигеров. Свирих го
със Софийската филхармония. Свирих
го и в Париж, записах го за „Балкантон“ с Оркестъра на БНР и Васил Казанджиев и този запис изчезна.

Сред останалите композитори
имате ли предпочитани?
Не съм свирил Чайковски, но го знам
целия. Винаги мога да го изсвиря. Но
например концертите на Шопен никога не бих изсвирил. И ще ви кажа защо
– тези конкурси го направиха на нищо.
Дори и тук имаме Шопеново дружество. Никога не съм и помислял да се
явявам на Шопеновия конкурс. Много
е странно с конкурсите. Покрай тях
можеш да намразиш композитора. Покрай Панчо Владигеров лично познавах Тихон Хренников. През 1973 г. той
присъства на мой концерт на „Мартенски музикални дни“. Отбелязваха
се 100 години от рождението на Рахманинов. Изпълних Четвъртия концерт. Той дойде при мен, започна да
ми оглежда пръстите, ръцете и каза:
„Аз съм председател на конкурса „Чайковски“ и ви каня да участвате. Гарантирам ви първа награда. Председател
съм на журито. В най-лошия случай ще
бъде втора награда“. Сигурно щеше да
стане, тъй като Хренников беше много влиятелна фигура. Аз не отидох,
защото конкурсът беше за участници до двадесет и осем години. Дори ми
предложиха да ми издадат сертификат, че съм по-млад, но аз отказах.
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Н. О. Ляхова, еко истории, 2011. Архивен
отпечатък върху хартия, 25 х 40 см
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Надежда Олег Ляхова

Неразгадаемата човешка

природа

Н. О. Ляхова, Дигитален отпечатък XXII, 2011. Архивен отпечатък върху хартия, 20 х 25 см

Надежда Олег Ляхова е художничка, авторка
на фотографии, видеа, инсталации, акции.
„Ако можете да си представите хибрид между
кокиче и картечница, ще можете да разберете
и работите на Надежда Олег Ляхова. Нежни на вид,
те са убийствено силни отвътре“, пише Мария
Василева за произведенията є.
Как се ражда едно произведение?
Понякога това може да е внезапен
проблясък, необикновена гледна
точка към даден обект, както
казвате, че се ражда идеята за
първия кадър от фотоизложбата
ви „На кухненската маса“, но друг
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път може ли да е въпрос на дълго
наблюдение или идея, която човек
носи с години?
Идеята се ражда мигновено, а в произведение се превръща бавно. Има
разлика между изразена чрез образ

идея и „произведение“. Със статут
на „произведение“ не всички образи се
сдобиват и пътят в повечето случаи
не е кратък и е зависим от обективни
обстоятелства.
Времето, за което идеята се материализира чрез образ, в различните
случаи е различно. Като че ли зависи
най-вече от характера на художника.
При мен се случва бързо. Образи създавам много – просто имам такава необходимост, нещо като „нервен тик“.
По-голямата част не се превръщат
в произведения. В случая с „На кухненската маса“, ако не бях споделила
вълнението си от проявяващата се
живопис по повърхността на кухненската ни маса с Даниела Радева и ако
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не бях обещала изложба на Little Bird
Place, портокалите щяха да си останат просто преминали през паметта
на фотоапарата мегабайти.

Фотографиите в проекта „На кухненската маса“ изглеждат като
живописни платна, а в същото
време в тях има дори сценография,
пътешествие в различни светове и
игра със светлината. Какви истории разказват тези портокали и в
какви светове ви водеха?
Вероятно има значение, че тези фотографии започнаха в началото на
пандемията. Светът се затвори.
Най-ценената от мен придобивка след
1989 г. – свободното пътуване, стана
невъзможна. Затова, макар че основният ми мотив беше надпреварата
със светлината, понякога си представях „портокала в Москва“, „портокала
в Париж“, „портокала в Рио“, „портокала във Венеция“. „Хм, във Венеция…
Смърт във Венеция“ – каза един приятел, дошъл да види изложбата. Намислях си някакви реални градове, но
пътуването беше към други, отвъдни
светове.

престояват в друга ваничка, после
трябва добре да се измият с чиста
вода, после да повисят на въжето и
накрая ги лепим с (лицето навътре) на
голямото огледало. Сутринта трябва
да станем рано, за да отлепим снимките от огледалото, преди да са нападали по пода. Обичах тези съботни
нощи, броях дните и много се натъжавах, когато идваше времето, а на
баща ми не му се копираха снимки.
После пораснах, имах собствен фотоапарат, собствен фотоувеличител. „Магията“ се замени от „експеримента“ – слагам си ръката върху
фотохартията, пускам лампата на

Вертолети кръжат над исландски
глетчер, за да спуснат електромобил
с цел реклама на щадящите природата електромобили. Атмосферните
условия не позволиха спускането на
колата, но пък вертолетите си кръжаха над глетчера. Често се случва
„мащабните екоакции“ да са придружени от подобни безумства. От една
страна, добре е да има „екополитика“,
от друга – като има политика, има
и демагогия и какви ли не злоупотреби. То си е част от човешката ни
природа. Като в анекдота за жабата и скорпиона: Качил се скорпионът
на гърба на жабата, за да доплуват
до отсрещния бряг. По средата на

При фотографите има един често повтарящ се мотив – голяма
част от тях са искали да бъдат
художници и дори са се занимавали с рисуване първоначално. А как
стигнахте вие до фотографията?
Или фотоапаратът, както и камерата, винаги е бил просто инструмент – един от преките пътища за
достигане до целта, за разказване
на важното?
Приемам ги като инструмент. Увлечението ми към проявяващия се от
светлината образ е провокирано от
баща ми (Олег Ляхов – по професия инженер технолог, изобретател с множество хобита).
Събота вечер в банята: леко киселееща химическа миризма, червена лампа,
фотоувеличител „Юность“. На поклащащия се във ваничката лист се появява тъмно петно. Петното плавно
расте и се превръща в човешко лице –
магия. Понякога някои части от лицето се бавят. Баща ми ги стопля с дъха
си и те се появяват. После лицата

Н. О. Ляхова, Дигитален отпечатък X, 2011. Архивен отпечатък върху хартия, 20 х 25 см

фотоувеличителя, броя до 5 и пъхам
„снимката“ в проявителя, и други
подобни „открития“. Не помня кога
престанах. Фотоувеличителят още
си стои в ателието ми.

Имате специално отношение към
природата. Каква история се крие
зад „еко истории“?

реката скорпионът не издържал на
изкушението и ужилил жабата. „Какво направи? Сега и двамата ще се удавим!“ – казала жабата. „Не исках, но
това е моята природа“ – отговорил
скорпионът и заедно потънали. Необятна и неразгадаема е човешката ни
природа, но вярвам, че ако се опитаме
по-откровено да видим себе си, да си
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Н. О. Ляхова, Дигитален отпечатък II, 2011. Архивен отпечатък върху хартия, 20 х 25 см

представим колко нищожна прашинка
от Вселената сме, ще се доближим до
природата и ще се научим да я почитаме. Засега сме далеч от почитта и
затънали в злоупотребите.
Особено ме дразнят злоупотребите от страна на „екозащитниците“.
Това беше и поводът да направим през
зимата на 2011 г. с Мария Василева
изложбата „еко истории“. Изложбата се състоеше от 3 видеа и тези 3
истории:

Пътуваме късно вечерта към наетото бунгало на брега. Завиваме по
единствения възможен път между блатата. Хор от природни звуци
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заглушава двигателя на колата. Имам
усещането, че се движим върху пукащ
се найлон. Вглеждам се в пътя. Асфалтът подскача – хиляди малки жабки,
поели на среднощна разходка. Не искам да размазвам жаби по асфалта, но
е късно и ми се спи. Сутринта с погнуса и виновно поглеждам пътя – като
полепнали дъвки пред входа на метро.
Разхождаме се покрай наскоро налетия, укрепващ брега бетон. Чудати,
красиви черни рисунки привличат погледа ми. Приближавам – рисунките са
триизмерни. Вглеждам се – стотици
жабчета, залепнали в бетона и овъглени от слънцето. Отдалечавам се

с погнуса, но и с леко облекчение – не
само аз съм убиецът на жаби.
„Мамо, мамо, дай ми памперса, че ми се
пишка!“ – извиква момиченце в парка.
Децата ни се напикават. Ние скачаме
с дистанционното от „неограничаващи движението памперси“ до „осигуряваща вечна младост козметика“.
Тялото ни губи своите граници. Забравило предела си, иска още. Тялото
ни иска, технологията позволява и ние
измисляме все по-налудно екстремни
забавления за нас и за децата ни.

Важно ли е за вас отношението
жива – мъртва природа, защото
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голяма част от проектите са свързани с екологични теми?

„широк спектър от възможности“ в
ЕС.

На екологична тема мога да ви разкажа историята на Гошко глиганчето.

Столицата ни, вече „европейска“, в
преодоляване „показателите за напредък“ мощно се застрои. Стъклобетонни фасади запълниха разни занемарени градинки, детски площадки,
междублокови пространства. Дори
нашата къса, тясна, издупчена, почти без тротоар уличка в желанието
си да придобие „европейски облик“ се
втурна да застрои междублоковите си
пространства. Предприемчиви инвеститори дойдоха, докараха съоръжения
и хора всякакви. Започна устремно
усвояване. Машинен рев озвучи квартала. Бетон и желязо подмениха зелените площи. Посред грохот, кал и
прахоляк машини и хора ежедневно и
ентусиазирано работят за европейското ни бъдеще.

Гошко глиганчето дойде в селската
къща на майка ми през пролетта.
Живя там с нея цялото лято. Ходехме
специално да го гледаме. Той ни гледаше изпод гъсти дълги мигли с кръгло
черно око, после се обръщаше по гръб
да го чешем по коремчето. Коремчето му твърдо като камък, цялото му
телце твърдо като камък, а муцунката му мекичка, трептяща. Дойде
есента. Майка ми се прибра в града.
Като не можахме да измислим какво да
направим с Гошко, го изядохме.
Вълнува ме отношението човек –
природа. Живеейки, за да оцелеем, се
изолираме от природата. Вече така
сме се изолирали, че почти сме загубили връзка. Правим научни опити да
възстановим контакта. В последните години с мощното развитие на социалните мрежи започваме да губим,
или по-точно, сериозно да променяме
и връзката човек – човек.

Внимателна ли сте към парадоксите, сред които живеем? От тях
може ли да се черпи вдъхновение?
Не към парадоксите, внимателна съм
към нормалността, но колкото и да
внимавам, не я улавям и затова използвам парадоксите. Предполагам, че
имате предвид видеоинсталацията
„Глобално и дългосрочно ситуацията
е положителна“, защото този нелеп
лозунг е цитат от речта на наш политик от времето на присъединяването ни към Европа. Проектът се състои от серия кратки видеа, заснети
в периода 2007–2008 г. по софийските
улици, и серия цифрови отпечатъци
върху платно („мотиви“), изградени
от стопкадри от тези видеа. С присъединяването си към ЕС през 2007 г.
България придоби статут на равноправна държава членка. Предоставиха
ни се разни „специални“, „регионални“,
„новаторски“, „трансгранични“, „мултикултурни“ проекти за прилагане
на „европейски норми“ и усвояване на

А вие как работите – позволявате
ли си да отделяте години на някой
проект?
Да, вече от няколко години правя едно
видео. Правя го, защото това е начин
да се отърва от тежестта на едни оставени пред вратата ни стари снимки.
Много странна история. Продължавам
да си мисля, че някой се пошегува с мен,
но не знам кой. Есента на 2014 г. снимах
на село видеото „Измислена история“.
В това видео по изоставени семейни
снимки, които открихме в купената от
нас къща, си измислям и разказвам история. С мен на село беше само съпругът ми. Никой друг не знаеше, че снимам, камо ли пък какво снимам. Когато
приключих със снимките, се върнахме
заедно в София и пред вратата ни беше
оставена папка. Преди да успея да кажа
„Не пипай“, мъжът ми я внесе вкъщи.
Папката първо стоя горе в апартамента, после я свалих долу в ателието. Снимките сякаш казваха „Направи
нещо и за нас, дай ни шанс за живот“.
И така, за да се отърва от тежестта
на притежанието, започнах да измислям и за тях история. Още в началото
старата ми камера отказа да работи. Няколко години нямах камера. От
миналото лято имам нова камера, но
не и необходимата компютърна мощност. Сега вече имам всичко и скоро

Надежда
Олег Ляхова

Надежда Олег Ляхова завършва
Националната художествена
академия през 1984 г., а сред
по-важните є самостоятелни
изложби са: „На кухненската
маса“, Галерия Little Bird Place,
2020; Ctrl Z, галерия „Аросита“, 2016 г.; „Рамки“, СГХГ, 2013;
„еко истории“, „Склада“, София,
2011; „Глобално и дългосрочно
ситуацията е положителна“,
СГХГ, 2009; „Умерен оптимизъм“, ул. „6-и септември“ № 9,
София, 2008; „Надежда Олег
Ляхова“, Център за съвременно изкуство, Панчево, Сърбия,
2008; „Софийски лъвове“, Artists’
Association fabs, Варшава, 2006,
и Гьоте-институт, София, 2005;
Vanitas, Музей на изкуството,
Йокохама, 2004. Носител е на
наградата Гауденц Б. Руф.

ще завърша историята. Интересува
ме имат ли памет тези стари семейни
снимки? Могат ли да бъдат документ?
Може ли да им се припише произволна
история? Изобщо доколко са възможни заниманията ни с история? Това са
част от въпросите, които се появяват
покрай тези две истории по стари семейни снимки.

Как се разширяват през годините
темите, които ви интересуват?
За да отговоря, би трябвало да си
припомня повечето от „произведенията“, а това са много години назад и
изобщо не се интересувам чак толкова от себе си. Затова не ме занимава
този въпрос.
Въпросите зададе Оля Стоянова
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Брата

Бойко Ламбовски

фотография Стефан Джамбазов

Махмуд
Бойко Ламбовски е роден през 1960 г. Автор е на 11 книги с поезия, с
проза и публицистика. На 1 ноември 2020 г. той получи Специалната
награда на Портал Култура.

– Сега, когато го няма баща ни, аз
съм ти за баща, Салах – рече брат му
Махмуд преди четири години. Черните му очи блеснаха като кратък
взрив, когато натърти: – Аллах ни запази. Имаме борч към него.
Салах не забрави тези думи. И да не ги
беше чул, пак щеше да го знае. Нямаше
друг близък освен Махмуд. По-голям,
по-силен, по-знаещ. Единствена опора в тоя внезапен като пясъчна буря
живот.
Баща им остана, с още роднини, под
развалините на един блок в Алепо,
рухнал след бомбардировка. Салах
беше на петнайсет. Станалото му
изглеждаше лош сън. Сън, пратен от
Аллах поради несъмнени, макар неясни грехове. Момчето прие случилото
се като огромно нещастие, но го понесе. Огромните нещастия очевидно
не бяха само за него; изглеждаха като
мрак, покриващ цели градове. Какво да
се сърдиш на нощта, неизбежна е.
Махмуд, десет години по-голям, го
доведе в тази страна, намери му работа, но не остана с него. Пристигаше по на три-четири месеца за някой
и друг ден и заминаваше. Казваше, че
има бизнес в Белгия и Холандия, че някога ще вземе там и него.
Махмуд бе гневлив, имаше дълги
крайници и походка на вълк, Салах
беше нисък, ръцете му бяха къси, но
чевръсти.
С тези ръце три години и половина работи без почивка, зиме и лете,
в приютилата го, но така чужда
страна.
Отпървом товареше и разтоварваше за няколко магазина при приятели
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на брат си, после поработи в голям
ресторант, сега имаше собствена
дюнерджийница. Последната година
Аллах прати големи промени и изпитания – ресторантите затвориха
заради болестта, дюнерджийницата заработи по-усилено, а Салах намери жена. Реши да се ожени за Юлия
внезапно, пак като насън. Само че
този сън, пратен от Аллах, беше не
нещастен, а чуден; ярък и плашещ
едновременно.

щом беше решил нещо. Махмуд два
пъти опита да го разколебае, не успя.
Накрая отсече:

Юлия беше по-висока и много по-пълна. Когато тръгнеха по улицата, Салах мяркаше присмехулни погледи, дочуваше и хихикане, но не се обръщаше.
Харесваше голямата си жена.

Малката Йоана беше къдрава и повече
ревлива, отколкото усмихната. Салах
ѝ се радваше като на скъп дар. Йоана приличаше на кукла с розовите си
дрешки, в които едрата ѝ майка и още
по-едрата ѝ баба я издокарваха.

Брат му Махмуд не я хареса. И не одобри, че Салах се жени.
– Ще вземеш развалена стока у дома
си – рече той спокойно, но твърдо, докато си сипваше чай от синия чайник с
жълти цветчета – една от малкото
вещи, които пренесоха със себе си при
преселението...
Салах знаеше мнението му за тукашните мъже и жени. Мъжете Махмуд
смяташе за неверни и нечестни; жените – за пропаднали, греховни.
– С Юлия се разбираме, тя ме зачита–
заяви той на брат си. – Не е от нашата вяра, но нали ходжата рече, че можем да се женим за жени, които са хора
на Писанието.
– Не е праведна – изкриви уста брат
му. – Тука няма праведни.
Салах си остана на своето. На челото
му се появи упоритата бръчка, която
се появяваше и на челото на баща им,

– Е, на мъжа му трябва жена. Ти ще живееш с нея, не аз.
Салах заживя с Юлия. Роди им се момиче, нарекоха го Йоана, така пожела Юлия. Често става каквото каже
Юлия, но не защото съм мек и отстъпчив, мислеше Салах. А защото е
умна. От полза е да се слушаме.

Аллах има много лица, но две са намръщено и засмяно, мислеше Салах. Видях
намръщеното, дали иде засмяното?
Когато брат му Махмуд каза, че е дошло време да се връща борчът, той се
сепна.
– Да не си се разкиснал? Носиш името
Салах, знаеш кой е Салах ад Дин, позор
ли искаш? – рече му Махмуд гневно.
А после Махмуд изчезна. Тресна вратата, когато откъм кухнята се появи
подобната на планина Юлия с малката
Йоана. Изчезна. В Белгия ли, в Холандия ли, все едно не го е имало.
Дали карантината и болестта му
направиха нещо, дали друго се случи
– Аллах знае. Аллах всичко знае, и борчовете само той знае – мислеше Салах
в тая вече не толкова чужда страна.
Понякога гледаше с тъга синия чайник
с жълтите цветчета, спомен от друг
живот.

