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Ходът на събитията винаги крие из-
ненади. Изведнъж се оказа, че в този 
наш брой, посветен на годишнината 
на програмите „Хоризонт“ и „Христо 
Ботев“ на БНР, които от 1971 г. съ-
ществуват в днешния си вид, се офор- 
ми и втори тематичен център – за 
протеста на българското кино срещу 
„ретроградните промени“, вкарани в 
последния момент в Закона за филмо-
вата индустрия. 

Замислим ли се обаче, ще видим, че 
тези две теми в броя имат обща „ме-
тодологична спойка“ – отстояването 
на „полето на свободата“ от всевъз-
можни попълзновения на властовата 
недобронамереност или на открове-
ната глупост. Което никога не е лесно 
и винаги изисква големи усилия, както 
и сериозна обществена подкрепа. 

Ала това, поне според Декарт, е част 
от методологията на общото ни жи-
веене: на гръцки odos означава път, 
а meta – издигане „към“ нещо; с други 
думи, именно тук е и пътят към сво-
бодата. 

За последните трийсет години БНР, 
което е сред институциите с най-ви-
соко обществено доверие, на някол-
ко пъти е изпадало в тежки кризи 
след намеса отвън. Няма как да се 
преразкаже или опише всичко това в 
подробности. Затова избрахме сви-
детелства с по-траен „исторически 
профил“, тъй като някои от учас-
тниците в последните събития са 
все още пред микрофона. А от ефи-
ра в критични мигове за свободата 

на словото отново звучи Let It Be на 
„Бийтълс“. От интервюто с Георги 
Папакочев може да научите как още 
през 1989 г. „Хоризонт“ започва да 
прави breaking news, разсейвайки теж-
ката цензура над новинарите; от 
свидетелствата на Борис Арнаудов 
и Димитър Бежански пък става ясно 
през какви „иглени уши“ е трябвало 
да се промушва сатиричното слово в 
„Христо Ботев“.  

Междувременно правителството на 
Бойко Борисов внесе нови поправки 
в Закона за радиото и телевизията, 
предвиждащи нов принцип на финан-
сирането на двете обществени медии 
и конституирането на СЕМ като „ад-
министратор“ на средствата, идва-
щи от държавния бюджет. Предстои 
да видим дали в тези поправки, напра-
вени в последните дни от живота на 
последното Народно събрание, няма 
да има „скрити бомби“ и отново да за-
звучи Let It Be от ефира. 

Защото българските кинодейци вече 
се опариха от „стахановския почин“ 
на родните законотворци (от всички 
парламентарни групи), които вкараха 
откровено лобистки текстове в ЗФИ 
в последния възможен момент. Усе-
щането на мнозина, обобщено в ана-
лиза на Деян Статулов, е, че сякаш се 
върнахме в „годината на Оруел“ – 1948 
– когато е бил приет социалистиче-
ският Закон за кинематографията, 
определян като „безпрецедентен“ 
и ознаменуван с благодарности към 
„първия държавен и партиен ръково-
дител“. 

Битката в киното обаче предстои, тя 
ще продължи и след изборите. Който 
и да дойде на власт, би трябвало да 
проумее няколко прости неща. Първо, 
че „парите, които държавата отделя 
за кино, не са подаяние“, както с осно-
вание изтъква режисьорът Коста-
дин Бонев в интервюто си в броя. И 
второ, че провеждането на държавна 
културна политика не е равнозначно 
до принизяване към най-масовия вкус. 
Защото, както подчертава младият 
режисьор Павел Веснаков, все пове-
че български филми се занимават със 
сложни екзистенциални сюжети, те 
дълбаят навътре в човешката душев-
ност. И съответно са изправени пред 
съда на критиката и на публиката, 
провокирайки ги към анализ и разсъж-
дение.

Всичко това със сигурност се вмест-
ва в обрата, който ни очаква, след 
като отшуми пандемията, убеден е 
известният френски социолог Бруно 
Латур в разговор, който също може да 
откриете в броя. Той предпочита да 
не говори за „рестарт“, а за необходи-
мост от „преизмисляне“ в множество 
сфери: „да преизмислим политиката, 
правото, науката, градовете. Да про-
меним посоката на движението. Да не 
вървим непрестанно напред, а да зна-
ем да отстъпваме. Да вървим опипом, 
изследвайки, да умеем да се върнем по 
стъпките си, да поемем в различни по-
соки и да се разбягваме. Не става въп-
рос за отказ от просперитета, от 
радостите на инвенцията, от свобо-
дата: „живият не престава да изобре-
тява и да прекрачва границите“.
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Как „вятърът на промяната“ нахлу на вълните на Националното радио през 
1989 г.? Кога стресът от жестоката цензура престана да тегне над нови-
ните? Защо Let It Be на „Бийтълс“ се превърна в радиосигнал за недопустим 
външен натиск върху журналистиката? Каква е била цената на свободомис-
лието и на радиосатирата през годините? И как общественото радио ще се 
развива в дигиталната среда на бъдещето?

тема на броя

 „Хоризонт“ и „Христо Ботев“ на 50

Макет на новата сграда на БНР, 
1971 г.
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Звуци и мисли. Така е устроен човек, 
че всичко е лично. Затова личният ми 
досег с радиото в детството е сред 
най-трайните ми спомeни. Чувайки 
говор и музика от огромната кутия 
със загадъчно зелено око, инстинк-
тивно почувствах, че това нещо е 
приятел. Освен това принадлежи към 
света на модерните играчки, в който 
щях да живея. Двете полярни сили – 
индианското, което ме караше да ха-
ресвам съвсем дивата природа, без 
пътеки и човеци; и цивилизованото, 
което се олицетворяваше от авто-
мобилите, електрическите фенер-
чета и радиото, се разтвориха като 
огромна ножица. Стоях по средата, 
гледах и в двете посоки. Та в едната 
посока бе огромната кутия – лампово 
радио, както разбрах по-късно. Вуйчо 
ми и баща ми го слушаха така, сякаш 
правеха нещо важно и предназначено 
за посветени. Слушаха главно вечер 
и в неделя и коментираха музиките и 
речите, звучащи оттам. Правеха го 
понякога с ирония, друг път сериозно, 
но с интонация на познавачи, на хора, 
които са посветени в сравнително 
ново тайнство. 

Слушането на радио е нещо хем прес-
тижно, хем забавно, реших аз. Въртях 
копчетата, когато се видех сам, и се 
удивлявах на пукота, разнообразните 
гласове и звуци от кутията. 

Никога вече самота, сигурно така си 
превеждах усетеното, без да знам 
точно какво е „самота“, разбира се.

Личен опит. По-късно видях стоти-
ци пъти Радиото отвътре – като 
участник в разни срещи и радиопре-
давания, виждам го – в последно време 
и като работник в него. 

Веселата митология и анекдотич-
ният му вътрешен фолклор са мно-
гопластови. Нещо е вече всенародно 
достояние, а нещо – за ведомствена 

употреба. Просто за илюстрация – 
като част от първото може да се при-
еме гафът с „Полегнала е Тодора“ за 
всички, които я пожелаха“. Казано от 
радиоговорител, тоест без кавички-
те, е двусмислено и весело. За служи-
теля обаче в онези строги и цензурни 
времена е било стрес и изпитание. 

Пък за второто – предвид тънките 
стени между стаите в новата сграда 
и слушаемостта от всички на всич-
ко, на новопостъпили се разказва как, 
когато някой кихне в една стая, от 
другата през стената се чува „на-
здраве“, а от третата питат, пак 
през стената: „За какво пиете, какво 
празнувате?“.

Все пак – отвъд анекдотите радиото 
има сериозна, понякога превратна, 
понякога драматична история. Ос-
вен това притежава достойнството 
на сериозен списък от авторитетни 
имена в много области на науката, 
културата, журналистиката и поли-
тиката, които са работили в него. 

Гмуркане в историята. Българското 
национално радио има и музей, и поне 
няколко забележителни изследовате-
ли на историята му, сред които се от-
кроява проф. Веселин Димитров (1938–
2009), автор на „История на радиото 
в България“. По-надолу са използвани 
материали от неговия двутомник, 
цитирани са още Антоанета Радо-
славова, Божидар Методиев и други 
„хронисти“ на медията. 

Според документалните източници 
опитите за радиоизлъчване в Бъл-
гария стартират през 1927 г. Тогава 
възниква първото радиотехническо 
сдружение с председател инж. Геор-
ги М. Георгиев. Заговорва се и за из-
ползването на радиото като медия в 
Народното събрание. Вдига се шум из 
още всемогъщата по това време пре-
са – тя е най-масовият осведомител 

за всичко. Будните умове улавят тен-
денцията на времето. Така на 20 май 
1927 г. министърът на железниците, 
пощите и телеграфите Кимон Георги-
ев внася в Народното събрание съот-
ветен законопроект. Само след около 
две седмици – на 6 април 1927 г., е при-
ет Законът за радиото. 

Интересното е, че тогава е било вре-
мето на кооперациите – не се е чакало 
царят да заповяда и отпусне бюджет, 
а инициативните хора са се организи-
рали бързо за какво ли не – да си купят 
вършачка за селска работа, да създа-
дат хотел или дружество за сказки 
и беседи или – като в случая – да на-
правят радио. Така става и с въпро-
са, който ни интересува – през 1930 
г. по-образовани и културни гражда-
ни, сред които проф. Асен Златаров, 

„Радиото“ престава          
да е Радиото, защото             
се появяват много частни 
радиостанции. Въпреки 
това статистиката 
и социологическите 
проучвания показват,       
че като медия БНР 
се ползва с най-високо 
доверие и днес.

Звуци, революция,
Бойко Ламбовски

институция

Първа копка на новата сграда на Радиото, 
фотография archives.bnr.bg
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Елин Пелин, инж. Георги М. Георгиев, 
инж. Димитър Бунев, Никола Колушки 
и др., слагат основите на кооперация, 
която да се бори за разрешение за 
концесия за радиоразпръскването в 
България. Към тези имена се присъе-
диняват още генерал В. Лазаров, Ст. 
Янчулев, Д. Казасов и Н. Джебаров. 
На 30 март 1930 г. в БИАД се свиква 
учредително събрание на кооперация 
„Родно радио“. Избира се управителен 
съвет, в който влизат гореспомена-
тите и още: Хенри Левенсон – дирек-
тор на БТА, М. Христов, П. Пейчев, 
Т. Белковски и д-р Милко Балан – син 
на известния академик Александър 
Балан.

Така нареченото „Родно радио“ първо 
е в сградата на ул. „Бенковски“ 3 в Со-
фия, където е инсталиран предавате-
лят на инж. Г. Вълков от Първа инже-
нерна работилница. Там се оборудва 
и студио. Започват излъчванията на 
„Родно радио“ в часовете 18:00–20:00. 
Те се чуват в Перник, Кюстендил, 
Дупница, Червен бряг, Лом, а при доб-       
ро време и в Шумен. На 31 октомври 
1931 г. в голямата зала на Спестовна 
каса на ул. „Московска“ на ъгъла с ул. 
„Бенковска“ е поставен микрофон и 
на живо се предава тържественото 
събрание на кооперация „Родно ра-
дио“ по повод Деня на българските 
будители. Говорят проф. Асен Зла-
таров и генерал Георги Кратунков. 
  
На 24 март 1934 г., неделя, 10:00 ч., Со-
фийският митрополит Стефан от-
служва водосвет при откриването на 
новия Софийски национален предава-
тел в Добруджанския квартал на Со-
фия – днешната спирка „Бъкстон“ на 
трамвай № 5 за Княжево. Официално-
то название на предавателя е „Радио 
София“. Обособяват се тематични 
предавания – утринна неделна литур-
гия от катедралния храм „Св. Алексан-
дър Невски“, „Час за селото“, „Детски 
радиочас“. През 1936 г. се изграждат 
Радио Варна и Радио Стара Загора. 
Започват да се излъчват сказки на 
различни теми от живота: за здраве-
то, за домакинството, музикално-об-
разователни цикли, звучи популярна 
музика. 

Държавата. Очевидно е, че но-
вото средство за осведомяване, 

забавления, а особено – за пропаган-
да и обществена мобилизация, никоя 
власт не може да остави на самотек. 
Може би затова скоро – през 1935 г., 
Министерският съвет в Царство 
България издава наредба, одобре-
на с указ от цар Борис III. Така от 
25.01.1935 г. радиоразпръскването в 
България става държавна собстве-
ност. За пръв началник на радиораз-
пръскването в България и за ръко-
водител на Радио София е назначен 
Панайот Тодоров (Сирак Скитник). 
Създава се и радио- програмна служба 
с вече сформиран екип от интелекту-
алци и говорители. 

Развитието е в три насоки – сказки с 
научнопопулярен характер, музика и 
новини. Музиката има голям дял – до 
85 %. През 1937 г. Радио София създа-
ва свой камерен оркестър с диригент 
Марин Големинов.

Война и пропаганда. По време на Вто- 
рата световна война радиото се про-
явява като могъщо пропагандно сред-
ство. Войната става и „радиовойна“. 

Излъчват се репортажи за успехите на 
германската армия и за присъединени-
те територии, а от Москва започват 
да предават радиостанциите „Христо 
Ботев“ и „Народен глас“, по които го-
ворят Станке Димитров и Георги Ди-
митров. На 27 януари 1941 г. започва да 
работи третата районна радиостан-
ция на българското радио в Скопие на 
вълна 426 м. 

През 1938 г. започва да се строи ново-
то студио на Радио София. Строежът 
е завършен през 1942 г. и Радио София 
от ул. „Московска“ се премества на 
бул. „Драган Цанков“ № 4, в старата 
вилна зона на София. 

На 5 март 1943 г. умира Сирак Скит-
ник и на негово място за няколко ме-
сеца директор на Радио София става 
Йордан Стубел. След него до 9 сеп-
тември 1944 г. директор е писателят 
Константин Константинов. През 
зимата на 1943–1944 г. започват бом-
бардировките на София, бомба пада и 
събаря задната част на първо студио. 

Звуци, революция,

Борис Христов в Първо студио на БНР с италианския диригент Грачиас,                              
фотография archives.bnr.bg
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Радиото е евакуирано в училището на 
Нови хан.

Там веднага след 9 септември 1944 г. 
група, водена от Орлин Василев, на-
хлува, за да вземе в свои ръце управ- 
лението на радиото. В спомените си 
литературният критик Борис Делчев 
пише: „Рано сутринта радиото вече 
беше съобщило за новосформираното 
правителство. Гърмяха предавания с 
революционни песни и стихове, с ан-
тинацистки и антифашистки изказ-
вания, следователно правителство-
то беше овладяло положението. За 
кмет на Софийската община беше на-
значен Петър Славински. Той съдейст-
ваше на Орлин Василев да превземе 
радиото. Двама служители на общи-
ната, Орлин Василев и аз, въоръжени 
с пушки и качени на една таратайка 
с шофьор, се отправихме към Нови 
хан, където тогава беше евакуирано 
радиото...“.

Като част от съветския блок впо-
следствие България няма как да не 
идеологизира медиите си, още пове-
че че всички са държавни. Радиото не 
прави изключение. В радиото се назна-
чават идеологически и политически 

проверени хора. Въпреки това като 
присъствие в живота на хората то 
увеличава многократно значението 
си предвид по-голямата достъпност 
на апаратите и т.нар. „радиоточки“ 
по селата. 

Институция. По-сетне Радио София 
се преименува в радио „Христо Ботев“ 
– първа и втора програма. Образуват 
се главни редакции със съответните 
редакционни екипи: „Детска“, „Селска“, 
„Икономическа“, „Идеологическа“, „Ли-
тературна“, „Младежка“, „Музикална“ 
и „Хумор и сатира“. Предаванията се 
проверяват от отговорните и глав-
ните редактори, всяко трябва да има 
четири одобрителни подписа и тогава 
отива при говорителите, които в сту-
диото заедно с музикалните редакто-
ри го записват за излъчване.

В края на 60-те години в радиото за-
почват да се търсят нови компози-
ционни форми и нови предавания. 

Това е нов етап, в който радиожурна-
листът влиза в студиото на живо. Му-
зикално-информационният блок „от 6 
до 8“ е преддверие за изграждането на 
цялостна, нова програма „Хоризонт“ 
– 24-часова, с блокови предавания, кои-
то се водят на живо от журналисти. 
Едно от първите е „Разговор с вас“ 
– най-слушаното предаване, което 
остана в ефир 25 години и е първата 
стъпка към обществено радио. След 
1974 г. в БНР са изградени национал-
ните програми – „Хоризонт“, „Христо 
Ботев“, „Орфей“, „Знание“ и „Преда-
вания за чужбина“. Пак в тези годи-
ни се раждат и персонифицираните 
предавания – „Ние, българите“, „Пре-
ди всички“, „Добър ден“, „12 плюс 3“,                                                                                        
„Неделя 150“, авторските и редак-
ционните хумористични предавания 
на Главна редакция „Хумор, сатира 
и забава“ и музикално-сатиричното 
предаване „Златният кос“. Радиотеа-
търът заема своето подобаващо мяс-                  
то в радиопрограмата. 

След демократичните промени през 
1989 г., „Радиото“ престава да е Ра-
диото, защото се появяват много 
частни радиостанции. Въпреки това 
статистиката и социологическите 

проучвания показват, че като медия 
БНР се ползва с най-високо доверие и 
днес. 

Ролята на програма „Хоризонт“ е 
извънредно нараснала – предвид ин-
тензитета на политическия живот в 
страната и честите избори. Стават 
и няколко скандала – покрай избори-
те на директори на радиото или във 
връзка със стачните прояви на радио- 
работниците, неодобряващи поли-
тическата конюнктура в страната. 
Символ на радиопротестите стана 
Let It Be на „Бийтълс“ и слушателите 
го чуваха нееднократно. 

Бъдеще. Безусловният разцвет в све-
товен план преди и около средата на 
миналия век на радиото като медия, 
последван от появата на телевизи-
ята след това, и особено наличието 
днес на световна глобална мрежа и ог-
ромни социални общности в нея карат 
някои да вещаят залез на радиото из-
общо и на БНР в частност. Проучвани-
ята показват обаче, че рейтингът на 
БНР и степента на доверие в него не 
намаляват, дори напротив. 

Лично съм виждал как хора в автомо-
били, в малки къщурки из скромни се-
лища на страната или в големи апар-
таменти с понякога смазващ лукс, или 
дежурни в аптеки и военни поделения 
въртят копченцата на приемника за 
по някой човешки глас – от въздуха... 
Радиото става нещо като ехо на ин-
дивидуалната душа, а самотата се 
превръща в една от многото фикции. 

Радиото вероятно наистина може да 
се преведе като „никога вече само-
та“, сепва се детето у мене. Защото 
гласовете са навсякъде – в знанието 
и музиката, в хармонията и дисхар-
монията, летят над цялата планета, 
само трябва да се включиш. Нещо, 
което и руският футурист и прови-
дец, поетът Велимир Хлебников описа 
преди век: 

И звуци на знание ще заогласят
света по мълнийни пътеки.
По въздуха ще се пренасят
учебници, библиотеки.

(„Ладомир“)

Бойко Ламбовски е роден през 
1960 г. Поет, есеист и преводач 
от руски и френски. Автор на 
стихосбирките „Вестоносец“, 
„Ален декаданс“, „Едварда“, „Кри-
тика на поезията“, „Пет цикъла 
с пояснения“, „Аутисо“ и др. На   
1 ноември 2020 г. той получи 
Специалната награда на Пор-
тал Култура. В момента рабо-
ти в програма „Христо Ботев“ 
на БНР. 

Бойко 
Ламбовски
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Разкажете за началото на „12+3“, 
вие сте кръстникът на предаване-
то. Изглежда не е случайно време-
то на неговото зачеване – броени 
месеци преди края на режима. Как 
се променяха страната, радиото 
и българската журналистика през 
тези последни месеци?

Първото издание на „12+3“ се появи в 
радиоефира на програма „Хоризонт“ 
на 4 януари 1989 г., но неговото заче-
ване и раждане станаха възможни в 
особената политическа атмосфера в 
комунистическия „лагер“, когато То-
дор-Живкова България изживяваше 
последните си дни. Да си припомним 
необичайната 1988 г., когато перес-
тройката в някогашния Съветски 
съюз бушуваше с пълна сила. Видях 
всичко с очите си по време на журна-
листическо пътуване до Новосибирск 
и Москва – да, магазините бяха прак-
тически празни, но хората вече гово-
реха свободно и без страх критикува-
ха пред мен, чужденеца, своя безценен 
дотогава комунистически строй. Те, 
както впрочем и ние в България вече 
гледахме неформални филми като 
„Малката Вера“ с очарователната 
Наталия Негода, четяхме набира-
щите все по-голяма публицистична 

храброст вестници като „Аргументи 
и факти“, „Литературная газета“ и 
списанието „Новый мир“, които впро-
чем се продаваха свободно в България, 
слушахме лошите технически, но ина-
че въодушевяващи записи с песните 
на Висоцки, а издадената на български 
език още през 1963 г. автобиографич-
на повест на Солженицин „Един ден на 
Иван Денисович“, отдавна беше оголи-
ла истината за сталинските концла-
гери в Сибир. 

И всичко това беше само полъх на из-
точния „Вятър на промяната“. В края 
на 80-те деморализиращият идеоло-
гически Запад отдавна се беше наста-
нил сред по-културната част на бъл-
гарското общество и най-вече сред 
младите хора – грамофонните плочи 
и магнетофонните записи с най-ку-
понджийските парчета, насочените 
към бивша Югославия телевизион-
ни антени, които улавяха сигнала на 
сръбската телевизия, по която вър-
вяха западни шоупрограми и филми, а 
късно вечер можеше да се види дори 
някой еротичен филм, отдавна бяха 
заместили предаванията на казион-
ните държавни медии и излъчването 
на московската телевизия в петък. 
Дори повече – тъкмо съветските 
транзистори ВЕФ и „Селена“ въпреки 
заглушаванията все пак успяваха да 
уловят емисиите на български език на 
радиостанциите „Свободна Европа“, 
Би Би Си, „Гласът на Америка“, „Дойче 
Веле“, Радио „Франс Ентернасионал“, 
та дори и музикалните класации на 
радио „Ниш“! Цяла Западна България 
не слушаше друго освен сръбската 
кафанска музика, която шеговито на-
ричахме „сърбежи“. В подобна медийна 
среда опитите за „контрапропаган-
да“ на специалистите от тогавашно-
то АОНСУ изглеждаха жалки и смешни. 
Вероятно тези обстоятелства са на-
карали тогава „другарите“ от идео-
логическия отдел на ЦК на БКП, който 
изкъсо следеше основната информа-
ционна програма на БНР „Хоризонт“, 
да проявят снизходителност към 
няколкото празни часа след обедния 

осведомителен бюлетин, където в 
самото начало на 1989 г. се настани 
„12+3“. По първоначален замисъл пре-
даването е трябвало да бъде безличен 
сервизно-рекламен пълнеж на програ-
мата, но от самото начало нещата 
се развиха по съвсем друг начин и още 
през първите си седмици в ефир то се 
превърна в истинска радиосензация. 

В дните преди 10 ноември 1989 г. 
събитията се развиват стремгла-
во – в края на октомври градинка-
та пред „Кристал“ се превръща в 
пространство на неподозирано до 
този момент гражданско действие. 
Как „Хоризонт“ посрещна и отра-
зи тези събития? 

Нека не се забравя, че „Хоризонт“ е ос-
новната информационна програма на 
БНР и ключовата дейност в нея са но-
винарските емисии. През тези бурни 
месеци на гражданско недоволство и 
протести, на фона на неспиращите 
безобразия около смяната на имената 
на българските мюсюлмани, на развих- 
рящата се икономическа и политиче-
ска криза онова, което „Хоризонт“ 
излъчваше в ефир, се слушаше особе-
но внимателно не само от тайните 
служби и съответните пропагандни 
отдели на ЦК на БКП, но и от чуждите 
посолства в София, както и от радио-
мониторинга на големите европей-
ски и световни медии. Най-бързото и 
динамично информационно средство 
и тогава беше радиото, а БТА и БНР 
бяха изпаднали в тежък информа-
ционен ступор в очакване на нареж-
данията отгоре. „Хоризонт“ имаше 
и друго предимство тогава. Телекс-
ните машини на програмата бълваха 
непрекъснато вести на английски, 
френски и руски от световните ин-
формационни агенции – „Ройтерс“, 
АФП, ДПА, ТАСС. Със специални радио- 
приемници „Сони“ и професионални 
антени прослушвателите от мони-
торинговата служба на програмата 
записваха и превеждаха основното 
от емисиите на основните западни 
радиостанции, както и руските Радио 

„По първоначален 
замисъл предаването                            
е трябвало да бъде безличен 
сервизно-рекламен пълнеж                  
на програмата, но                
от самото начало нещата 
се развиха по съвсем друг 
начин и още през първите 
си седмици в ефир то 
се превърна в истинска 
радиосензация.“

Разговор                                  
с Георги Папакочев

12+3Феноменът
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Москва и „Маяк“. В стаята на нови-
нарските екипи (сега вече „нюзрум“) 
благодарение на огромна сателитна 
чиния ние, журналистите, гледахме 
директно репортажите на младия 
още американски телевизионен фено-
мен Си Ен Ен и едва ли имаше сериозна 
световна новина, която да не бъде ре-
гистрирана тутакси от новинарите 
на „Хоризонт“. „Регистрирана“ беше 
едно, но излъчена в комунистическия 
ефир на България все още беше друго. 
Всички ужасени следяхме развитието 
на Чернобилската драма през април 
1986, но забраната да се обели и дума 
за нея по радиото тогава беше пъл-
на. Подобна беше ситуацията и около 
разгонването от тайните служби на 
активистите от „Екогласност“ в гра-
динката пред „Кристал“ на 26 октом-
ври 1989 г. Репортери на „Хоризонт“, 
които са били свидетели на акцията, 
светкавично съобщиха в радиото как-
во се случва, но началствата отгоре 
вече бяха потопили информациите в 
„света на радиомълчанието“. В „12+3“ 
драмата се случи на следващия ден и 
се разигра буквално пред очите ми. 

Няколко минути преди емисията в 13 ч.                                                       
отговорният редактор и ръководи-
тел на „12+3“ Йордан Лозанов, който 
този ден представяше и новините, 
получи плик от МВР с гриф „спешно“. В 
него имаше официално писмо, подпи-
сано лично от тогавашния министър 
на вътрешните работи Георги Танев, 
в което по циничен и пропагандно 
фалшив начин се представяха „мер-
ките“, предприети от Народната 
милиция и ДС срещу екоактивистите 
пред „Кристал“, и нямаше нито дума 
за побоищата и арестите в градин-
ката. Но все пак ставаше ясно, че 
върху протестиращите е била при-
ложена репресия. Да не забравяме, 
че по същото време в София се про-
веждаше организираният зорлем от 
властите международен Екофорум 
със засилено международно участие и 
присъствие на чуждестранни медии, 
като целта на писмото на МВР беше 
да се хвърли прах в очите на гостите 
от чужбина. Естествено текстът на 
милицията трябваше да поведе еми-
сията, но за неговото превръщане 
във водеща новина беше нужно поне 

малко редакторско време, а такова 
просто нямаше – до началото на но-
вините беше останала не повече от 
минута! Йордан Лозанов, пребелял и 
с трепереща ръка, успя да задраска 
част от най-флагрантните дивотии 
директно върху оригинала и задъхан 
хукна към студиото. И там, пред чер-
вения сигнал за включения вече в ефир 
микрофон, потресеният журналист 
млъкна, в ефира излезе само тежкото 
му дишане. Петко Георгиев от екипа 
на предаването, който тогава се е 
намирал в апаратната, бързо влязъл 
в студиото, поел емисията от Данчо 
и… писмото все пак беше изчетено от 
него. Така „Хоризонт“ отново беше 
първи, макар и с цената на здравето 
на ключов журналист от програмата. 
И понеже оттогава подобни breaking 
news около събитията и режима в 
България вече ставаха всекидневие, 
стресът от тежката цензура върху 
новинарите бързо се изпари, а „дра-
гите слушатели“ все по-често пре-
късваха обедната си почивка, за да 
включат радиото и да чуят поредно-
то „12+3“. 

Вълнения в Българското радио, 1990 г., фотография archives.bnr.bg
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Вярно ли е, че Си Ен Ен изпреварва 
националното ни радио, съобщавай-
ки по-рано новината за десетоно-
емврийския преврат и оставката 
на Тодор Живков? 

Вярно е. И причината далеч не беше 
в свръхинформираността на Си Ен 
Ен, защото в „Хоризонт“ ние знаехме 
за резултата от патетичния ноем-
врийски пленум на ЦК на БКП преди 
обяд на 10 ноември, да не говорим за 
оставката на Тодор Живков, подаде-
на още предишния ден. Просто уни-
зително наложеното на програмата 
информационно ембарго, вдигнато 
непосредствено преди 17 ч. същия 
ден, вероятно се е оказало и последно 
за отиващия си комунистически ре-
жим. Не само Си Ен Ен, но и големите 
информационни агенции цял следобед 
тиражираха новината за падането 
на Живков с гриф „спешно“, появиха се 
и първите очаквани анализи по тях. 
Да, обаче това не важеше за ново-
то комунистическо ръководство на 
държавата, оглавено от Петър Мла-
денов! Колегата Чавдар Стефанов, 
който представяше следобедните 
новини в „12+3“ този ден, държеше в 
ръката си готовата новина и всички 
само чакахме да вдигнат забраната 
и да прекъснем програмата с нея! По 
стар обичай ембаргото беше вдигна-
то минути преди 18 ч. и човекът, на 
когото се падна късметът да инфор-
мира България за десетоноемврийския 
преврат, беше Величко Конакчиев от 
вечерния информационен екип на про-
грамата. Това, за съжаление, е исти-
ната за този важен, но в крайна смет-
ка унизителен за нас, новинарите от 
„12+3“, ден. 

„Важното е дженк да става“, 
това своеобразно мото на екипа 
на „12+3“ звучи закачливо, но и 
многозначно. Как се освобождавах-   
те от клишетата, от идеологи-
зираното говорене, от лъжата и 
премълчаването? 

Фразата, която цитирате, принадле-
жи на шефа на първоначалното „12+3“ 
Йордан Лозанов и съвсем естествено 
тя се превърна в своеобразно мото на 
екипа. Всъщност оригиналното зна-
чение на персийско-турската дума 

„дженк“ е „война, бой, сражение“, а днес 
на жаргон тя означава и нещо „готи-
но, весело, майтапчийско“. Ето как 
усетът към езика на един талантлив 
радиожурналист е намерил точния лаф 
за работата на „12+3“ – хем да водим 
инфарктни битки в живия радиоефир, 
хем да се кефим от тази своя обилно 
наситена с адреналин работа! В пър-
вите издания на предаването това 
съвсем не беше лесно, защото клише-
тата, формирани от канцеларско-пар-
тийната лексика на комунистиче-
ската доктрина, бяха се вкоренили 
дълбоко в журналистическите ни гла-
ви. За щастие говорната нормалност 
много бързо беше възстановена. На 

мястото на партийните „другари и 
другарки“ първо в предаването проз-
вучаха учтивите градски обръщения 
„госпожо“ и „господине“ (Петко Геор-
гиев), участието на събеседници в 
студиото беше задължително пряко в 
ефир, телефонните обаждания на слу-
шатели се включваха директно в диа-
лозите, репортерите информираха за 
събитията пряко по телефона, а не на 
запис след сложни монтажи, преводът 
на чуждестранните гости на българ-
ски се извършваше симултанно, дори 
много често от самия водещ, когато 

липсваше преводач. Постепенно и 
трайно от езика на журналистите 
изчезваха отблъскващите русизми, 
наследство от „вечната и святата“, 
като „болшинство“, „считам“, „осто-
рожен“, „обезателство“, „урожай“ и 
куп други такива. 

Част от „дженка“ в предаването ид-
ваше и от музиката. Помня, че в нача-
лото на 1990 г. със специална заповед 
на ръководството на „Хоризонт“ от-
паднаха комичните „квоти“ за излъч-
ваните песни и вид музика, главно кла-
сическа, съветска и от „братските 
социалистически страни“. Не че и пре-
ди 10 ноември музикалните редактори 

на предаването ги спазваха, но в деня 
на „музикалното освобождение“, а и 
след това, в „12+3“ можеха да се чуят 
всички любими и забранени дотогава 
световни хитове и изпълнители! А 
това вече беше не само весел „дженк“, 
но и истински „купон“ както за слу-
шателите, така и за авторите на 
предаването. 

Как посрещнахте свободата след 
10 ноември – изведнъж ли се сто-
вари тя върху вас, или я придо-
бивахте постепенно? Кои бяха 

фотография archives.bnr.bg
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забележителните отлики в звуче-
нето на обедния блок и на цялата 
програма преди и след това?

Вероятно въпросът ви е как посрещ-
нахме „освобождаването“ след 10 
ноември? Всички прекрасни колеги, с 
които съм работил в екипа на „12+3“, се 
оказа, че вътрешно са били истински 
свободни личности. Нито един от тях 
не „разцъфтя“ в списъците на Комиси-
ята по досиетата, за разлика от много 
други наперени водещи по „Хоризонт“. 
Никой от тях дори и не е помислял да 
си променя името, с което работи в 
ефир, за разлика от редица амбици-
озни колеги, за които дейността зад 
микрофона е била очевидно    въпрос на 
живот и смърт. Припомням си всичко 
това, защото още след първите ми 
гастроли като новинар във вечерния 
екип на „Хоризонт“ (през 1988 г.) ул-
тимативно ми беше предложено да 
променя фамилното си име, вероятно 
с някакъв героичен партизански или 
хайдушки псевдоним, защото имало 
обаждания в ЦК, че „човек с фамилия-
та на фотографа частник Папакочев 
е неприлично да информира Партия-
та и нашите другари за каквото и да 
било, камо ли за външна политика“. 
Отговорих, че ако искат да ме прого-
нят от радиото, има по-лесен и дос-
тоен начин да го направят. Не знам 
точно как шефовете на „Хоризонт“ 
са удържали на натиска, но проб-                                                                                      
лемът постепенно отпадна. Дори по-
вече, към края на годината се оказах и 
един от създателите на „12+3“.

Някои ваши колеги твърдят, че 
единствено в първите години на 
прехода – докъм 1993 г., са се рад-
вали на абсолютна свобода. После 
БСП печели изборите и сякаш се 
връщат старите маниери между 
политиката и медията. Следват 
уволненията през 1995 г. на седмина 
журналисти заради протестите 
им срещу цензурата в радиоефира. 
Но протести и уволнени журнали-
сти има и при управлението на СДС 
през 2001 г. В тези трудни отно-
шения с политиците и в една далеч 
по-многогласна медийна среда как-
во загубиха и какво успяха да съх-
ранят колегите ви в „Хоризонт“?

Не съм сигурен, че абсолютната сво-
бода въобще съществува, по-скоро 
тя е някаква светла мечта на човеш-
кия разум. Друг е въпросът за сво-
бодата на мисълта, на словото, на 
правото да казваш онова, което смя-
таш за правилно и вярно. Засега няма 
медия, дори и в космоса на интернет, 
която да е абсолютно и напълно сво-
бодна – нека отбележим как собстве-
ниците на световните социални он-
лайн мрежи не пропускат възможност 
да ограничават всекидневно свобо-
дата в уж „най-свободното“ медийно 
пространство. 

Далеч съм от мисълта да твърдя, че 
журналистическата свобода в БНР 
докъм 1993 г. е била абсолютна, това 
би било безотговорно и невярно. Ве-
роятно някои колеги, потиснати от 
дългата си журналистическа дейност 
в условията на тоталитарен и репре-
сивен режим, са изтълкували първите 
години след промените, когато наис-
тина царуваше прекрасен демокра-
тичен хаос, като абсолютна свобода. 
През тези години в БНР действително 
съществуваха елементи на „свобо-
дия“, но те бяха обречени на ликвиди-
ране просто защото институцията и 
нейните стари комунистически кадри 
все още държаха юздите на управле-
нието в ръцете си. Затова, мимикри-
рали вече като демократи, те с позна-
тите си от миналото методи бързо 
възстановиха онзи административен 
и редакторски ред в журналистиче-
ския „курник“, за който са били обуча-
вани в миналото. Още повече че пре-
именувалата се БКП бързо си върна 
държавната власт и по подразбиране 
се опита да я укрепи с необичайния 
контрол върху държавните елек-
тронни медии, които все още нямаха 
конкуренция в ефира.

За късмет още в началото на 1993 г. 
започна сътрудничеството ми със 
софийското бюро на Радио „Свобод-
на Европа“, което за кратко премина 
през централата на радиото в Мюн-
хен и след преместването му в Прага 
продължи цели 10 години, до самото 
закриване на дейността на българ-
ската секция в края на 2004 г. Да, 
работата в „Свободна Европа“ беше 

наистина уникално свободна откъм 
избора на теми, събеседници, пробле-
матика, подбор на материали и на-
чини на представянето им в ефир, но 
тя беше ограничена от най-важното    
изискване – висок журналистически 
професионализъм, безкомпромисна 
проверка на фактите и информация-
та и логичната отговорност за неиз-
бежните понякога пропуски и грешки. 
Да, през 1995 и 2001 г. в редакцията в 
Прага и бюрото в София в РСЕ с тре-
вога и притеснение следяхме съби-
тията в БНР, отразявахме вълната 
от протести в радиото, колеги от 
„Хоризонт“ дори ме включваха поня-
кога по телефона за подкрепа срещу 
безобразията там. От първоначал-
ния екип на „12+3“ в „Хоризонт“ бяха 
останали само Чавдар Стефанов, Галя 
Спасова, Маргарита Шапкарова, а 
по-късно и Гита Минкова, като чист-
ката тогава гърмеше и покрай тях. В 
крайна сметка бурята премина, вярно, 
с цената на нерви, разделения и разо-
чарования, предаването беше възста-
новено, но… „12+3“ вече не беше също-
то, уви. Не толкова хората, колкото 
атмосферата в радиото вече бе про-
менена и съвсем различна. 

Тогава ли приключи „приключение-
то „12+3“? Всъщност предаването 
съществува и днес, но вече никой не 
го нарича „радио в радиото“, както 
е било известно в началото.

Още с появата си и през първите ня-
колко години в ефир „12+3“ се оказа 
любопитен медиен феномен, който 
тутакси привлече вниманието на 
някои ентусиазирани преподавате-
ли от Факултета по журналисти-
ка (други медийни експерти тогава 
просто липсваха). Да си припомним: в 
часовата „дупка“ на ранния следобед, 
в единствената информационна про-
грама на държавното радио изведнъж 
се появява нещо ново, съвършено раз-
лично като звучене от тогавашната 
комунистическо-пропагандна дидак-
тика в ефир, от омръзналия до болка 
водевил в петък следобед, който през 
последните си години се беше про-
чул с доста пошли анимацийки като 
„Сега песента „Полегнала е Тодора“ за 
всички, които я пожелаха“, от безумни 
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Георги Папакочев е роден през 
1950 г. в София. Завършва меж-
дународни икономически от-
ношения във ВИИ „Карл Маркс“ 
и журналистика в Софийския 
университет. През 1987 г. след 
конкурс става новинар в про-
грама „Хоризонт“ на БНР. Един 
от създателите на радиопре-
даването „12+3“. През 1993 г. 
започва работа в софийското 
бюро на радио „Свободна Евро-
па“, а от 1995 до 2004 г. е щатен 
журналист в централата на 
РСЕ в Прага. От 2004 до 2017 г. 
е кореспондент и политически 
коментатор на „Дойче Веле“ в 
България. Син е на фотограф-ху-
дожника Петър Папакочев. 
Един от основателите на спе-
циалността „Художествена фо-
тография“ в НАТФИЗ „Кръстьо 
Сарафов“ (1991). Носител е на 
редица награди за радиожур-
налистика, сред които евро-
пейската награда Робер Шуман 
за изключителни постижения в 
радиожурналистиката (2005).

Георги 
Папакочев

пропагандни предавания като „Бълга-
рия – дела и документи“, от безкрай-
ните информации за щетите, които 
„мишката полевка нанася на селското 
стопанство“ и за предимствата на 
„редови-сеялковия“ метод. В новото 
„радионещо“ със странното загла-
вие „12+3“ още през годината на то-
талитарно безпросветие се появиха 
рубрики като „Валутна информация“, 
„Криминална хроника“, „Специален 
гост“ „Пътна информация на КАТ“, 
разговор със синоптика за прогно-
зата на времето, модерни рекламни 
радиоклипове, пряко участие на музи-
кални редактори, които представят 
„най-слушаните световни хитове на 
седмицата“. И всичко това заедно с 
новините на всеки кръгъл час в рам-
ките на цели 180 минути! Това беше 
феноменът „12+3“!

Формулировката „Приключението 12+3“                                                                                             
е заглавие на едноименната мемоарна 
книга на първите автори на предава-
нето, както и на едноименния сайт. Тя, 
естествено, визира първите години на 
предаването. Да, поради изключител-
ната си популярност и извоюваното 
място в националния радиоефир „12+3“ 
стои стабилно в програмната схема 
на БНР, дори новото ръководство все 
още пази автентичните сигнали на 
предаването, създадени от Сергей 
Джоканов. Да видим докога сигналите 
ще оцелеят, след като „Хоризонт“ вече 
премина към изцяло нови, симфонично 
изпълнени сигнали на своите носещи 
предавания.

Всяко приключение може да започне 
великолепно, но да завърши с шумен 
провал – това е жизнен и дори меди-
ен факт! Днешното звучене на „12+3“ 
е дело на журналисти, които никога 
не са имали професионална или коле-
гиална връзка с основателите на пре-
даването, което подсказва липсваща 
приемственост и е практически съз-
даване на ново предаване със същото 
заглавие, моделирано според полити-
ческите кройки и професионалната 
„физиономия“ на днешните водещи. 
Докога и доколко те ще успеят да 
запазят достойното име „12+3“ по 
„Хоризонт“, зависи както от тях, 
така и от слушателския интерес на 

аудиторията, който е най-точният 
измерител за даден успех или про-
вал. Стискам палци колегите, които 
тълкуват вярно тези мои думи, все 
пак да успеят да съхранят честния и 
професионален стил на предаването и 
неговото достойно лице в българския 
радиоефир! Името „12+3“ го заслужава. 

Как изглежда свободата на медии-
те у нас, когато я гледаме отвът- 
ре, и какво е равнището є, ако я по-
гледнем отвън? Като човек, който 
е работил години наред за чужди 
медии, можете да си позволите и 
двете гледни точки. Кой е най-го-
лемият дефицит на българската 
журналистика днес – липсата на 
силно журналистическо присъст-
вие, комерсиализацията, обслуж-
ването на интереси, плъзгането 
по повърхността...? 

В съвременния цивилизован и демо-
кратичен свят има обективни из-
мерители на свободата на медиите. 
Според авторитетната световна 
организация „Репортери без граници“ 
България вече хронично не е в състоя-
ние да се отлепи от дъното на 111-о 
място в света и гордо да се ситуира 
в Европа. Тя изпреварва единствено 
страни като Русия, Беларус и Турция, 
както сочат данните за миналата го-
дина. Едва ли доверието към медиите 
ще се промени и през 2021, ако се съди 
по нагласите на потребителите, а 
това са гражданите на държавата 
на Пеевски, Борисов и Радев. От дру-
га страна, БНР е медията, към която 
българите са изразили най-голямо 
доверие според доклада на Инсти-
тута за изследване на журналисти-
ката „Ройтерс“ към университета в 
Оксфорд за миналата 2020 г. Което е 
доста показателно за професионал-
ния авторитет и тежест на БНР. 
Все пак не може да имаш огромно об-
ществено доверие в медия, в която 
липсва свобода, нали? Благодарение 
на държавното си финансиране и въ-
преки неговия недостиг, БНР успява 
да съхрани в местното медийно прос-
транство няколко много важни опори 
– висок и най-често безкористен про-
фесионализъм, спазване на изградени-
те традиции от самото създаване на 

радиото за обществена отговорност 
и медийна почтеност, успешно преда-
ване на специфичните умения и квали-
фикации на журналистическата про-
фесия на младите кадри на БНР, както 
и невероятната перспектива пред 
съвременното радио в обозримото 
бъдеще! Не е тайна, че за разлика от 
ефирните и дори цифровите телеви-
зии радиото запазва безспорните си 
шансове да се развива като медия на 
бъдещето във всичките ѝ техноло-
гични разновидности! 

Въпросите зададе Димитрина Чернева
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Нека започнем разговора от първа-
та ви среща с радиото. 

В радиото започнах да работя през 
септември 1967 г. Казвам радиото, 
защото по това време радиото на 
„Драган Цанков“ беше единствено-
то. На пръв поглед стана случайно, 
защото нямах намерение да работя 
там, но всъщност не е никак случай-
но, а с помощта на един български 
поет, Драгомир Шопов. В този период 
той работеше в радиото, като ре-
дактор в Литературната редакция. 
В същото време правеше едно спи-
сание на дружество „Левски“, така 
се казваше и списанието, в което аз 
сътрудничех. Не ни плащаха, прос-
то пишехме за футболни мачове, за 
други спортни събития и получава-
хме билети да посещаваме тия съби-
тия. Драгомир Шопов ми помогна да 

попадна в редакция „Хумор, сатира и 
забава“. По това време тя вече беше 
самостоятелна редакция. Част от хо-
рата, които са работили в нея преди, 
са били в Литературната редакция и 
постепенно през 1965 г. са оформили 
редакция, която се нарича „Хумор, са-
тира и забава“. Неин главен редактор 
тогава беше един от Братята Мор-
мареви, Марко Стойчев. Бях посрещ-
нат радушно. Всъщност там щях да 
изпълнявам функцията на човек, кой-
то помага на секретариата. Да отго-
варям за кореспонденцията. По онова 
време кореспонденцията беше много 
оживена, редакцията провеждаше 
конкурса „Избрахте, избирайте“ за 
популяризиране на забавната музика. 
Всеки месец се подбираха естрадни 
песни, популярни, които се поднася-
ха на слушателите. Слушателите 
правеха класации, изпращаха писма и 

това изискваше много работа. Доста 
време се занимавах с този конкурс, до-
като един ден ми възложиха да напра-
вя предаване. Това предаване се нари-
чаше „Картинки от „свободния свят“. 
Свободния в кавички. Политическата 
сатира не е от нещата, които ми до-
падат да правя, но нямах избор. И все 
пак успях да се справя. Не трябваше 
ние да пишем сатирата, използвахме 
двама автори, Марти Ларни и Арт 
Бъкуолд, по това време бяха много по-
пулярни, техните произведения бяха 
хубави. Те ги печатаха в техните 
държави, а ние ги пускахме в нашата 
държава, да ги осмиваме. Трябваше да 
осмиваме западния свят. 

Това продължи известно време, до-
като в един момент решиха да ме 
приемат като равностоен член в ре-
дакцията и започнаха да ми възлагат 

това е радиото

С Борис Арнаудов разговаря Радослав Чичев

Моят живот

Екипът на редакция „Хумор, сатира и забава“ помага в довършителните работи на сградата, фотография archives.bnr.bg
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редовните предавания. До този мо-
мент не бях назначен, работех на 
така наречения твърд хонорар. Това 
беше месечно възнаграждение, кое-
то получавах за свършената работа. 
Това продължи до момента, когато 
в радиото се случиха едни много не-
приятни неща. През 1969 г., в края на 
пролетта, бяха уволнени от редак-
цията четирима души – главният 
редактор Марко Стойчев и трима 
писатели: Константин Костов, Ни-
колай Цонев и Васил Станилов. Това 
беше като закъснял отзвук на съби-
тията в Чехословакия от 1968 г. След 
няколко месеца в редакцията посрещ-
нахме новия главен редактор – Катя 
Воденичарова. Тя се оказа прекрасен 
човек, това го разбрахме много бързо. 
Започна да работи за моето назнача-
ване на щат. Тук обаче се появи един 
детайл, който не беше всъщност де-
тайл, а нещо много съществено. През 
1963–64 г., в началото на втори курс 
като студент по българска филология 
в Университета бях изключен за раз-
пространение на вицове. Тогава това 
беше много сурово наказание. Изклю-
чиха ме от комсомола, после от уни-
верситета, отнеха ми временното 
жителство и трябваше да се завърна 
в родния ми град Русе. Там работих 
една година като шлосер-монтьор в 
един завод. След като изтърпях нака-
занието, продължих следването си и 
завърших българска филология. Това го 
казвам, защото има връзка с назнача-
ването ми. До тоя момент в радиото 
не бях разказвал за тия мои истории и 
когато се разбра за тях, се появиха за-
труднения. Те продължиха дълго вре-
ме, докато не се намериха двама мои 
колеги на важни позиции тогава, кои-
то ми помогнаха. Назначаването ми 
се случи едва в средата на 1971 г. Бях 
попаднал на много хубаво място. Раз-
бирахме се с колегите и работата ми 
допадна, защото вече вършех нормал-
ната редакционна дейност. И така за-
почнаха хем трудни, хем хубави години 
в Българското национално радио.

Искам да кажа и за първата ми среща с 
директора на радиото, по онова време 
директор беше Алберт Коен. Той беше 
много свестен човек, който умееше да 
общува с хората. Почти всеки ден ми-
наваше през редакцията и отделяше 

време за кратки разговори. Когато 
се вършеха неприятни неща, когато 
ставаха гафове, грешки, без никакви 
колебания ги наказваше.

Вие сте и човек на словото, писане-
то ви е свързано с живота от смеш-
ната и от тъжната му страна, от 
съчетаването на двете. Радиото, 
от своя страна, носи интимност 
като усещане. Как радиото проме-
ни вашия светоглед?

Слава богу, че много си допаднахме с 
хората, с които започнах и с които 
продължих да работя. Не ни стига-
ше времето, прекарано заедно, и се 
срещахме на любими места близо до 
радиото. Наоколо имаше пет-шест 
такива места, което е показателно 
за нашите взаимоотношения. Въоб-
ще животът през погледа на „Хумор 
и сатира“ изглежда малко по-разли-
чен. Много се пазех да не се увлека по 
евтиния хумор, защото това е много 
пакостно за хората, които обичат да 
пишат неща, на които непрекъснато 
да се смеят. Няма такова нещо, което 
да е само смешно. Смешното тряб-
ва да бъде и тъжно. Смешните неща 
трябва да събуждат мислите, а не да 
са на повърхността и да предизвикат 
някакъв евтин смях. Истинската са-
тира е начин да променяш това, кое-
то е около тебе, към по-добро. Имах 
възможността, общувайки с тия умни 
хора, да се отърся от някои мои греш-
ки, от някои по-вятърничави мисли. 
Не че няма място за такива мисли, но 
мястото им не е в работата и в ради-
ото. Мисля, че хуморът и сатирата са 

Борис Арнаудов e роден в Русе. Работи в Българското 
национално радио от 54 години. От тогава до днес 
е свързан с редакция „Хумор и сатира“ – от литера-
турен сътрудник до главен редактор и на два пъти 
– директор на програма „Христо Ботев“. Член е на 
Сдружението на българските писатели“. Автор е на 
книгите „Свалям ти шапка, майсторe!“, „Гола и грозна“, 
„Пеперуда в кошмарите“ и „ТЕ т.е. НИЕ“.

Моят живот
сериозна материя, която не бива да 
се подценява и на която не бива да се 
гледа лековато. Това е материя, която 
би трябвало да има дълбока същност. 
Да възбужда в хората и чувства, и мис-                                                                     
ли, и едно старание да се променят 
към по-добро, към по-хубаво, което е 
трудно наистина, но е постижимо.

Правил ми е впечатление задружни-
ят живот в редакция „Хумор и са-
тира“, по-различен от останалите 

редакции. Бих го нарекъл бохемски 
начин на живот. Сякаш имате 
нужда да погледнете живота от 
друг ъгъл. Така ли е и за вас?

Има го и тоя момент, защото ходене-
то на работа и прибирането вкъщи 
не е най-добрият начин да опозна-
еш това, което се случва около теб. 
Човек трябва да има и друг поглед. 
Местата, от които хвърляхме – аз и 
колегите – тия погледи, бяха подхо-
дящи, чувствахме се добре на тях и 
ни обогатяваха, безспорно е това. И 
затова може би малко по по-друг на-
чин протича животът в тая редак-
ция. Между другото, редакцията се 
казва „Хумор и сатира“, по-рано беше 
„Хумор, сатира и забава“ и така дълги 
години беше позната, като редакция 
ХСЗ. Аз обаче в един момент реших, 
че „забава“ звучи вече лековато. Тоя 
термин почти отпадна, да речем, му-
зиката навремето беше забавна, сега 
е популярна. Беше естрадна, вече не 
е. На всичкото отгоре си спомних за 
един афиш. Като ученик бях на брига-
да в едно село – Ножарево, минавайки 
покрай читалището, чета един афиш: 
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„Голяма танцова забава, свири акор-
деон“. Направи ми впечатление и до 
днес си го спомням. Това беше една от 
причините да махнем „забава“. Мисля, 
че не сме сгрешили, „Хумор и сатира“ 
звучи по-добре.

Атмосферата в редакция „Хумор 
и сатира“ е различна и с друго – с 
работата с актьорите и режисьо- 
рите. Това е по-специфична работа 
в радиото. Тя е и драматургична, 
свързана е с театъра и с едно друго 
изживяване. Какво ви даваше тя 
през годините? 

Една от заслугите на редакцията „Ху-
мор и сатира“ е, че успя да привлече 
слушатели и много зрители. Хрумна 
ни преди много години едно предава-
не, което се наричаше „Чакани гости“. 
С него гостувахме в отделни селища в 
България. Трябва да кажа, не преувели-
чавам, но сигурно сме обиколили около 
сто български селища. Това предава-
не беше осъществявано от актьо-
ри, едни от най-добрите български 
актьори, най-вече от Сатиричния 

театър. Ние бяхме в близки отноше-
ния с него. Гостуваха също музиканти 
и певци. Това предаване привлича-
ше много публика. Ние го записвахме 
в тия селища, които посещавахме. 
Имахме време, на много места оста-
вахме да нощуваме. След представле-
нията обикновено имаше събирания, 
там се опознахме добре с актьорите 
и през годините те бяха като част 
от нашия екип. Ние без тях не можем 
да правим предавания. В радиото на-
времето имаше и много режисьори, 
които участваха при всеки запис. 
После, когато вече нямаше режисьо-
ри на щат, канехме отвън, но само за 
предаванията, с които гостувахме в 
страната. А в радиото започнахме да 
правим предаването с актьорите, те 
станаха и режисьори. Взаимоотно-
шенията с тях, които бяха и творче-
ски, и приятелски, допринасяха много. 
Като знаехме с кои хора ще работим, 
сякаш по друг начин си пишехме и 
предаванията.

Били сте и два пъти директор 
на програма „Христо Ботев“.                                                               

Как съчетавахте двете длъж-
ности, творческата и админис-                                        
тративната?

Така се случи, че в радиото започнах, 
както казах, на твърд хонорар и по-
сле минах през всички длъжности. От 
литературен сътрудник, редактор, 
старши редактор и т.н. На два пъти 
стана така, че получих покана за ди-
ректор. Не се чувствах щастлив, че 
ще стана директор, защото наистина 
това е съвсем друга, административ-
на работа. Аз бях свикнал вече толко-
ва години с друг начин на съществу-
ване, но приех. Първата покана беше 
на Вечеслав Тунев, по негово време бях 
директор. Като условието ми обаче 
беше да продължа да работя това, 
което съм правил до този момент. 
И той разреши по този начин да си 
върша директорската работа. Не ми 
пречеше ни най-малко на администра-
тивната работа, но бях много дово-
лен, че останах да се занимавам и със 
задълженията, които ме задържаха 
всъщност толкова време в радиото. 
После още веднъж станах директор за 
известен период от време. Тогава по-
ставих същата молба – да продължа-
вам да си върша творческата работа, 
и тя беше удовлетворена от генерал-
ния директор, тогава Поля Станчева. 
Административната работа не ми се 
отрази на другата работа.

Какво е за вас радиото? Как бихте 
го описали?

Ще го опиша с едно изречение. Моят 
живот – това е радиото. Защото 
колко години продължавам да влизам в 
това радио? От 1967 до тази година. 
Това са 54 години. Аз продължавам да 
работя – е, в пандемията не, но допре-
ди една година правех предавания, ко-
легите ме бяха оставили да правя ня-
колко предавания за редакцията. Сега 
обаче не могат да се правят записи и 
временно преустановихме работата, 
та да видим дали ще мога да я продъл-
жа. Но това е достатъчно дълъг пери-
од и след като не съм имал намерение 
да променя тоя начин на живот, зна-
чи ми е допадал. За да продължавам и 
досега да искам да работя в радиото, 
значи наистина то е било животът 
ми.

Актьорите Апостол Карамитев, Виолета Бахчеванова и Коста Цонев, 
фотография archives.bnr.bg



15

март 2021

Хуморът в радиото е един океан – с 
всичките му Мариански падини, айс- 
берги, подводни течения и надводни 
въздушни бури.

Не съм много наясно кога редакция 
„Хумор, сатира и забава“ е била създа-
дена, аз съм ѝ сътрудник само от око-
ло 30–35 години, но поназнайвам някои 
неща и мога да споделя това-онова за 
нейните редактори, автори, сътруд-
ници и разбира се – чешити.

Известно време главен редактор е бил 
Марко Стойчев (половината от Бра-
тя Мормареви), но идва 1986 година, 
Пражка пролет, социализъм с човешко 
лице и така нататък, и редакцията в 
общи линии е изметена цялата, бара-
бар с главния редактор.

Уволнен е и Константин Костов. 

Сега, кой е Константин Костов? Мла-
дите не го помнят, но той беше един 
блестящ хуморист. Абе, блестящ 
хуморист, блестящ хуморист, но по 
някое време социализмът нещо не му 
харесал много-много, та изкарал ня-
колко години в затвора и няколко по 
лагерите. Когато го освободили – ра-
бота няма. Поработил Коцето някол-
ко години по строежите и ето че му 
се отворил парашутът – назначили 
го редактор в радиото. Но както ка-
захме, Пражка пролет и т.н., и т.н., и 
Константин Костов отново на улица-
та, и то без право да публикува никъде.

И ето, на помощ му идва Борис Арна-
удов, който по това време е (обър-
нете внимание!) някакъв партиен 
секретар, ама на програмата ли, на 
цялото ли радио, не помня вече. „Бате 
Коце – казва му Борето, – давай ми 
твои сценки и фейлетони, аз ще ги 
публикувам под мое име и ще ти давам 
хонорарите.“

Речено-сторено. Константин Костов 
лично ми е казвал: „Аз мразя комуниз- 
ма, но не мога да мразя комунистите, 
защото ето, партийният секретар 
Борето ми спаси семейството от 
глад!“.

След измитането-премитането на 
редакцията за главна редакторка е 
назначена Катя Воденичарова. И за-
почва, може да се каже, златен период 
на редакция „Хумор, сатира и заба-
ва“. Катя беше един гейзер от идеи. 
Тя създава предаванията „Тромба-
та на Вили“, „Дядовата ръкавичка“, 
„Златният кос“ и много, много други. 

Впрочем песни от „Златният кос“ и 
до ден днешен се въртят в ефира на 
програма „Христо Ботев“. „Дядова-
та ръкавичка“ продължава да се пра-
ви. Между другото, имаше една ди-
ректорка на програмата с чувство 
за хумор колкото на канарче, та тя 
твърдеше, че това предаване трябва 
да се преименува, понеже заглавието 
му било много старомодно. Тогава аз 
предложих „Дядовата космическа со-
валка“. Не се прие. И слава богу, „Ръка-
вичката“ и сега си върви идеално.

Няколко думи за редакторите.

Редактори в „Хумор, сатира и забава“ 
през годините са били автори като 
Георги Ивчев, Васил Сотиров, Божидар 
Томов, Данаил Константинов, Дими-
тър Арабаджиев, Любомир Пеевски, 
Георги Христов, Кръстьо Кръстев, 
Иван Кулеков, Любомир Методиев, 
е, не мога да ги изредя всичките, но 
всичките са оставили следа в българ-
ската хумористична литература.

Димитър Бежански

Хуморът
„Автори на редакция 
„Хумор, сатира и забава“ 
през годините бяха (не, 
няма да си спестя това 
определение) – колоси                    
на българския хумор, като 
Мирон Иванов, Петър 
Незнакомов, Станислав 
Стратиев, Чавдар Шинов. 
Максим Асенов, Цветан 
Пешев, Александър 
Миланов. Себе си                           
не споменавам, защото 
съм скромен.“

 в радиото е сериозна работа

Вили Казасян, основател на емблематичното музикално предаване „Тромбата на Вили“, 
и Катя Воденичарова, ръководител на редакция „Хумор, сатира и забава“, фотография 
archives.bnr.bg
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Ще спомена само, че Георги Ивчев, 
Любо Пеевски и Гошо Христов пишат 
либретото на първата в България 
буфо опера „Цар и водопроводчик“ 
(музика – Димитър Вълчев), която все 
още се гледа активно в интернет. Е, 
как няма да се гледа, след като там 
пеят Татяна Лолова, Васил Попов, 
Коста Карагеоргиев и други звезди на 
сатиричния театър.

Авторите
Автори на редакция „Хумор, сатира и 
забава“ през годините бяха (не, няма 

да си спестя това определение) – ко-
лоси на българския хумор, като Мирон 
Иванов, Петър Незнакомов, Станис-
лав Стратиев, Чавдар Шинов, Максим 
Асенов, Цветан Пешев, Александър 
Миланов. Себе си не споменавам, за-
щото съм скромен.

Актьорите

В предаванията на „Хумор, сатира 
и забава“ през годините участваха 
най-добрите артисти, обичащи ху-
мора. Ще спомена само Латинка Пет-
рова, Вълчо Камарашев, Асен Кисимов, 
Георги Калоянчев, Георги Парцалев, 
Стоянка Мутафова, Велко Кънев, Ге-
орги Мамалев, Антон Радичев… Е, и 
тях не мога да ги изредя всичките.

Чешитите
В началото написах, че ще спомена че-
шитите в хумористичната редакция. 
А там всички бяха чешити.

Най-големи чешити, разбира се, бяха 
Васил Сотиров и Данаил Константинов. 

Васко идваше по-рано на работа и 
развинтваше всички дръжки на чекме-
джетата на колегата си Блажето Ка-
лайджиев. След което ги завинтваше 
отвътре на чекмеджето. Идиотска 
постъпка, но постъпка. Какво да го 
правиш – Сотиров!

Данаил Константинов, или както го 
наричаме всички сега – чичо Дани – 
действаше по-елегантно. Идва нова 
машинописка в редакцията и чичо 
Дани ѝ дава уводната статия на „Ра-
ботническо дело“ и ѝ пише отстрани 
„артист“, „актриса“, демек – прави я 
на сценка. И горката Руми, която и до-
сега работи в редакцията, послушно 
преписва уводната статия, но не му 
се сърди.

Васил Сотиров направи и друго. Свали-
ли му готово предаване от ефир и той 
отива и си купува шапка. За първи път 
в живота си. След което казва на Катя 
Воденичарова: „Ето, Катя, взимам си 
шапката и си заминавам!“. И напуска 
радиото.

Като говорим за чешити… Бащата на 
Данаил Константинов, Тодор Данаи-
лов, който също беше сътрудник на 
хумористичната редакция, и Мирон 
Иванов ловят някъде риба по Искъра, 
ама и в забранено време, и на забране-
но място. Ето ти го и горският:

– Какво правите вие тука, бе?!

При което Тодор Данаилов вади кар-
тата си от вестник „Стършел“, на 
която здраво е записано „Издание на 
ЦК на БКП“, и казва:

– Това е камарад Бодлер от френския 
комунистически вестник „Юманите“. 
Той много обича да лови риба.

При което Мирон Иванов се обажда:

– Уи, уи!

Горският моментално омеква:

– Ама, другари, така кажете, бе! Ей 
сега ще ви заведа с другаря Бодлер на 
едно друго място! Там да видите колко 
риба има!

Сега да ви кажа една смешка и с мене. 
Свалиха ме от ефир, понеже съм бил 
казал, че депутатите са идиоти. Ама 
не така директно, а по заобиколен на-
чин. Да, обаче съм използвал нерегла-
ментирана лексика. И ме свалиха от 
ефир. Да, ама свалиха и Любо Мето-
диев, който не беше използвал такава 
лексика, ама ми бил приятел. Това по 
времето на един от поредните дирек-
тори на програмата.

Сега всички тези автори чешити вече 
не работят в редакция „Хумор и сати-
ра“, някои са се преселили на по-добро 
място, други са пенсионери. Но редак-
цията работи, диша. В нея на щат са 
младите Деян Копчев, Нина Божидаро-
ва, младият, но опитен Георги Гълов. И 
не на последно място – Весел Цанков 
– хуморист с много опит зад гърба си. 
Той е автор на два моноспектакъла на 
Георги Мамалев и на безброй сценарии 
на култовото (както е модерно да се 
казва сега) телевизионно предаване 
„Клуб НЛО“.

Както виждате, хуморът е сериозна 
работа наистина.

Димитър Бежански е роден на 
Запад – в пернишкото село Див-
ля, което е близо до границата 
със Сърбия. Основното си об-
разование също придобива на 
Запад – в Перник, а висшето 
в Софийския университет, по-
неже по онова време в Перник 
университет просто няма. 
След като завършва българска 
филология, работи в безброй 
вестници и списания, в които 
пише безброй глупости, поради 
което съвсем резонно попада 
сред основателите на вест-
ник „Тримата глупаци“ и е удос-
тоен от самия Доньо Донев 
със званието „Пълен глупак“. 
В Българското национално ра-
дио работи (на щат) единай-
сет години. Автор е на няколко 
хумористични книги и на две 
талиги радио- и телевизионни 
сценарии. Носител е на награ-
дите Сребърен МладЕж, Златен 
верблюд и Златен Мирон. Не е 
носител на наградата Гонкур и 
на Нобелова награда.

Димитър
Бежански
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В „Къде съм аз?“, вашата послед-
на книга, пишете, че социалната 
изолация е „почти метафизичен 
опит“. Какво означава това?

Изолацията е нещо ужасно!... Но ми се 
струва, че би трябвало да извлечем 
от нея както позитивното, така и 
негативното. Още от самото начало 
връзката между санитарната криза и 
екологичната криза ми се стори оче-
видна. Едната е вградена в другата. 

Първата е криза, на която можем 
да намерим краткосрочно решение; 
втората е необратима мутация. Ние, 
модерните, винаги се надяваме да въз-
обновим вчерашния си живот. Аз също 
бих искал да взема самолета и да оти-
да на колоквиум на другия край на Зе-
мята. Ала това няма да се случи: дори 
епидемията да отстъпи, ще се устре-
мим към друг свят. В този смисъл изо- 
лацията ни изважда от нас самите: 
би могло да се каже, ако си послужим с 

един парадокс, че напускаме изолаци-
ята си.

Как по-точно напускаме изолаци-
ята си? По-скоро сме затворени в 
този момент…

Въпросът, който стои пред нас днес, 
е за обитаемостта на Земята и за 
заплахата, която тегне над нея. В 
предишната си книга „Къде да се при-
земим?“ изследвах спонтанния отго-
вор на модерността пред лицето на 
тази заплаха: ускорението, прибягва-
нето до техниката, разрастването 
на човешкото, поради което някои 
дори търсят друга планета. Накрат-
ко, искаме да избягаме вън от света. 
Нещо, което аз наричам „политика на 
над-земието“. Изолирането ни при-
нуждава да се върнем на Земята и да 
променим начина си на мислене. След 
XVI в. модерността е обвързана с 

„Когато говоря с хората, си давам сметка,                        
че въпросите, които те си задават, не са нито 
екологични, нито политически, а са екзистенциални:           
ще мога ли да осигуря задоволителен живот на децата 
си? Ще мога ли да съхраня начина на живот, който 
водя?“ Отговорите на най-цитирания френски 
мислител зад граница пред сп. „Л’Обс“

Трябва да се върнем на

 земята

Разговор с френския социолог Бруно Латур
Фелия Барух, из серията фотографии Palermo. Box. Me.
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развитието на науката, техниката 
и икономиката. Тя ни предостави не-
бивала възможност за въздействие 
върху света. Ала днес модерността е 
принудена да отстъпи. Три века след 
„научната революция“ се задава „ре-
волюцията на Гея“.

За какво става въпрос?

Гея е името, което английският химик 
Джеймс Лъвлок дава на системата 
Земя. Противно на онова, в което вяр-
ват модерните, „Земята“ не е нито 
кълбо, нито околната среда, в която 
еволюират живите: „Земята“ е една 
тънка лентичка на земната повърх-
ност – биосферата – която същите 
тези живи видове са направили оби-
таема. Например когато бактериите 
са започнали да отделят кислород. 
Или когато са се появили дърветата: 
трябвало е много време, за да възник-
нат първите същества, способни да 
се хранят по този начин; това са ли-
шеите, гъбите, множество насекоми, 
организми, приспособени към средата 
– и всичко това без Провидението. 

Наричате тази биосфера „критич-
на зона“ и твърдите, че трябва 
там да се върнем. Но щом веднъж 
се озовем там, какво ще правим?

Трябва да измислим всичко наново. Да 
преизмислим политиката, правото, 
науката, градовете. Да променим по-
соката на движението. Да не вървим 
непрестанно напред, а да знаем да от-
стъпваме. Да вървим опипом, изслед-
вайки, да умеем да се върнем по стъп-
ките си, да поемем в различни посоки 
и да се разбягваме. Не става въпрос 
за отказ от просперитета, от радос- 
тите на инвенцията, от свободата: 
живият не престава да изобретява и 
да прекрачва границите. И тъй като 
критичната зона не си поставя никак-
ва цел, тя в крайна сметка върви към 
саморегулация. Това, което трябва да 
направим днес, е да съхраним обита-
емостта на планетата.

Едно от вашите понятия често се 
натъква на неразбиране: поняти-
ето „земен“. Когато кметът на 
Лион Грегори Дусе го използва пред 
микрофона, беше жестоко осмян в 
социалните мрежи. 

„Земният“ е онзи, който приема да 
обитава „критичната зона“ и да до-
принася за нейната обитаемост. Бак-
териите са също толкова земни, кол-
кото и човеците. И това участие не 
е въпрос на доброжелателност или на 
хармония с природата. А е въпрос на 
връзка, на зависимост. Кислородът, 
изпускан от бактериите, се използва 
от други организми. Отпадъците на 
едни се превръщат в храна за други, 
това е самият принцип на живота. 
Дори думата човешко (humain) има 
сходно значение, защото е близка 
до понятието „хумус“, до почвата, 
станала плодородна чрез разпада на 
живото.

Човешкото, дори да идва от хуму-
са, не се ли отличава от другите 
живи видове чрез склонността си 
към унищожение?

Ето кое ме изнервя у еколозите: склон-      
ността да се превръща човешкото 
във вид, който по същността си е 
катастрофичен. Човекът е част от 
критичната зона, такава, каквато тя 
е станала обитаема за другите живи 
организми. Той участва в нея с отпадъ-
ците си и дълго време неговият принос 
не е бил по-голям от онзи на бактерии-
те. Чак до последната световна война 
следата на човеците върху цялостна-
та система на Земята си е оставала 
слаба… Едва от началото на 70-те го-
дини всичко се ускорява. Но и днес още, 
независимо дали обитаваме градска 
или селска среда, всички ние живеем в 
критична зона. Екологията би тряб-
вало не само да защитава природата, 
но и да удължи възможностите ни за 
обитаване.

Възхвалявате почвата, но не е ли 
това реакционна тема? Почвата е 
възпята във Франция от национа-
листа Шарл Морас, не от левите?

Да, екологията е реакционна по на-
чина си на действие (смее се). Имате 
право и това е важен въпрос, който 
можем да зададем другояче: защо ле-
вицата от средата на XIX в. е остави-
ла територията в ръцете на десни-
цата? Почвата, на която се позовава 
Марин льо Пен, е нещо изолирано, 
отрязък от света, който няма нищо 

общо с почвата в критичната зона, 
обвързана с безброй същества, къде-
то понятието граница няма никакъв 
смисъл.

В книгата ви „Къде съм аз?“ има 
една прекрасна глава, в която опис-
вате как икономиката ни затваря 
в догмата си за автономния инди-
вид, движен единствено от чисто 
егоистичния си интерес. Трябва ли 
да напуснем икономиката?

Да. И от тази гледна точка изолаци-
ята, тъй дълга, тъй болезнена и тъй 
трагична, накара всички да се замис-
лят. Изведнъж си дадохме сметка, че 
държавите, които твърдяха, че ня-
мат нито една излишна пара за хар-
чене, намериха стотици милиарди за 
преразпределение. Възникна съмне-
ние: икономиката наистина ли е онзи 
неизбежен хоризонт, за който ни я 
представят? Тя хвърля булото си над 
нашите антропологически връзки и 
над политическите ни решения. Ан-
тропологът Душан Казик предлага да 
спрем да говорим по повод на най-раз-
лични сюжети, че те имат „икономи-
ческо измерение“. Ето една съществе-
на причина за излаз от изолацията, не 
е ли така?

Може би, но в очакване на това 
икономиката си остава господст-
ващият дискурс…

Нека помним, че икономическият дис-
курс не е чак толкова стар. Физиокра-
тите са измислили понятието „про-
изводство“, което днес придобива 
толкова голямо значение, едва преди 
два века и половина. Фактът, че нещо 
е хегемон днес, не означава, че винаги 
ще бъде така: съветският случай е 
пример за това. Трябва да излезем от 
необратимостта на икономиката, 
която ни се продава от дълго време, 
от „това, че няма алтернатива“ (there 
is no alternative), използвано от Марга-
рет Тачър. 

Коя политическа система може да 
ни освободи от икономиката?

Трябва да я измислим, в момента няма 
такава. Ала трябва да престанем да 
чакаме всичко от държавата. Когато 
говоря с хората, си давам сметка, че 
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въпросите, които те си задават, не 
са нито екологични, нито полити-
чески, а са екзистенциални: ще мога 
ли да осигуря задоволителен живот 
на децата си? Ще мога ли да съхраня 
начина на живот, който водя? Държа-
вата не е замислена, за да отговори 
на тези въпроси. Тя е била измислена, 
за да води война, да завзема терито-
рии, да колонизира, да индустриали-
зира, да модернизира. Достатъчно е 
да поговорим с държавни чиновници, 
за да видим, че те са също толкова 
„изгубени“, както и другите. Вижда-
те провала на „жълтите жилетки“: 
те адресираха исканията си към про-
слойка, неспособна да чуе онова, което 
казват.

От няколко години идеите ви на-
мират особен отзвук сред поли-
тици, активисти и творци: това 

означава ли, че се превръщате в 
публичен интелектуалец?

Не, но нещо се промени, особено след 
като пуснах един въпросник в мрежа-
та. Успехът му ми даде множество 
контакти. Но чак да съм се превър-
нал в публичен интелектуалец… Не 
съм нито критичен, нито радикален 
мислител, аз съм философ на здравия 
разум и казвам неща, които смятам за 
очевидни. За мен философията е прак-
тика и това е смисълът на програма-
та „Къде да се приземим?“. Заедно с 
приятели от редица градове предло-
жихме да се събираме на малки групи 
всеки месец, за да опишем заедно на-
шите зависимости и нашите заплахи. 
Така може да се стигне до нещо. Лично 
аз не придавам никакво значение на 
идеологическата консумация.

Заявявате отказа си да бъдете мис-                                                                                    
лител на политическата екология. 
Защо?

Защото, представяйки се като гло-
бална алтернатива, екологията си 
поставя за цел да заеме мястото на 
старата икономика, тоест да има 
същата смазваща позиция. Това е ня-
какъв прогрес, но истинският залог 
е да напуснем полето на доминира-
щите дискурси… Всъщност екологи-
ята не може да се раздели с идеята, 
че държавата е в позицията да знае 
какво прави. Гражданската конвен-
ция за климата, движена от Еманюел 
Макрон, почива върху същата илюзия. 
Все едно че може да се стигне до еко-
логична промяна без повторното опи-                                                                               
сание на почвата, където са обита-
телите, и без държавата да реагира 
на исканията ни. 

Не ви чуваме да се произнасяте по 
някои от най-актуалните днешни 
дебати, например за светския мо-
дел или за ислямизма. Защо?

Концентрирал съм се върху екологич-
ната промяна. Религиозните въпроси 
и политическата теология ме инте-
ресуват. Но при тях съществува един 
капан, в който не искам да попадна, и 
той е всичко да се разглежда през приз-    
мата на секуларния модел. За сметка 
на това съзирам големи дискусион-
ни пространства сред католиците. 

Освен това имаме папа, който се ин-
тересува от екологията.

Самият вие сте католик, но не 
пътувахте заедно с Гаел Жиро и 
Пабло Сервин, за да поговорите за 
екология с папа Франциск… 

Да, не го смятам за нормално и това е 
нещо, което ме изнервя (смее се). Все 
пак не са чак толкова много интелек-
туалците католици!

С какво фактът, че сте католик, 
влияе върху вашето екологично 
мислене?

Съществува доста дълбока, макар и 
поизгубена връзка между земното и 
Въплъщението. Тъкмо това ме инте-
ресува у папа Франциск. Но във Фран-
ция цари пълното невежество по ре-
лигиозните въпроси, включително и 
в хуманитарните науки, то е направо 
тотално! И това не ни помага. Трябва 
всеки път да обясняваме, че нещо не е 
проблем на вяра или на съществуване-
то на Бога… Освен това ги има всички 
тези обвинения в релативизъм.

Нека се спрем на тези обвинения, на 
които вие също сте подложен: кога-
то Еманюел Макрон и други хора на 
власт заклеймяват релативизма в 
университетите, чувствате ли се 
засегнат?

Идеите на Еманюел Макрон за хума-
нитарните науки изобщо не ме ин-
тересуват (смее се). Той ми е интере-
сен като персонаж, с детинската си 
страна и с липсата на дълбочина. Но 
онова, което мисли за сегашната си-
туация, наистина не е от значение.

Трябва ли да се безпокоим за оцеля-
ването на човека на планетата?

Когато чувам някои млади приятели 
да казват, че не искат да имат деца, 
това ме разтърсва. Защото означава, 
че те смятат да не правят вече света 
обитаем…

Какъв е изходът?

(Въздъхва.) Ако няма Провидение, няма 
и анти-Провидение: нищо не пречи да 
мислим, че това ще се случи. 

Превод от френски Тони Николов

Бруно Латур (род. 1947 г.) е 
френски социолог на науката, 
дългогодишен професор в прес-
тижното френско „Минно учи-
лище“. Възгледите му за науч-
ните и културни парадигми на 
съвременния свят значително 
се отличават от англосаксон-
ската традиция, базирайки се 
на френската епистемологична 
школа, водеща началото си от 
Гастон Башлар и Мишел Сер. 
През 2007 г. влиза в класации-
те на десетте най-цитирани 
световни изследователи в сфе-
рата на хуманитаристиката. 
На български език са преведе-
ни книгите му: „Ние никога не 
сме били модерни“(„Критика и 
хуманизъм“, 1994 г.) и „Реасам-
блиране на социалното“ („Из-
ток-Запад“, 2009 г.). 

Бруно 
Латур
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след пандемията

Дърветата играят важна роля във 
вашата архитектура. Имате ли 
любимо дърво?

О, имам много любими дървета. Осо-
бено харесвам липата, маслиновото 
дърво, брезата.

Озеленените кули близнаци Bosco 
Verticale (Вертикална гора) в Ми-
лано ви направиха известен. По 
техните фасади растат 900 дър-
вета, 50 000 храсти и други 110 000 
цъфтящи растения. Работите по 
сходни проекти и в други страни. 
Винаги ли успявате да осъщест-
вите предпочитанията си към 
растителността?

Поради климатичните условия някои 
растения отпадат като кандидати. 
В Милано или Кайро са подходящи съв-
сем различни дървета, отколкото 
в Айндховен. Ние преценяваме и кои 
дървета как растат – някои по-скоро 
във височина, други – на ширина, едно 
расте по-бавно, друго – бързо. Някои 
през есента изгубват листата си, 
други не. С много неща трябва да се 
съобразяваме.

Дърветата по вашите сгради по-
глъщат въглеродния диоксид, про-
извеждат кислород и служат за 
предпазване от жега и студ. Ала 
за една фасада с вертикална гора 
трябва да се излее много бетон, 
това въздейства неблагоприятно 
на баланса на въглеродния диоксид.

Затова имаше критики срещу Вер-
тикалната гора в Милано. Тя беше 
ново начало. Там можеше да се появи 
и един нормален многоетажен блок. 

Вместо това днес има две кули, на чи-
ито фасади са разположени толкова 
растения, колкото обикновено върху 
три хектара гора. При настоящите 
ни проекти полагаме усилия да нама-
лим въглеродния диоксид по време на 
строителния процес. Един проект, 
който скоро ще осъществим в Париж, 
е конструиран изцяло от дърво.

Жителите на Милано обичат Вер-
тикалната гора. През строгата 
карантина казваха, че дори само 
погледът към нея ги успокоява. Вие 
как преживяхте карантината?

Бях у дома си в Милано. Моето жили-
ще и бюрото ми са в същата сграда, 
затова работното ми всекидневие 
не изглеждаше много по-различно от 
обикновено. Ала с времето ситуаци-
ята започна да ми натежава. Нало-
жих си известна дисциплина и имах по 
една онлайн лекция всеки ден. За мен 
вторият локдаун, в който Италия се 
намира, е още по-тежък. Усещането 
за извънредна ситуация през пролет- 
та на 2020 г. беше по-силно. Сега жи-
вотът просто продължава, но при 
сюрреални условия. Особено ми липс-
ват пътуванията в чужбина.

Локдаунът повлия ли на вашата 
работа?

Да, преди всичко чета повече. „Как да 
живеем заедно“ на Ролан Барт за иди-
оритмията, съвместното живеене в 
отделни пространства и етиката на 
дистанцията ме очарова като млад. 
Точно сега ми беше много интересно 
да взема отново тази книга в ръце и 
да размишлявам върху бъдещето на 
нашите градове.

Как ще изглежда то?

Има много работа за вършене (смее се). 
Старата концепция за град с големи 
площади, пазари, търговски центрове, 

стадиони или огромни жп гари, на кои-
то се събират хиляди хора по едно и 
също време, вече не издържа. Тази тен-
денция не се дължи на пандемията. Ала 
избухването ѝ по недвусмислен начин 
демонстрира недостатъците. Пред-
ставям си града на бъдещето като ар-
хипелаг от квартали, които функцио-
нират като автономни села и на малко 
пространство човек намира всичко, от 
което се нуждае: училища, офиси, ма-
газини, ресторанти, здравеопазване. 
Ломбардия е сред най-богатите реги-
они в Европа, но беше огромна грешка 
да се унищожи мрежата от домашни 
лекари и по-малки здравни центрове, 
където човек първо отива, когато се 
разболее, за сметка на по-малко на брой 
болници гиганти. Тези болници станаха 
епицентър на заразата.

Изпада ли градът в мащабна криза 
на смисъла?

Трябва да преосмислим градските прос-                                                             
транства, без да унищожаваме въз-
можността за срещи. Може да се мисли 
за мрежа от публични места, където 
хората да се срещат. Сградите с офиси 
вече не могат да предлагат определен 
брой работни места, а само места за 
заседания. Повече дейности трябва 
да бъдат изнесени навън. Покривите 
на сградите да играят ролята, която 
преди са имали задните дворове – на 
полупублични пространства, където 
обитателите се срещат, прекарват 
време заедно, засаждат градина. В бъ-
деще вероятно хранителните стоки 
ще могат да се доставят с дронове, а 
покривите ще се използват като под-
стъпи. Но на първо място е важно да 
осъзнаем какво точно се случва. Пан-
демията е глобална травма, подобна 
на 11 септември или финансовата криза 
от 2008 г., всъщност много по-дъл-
бока. Знае се, че има известна връзка 
с климатичната криза, а положение-
то не може просто да се върне назад. 

Как да подготвим 
градовете за промените 
в климата и бъдещите 
пандемии. Разговор                
с архитекта                 
Стефано Боери

Градът
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Наистина ваксинацията ще намали зара-
зата, въпреки това трябва да направим 
нещо срещу климатичните промени и да 
подготвим градовете за бъдещи панде-
мии. Много учени са сигурни, че следва-
щият вирус ще дойде.

Няма ли опасност градът във вашия 
модел на архипелаг твърде много да 
се фрагментира?

Не мисля. Кварталите ще бъдат свър-
зани чрез зелени коридори и улици, из-
ползвани предимно от обществения 
транспорт. Автомобилът би трябвало 
да служи по-скоро за напускане на гра-
да. Ако изобщо имаме нужда от авто-
мобили, те трябва да са електрически. 
Точно толкова важна, колкото преос-
мислянето на частната мобилност, е 
промяната в ритъма ни на живот.

Какво имате предвид?

Градове като Милано, Лондон или Па-
риж в определени часове са буквално 
претъпкани, защото имаме безумен 
ритъм на живот: започване на учили-
ще в 8 часа, започване на работа в 8:30, 
край на работния ден и колективно 

завръщане по домовете около 16 или 
17 часа. Трябва да се сложи край на 
задръстванията, които се образу-
ват по този начин. Училищата да са 
отворени не само 8 часа на ден, а по 
14 часа през 365 дни в годината. Така 
голям брой ученици няма да се нами-
рат едновременно на едно и също 
място или по пътя за там. Защо 
продължаваме да си представяме 
града като хабитат, в който за ра-
бота, образование, свободно време 
и живеене имаме на разположение 
само определени времеви прозорци и 
пространства? Имаме инструменти 
да променим това. Работата у дома 
също може да облекчи града. Вече се 
научихме да работим извън офисите 
и няма да се откажем.

Как градовете могат да станат 
по-зелени?

Градовете са сред важните участни-
ци в глобалното затопляне. Дърве-
тата и растенията могат малко да 
го смекчат, защото абсорбират въг- 
лероден диоксид. Около градовете 
могат да се засадят гори, които да 
бъдат използвани в селското сто-
панство или като места за отдих. 
В самия град могат да се създават 
вертикални гори, а паркингите да се 
трансформират в зелени площи. И 
покривите на сградите подлежат на 
озеленяване. В момента изграждаме 
в Тирана нов квартал, в който всички 
покриви ще бъдат озеленени.

Пандемията засили желанието 
у много хора да се преместят на 
село. Предложихте алианс между 
града и селото. Как изглежда той?

Мисля, че градовете трябва да се 
превърнат в архипелази от села, а 
селата да си върнат облика на мал-
ки градове, какъвто преди са имали. 
В Италия имаме около 5000 села, 
които са почти обезлюдени, 2500 
са изоставени. Трябва да използва-
ме настоящата ситуация, за да ги 
съживим и да постигнем демократи-
зация на отношението град – село. 
Големите предприятия ще продъл-
жат да редуцират присъствието на 
служителите си. Ако се ходи само два 

или три дни в офиса, животът извън 
града е възможен. 

Не е нужно градовете да се мислят 
само като места, където присти-
гаме, те могат да бъдат мислени и 
като изходни точки. Няма смисъл от 
преместване на село, ако се стремим 
към романтична форма на първич-
ност. Нужно е съзнание и желание да 
бъдеш активен обитател на едно 
място, иначе нищо няма да се промени 
в дисбаланса. Работя със студенти 
върху проект, който да съживи стари 
села. С учудване наблюдавам, че мно-
зина от тях си представят своя жи-
вот извън метрополията.

Вие проектирахте мобилни павили-
они за ваксинация, които да бъдат 
поставени на публични места. Те 
имат формата на иглика. Защо? 
Това цвете не е известно като ита-
лиански национален символ?

Игликата е първото цвете, което 
цъфти след дългата зима. То е символ 
на надеждата и на новото начало. А 
също и повтаряща се тема в итали-
анската история на изкуството. 

От какви материали се изграждат 
павилионите?

Предложихме дърво и тъкан – рецик- 
лируеми материали, както и фото-
волтаични панели на покривите, за 
да направим павилионите енергийно 
независими.

Приемате ли пандемията и като 
шанс за града?

Трудно ми е да използвам думата шанс. 
Пандемията струваше твърде много 
човешки животи. В Милано почти все-
ки жалее за някого. Ще го кажа така: 
ние сме свидетели на изостряне на 
ситуация, която и преди беше налице. 
Шансът е в това да използваме тего-
бата на страданието и осъзнаването 
на проблема, за да променим най-после 
нещата.

Разговорът е публикуван във „Франк- 
фуртер Алгемайне Цайтунг“ на 4 яну-
ари 2021 г. 

Превод от немски Людмила Димова

Стефано Боери е роден през 
1956 г. в Милано. Завършил е 
тамошния Политехнически 
университет, докторската си 
дисертация защитава в Универ-
ситета във Венеция. От 2004 
до 2007 г. е главен редактор на 
италианското списание за ар-
хитектура domus. Създател на 
архитектурното бюро Stefano 
Boeri Architetti, преподава в уни-
верситетите на Милано, Генуа 
и Венеция. 

Стефано 
Боери
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Още първата сцена в най-новия ви 
роман „Накратко за самотата“ ни 
въвежда в ситуация, характерна за 
днешния свят: възрастни герои от 
различни социални прослойки се на-
блюдават взаимно, седнали в една 
градинка. Мислите им за другите 
и света не са никак добронамерени. 
Самата вие, подобно на някои от 
тях, бихте ли казали, че сте „в не-
съгласие с нашето време“?

Аз съм доста „несъвременна“, ако из-
ползвам един израз на философа Ален 
Финкелкро, който го заема от Шарл 
Пеги. Но съм потопена в новости, ня-
кои от които никак не ми харесват, 
тъй като съм от друго поколение. 
Не мога да приема неща, които нами-
рам за отблъскващи, като омразата, 
която залива социалните мрежи и ги 
превръща в клоака. Нищо ново. Ние, 
човешките същества, изобщо не сме 
еволюирали духовно или интелекту-
ално, а най-вече морално. Еволюирали 
сме само технически, което означава, 
че трябва да внимаваме, за да не би да 
изхвърлим бебето в желанието си да 
се отървем от мръсните води. Техно-
логиите например ни позволяват да 
имаме достъп до една всемирна биб-
лиотека, което е нещо великолепно; 
но човешката природа, такава, ка-
квато е, използва по прискърбен начин 
тези невероятни възможности.

По един смъртоносен начин?

Да, защото омразата, която доскоро 
се смяташе за нещо „лошо“, сега едва 
ли не се превръща в императив. И с 
прекомерността си започва да отравя 
каузи, които в основата си са добри – 
като борбата срещу сексуалните по-
сегателства или срещу расизма. Кога-
то в Съединените щати започват да 
говорят за Сancel culture, аз наистина 

Култура и анулиране
„Слоят на човечността у                                                 
нас е твърде повърхностен:   
съвсем лека лакировка. 
Да си останеш човешко 
същество е всекидневно 
задължение.“ Интервю 
пред в. „Фигаро“

Силви Жермен (род. 1954 г.) е френска писателка 
и философка, ученичка на Еманюел Левинас. От 
1987 до 1993 г. преподава философия във Френ-
ското училище в Прага. Още вторият є роман 
„Дни на гняв“ (1989) є носи наградата Фемина. 
На български език е преведен романът є „Нео-
бятност“ („Колинс-5“, 2008). 

Разговор с френската писателка
Силви Жермен

се питам кое точно е cancel – термин, 
който се използва при анулираните 
полети на летищата. Това ли искаме 
наистина? Една култура на анулира-
нето. Нещо, което ранява, а често и 
унижава другите. Явно е трудно да 
съхраним яснотата на ума си. Слоят 
на човечността у нас е твърде по-
върхностен: съвсем лека лакировка. 
Да си останеш човешко същество е 
всекидневно задължение. Потребно е 
много малко, за да избуят безразличи-
ето, грубостта и жестокостта. Ня-
кои всекидневно тренират спортни-
те или артистичните си дадености; 
би трябвало да правим и всекидневни 
упражнения по човечност.

Във втората част на романа всеки 
от вашите герои преживява соци-
алната изолация вкъщи и рухва. 
Защо става така?

Дори причините за тази пандемия 
да са комплексни, тя е част от раз-
стройства, провокирани от нашия 
„хюбрис“: от липсата на мяра, горде-
ливостта, алчността и непоследо-
вателността на човека, опиянен от 
своето могъщество. Героите ми, ока-
зали се в социална изолация, вече не 

могат да се срещат с другите и така 
се свеждат до самите себе си. Колко-
то повече са развлеченията, толкова 
повече са и възможните изходи. Сега 
обаче всеки е редуциран до себе си, до 
своята празнота или спомени, скъта-
ни вътре в него самия, които сега из-
плуват на повърхността.

Идеята за „интимността“ се раз-
крива, но в същото време и идеята 
за безкрайността, нали така?

Идеята за безкрайността винаги е 
била особено тревожещ въпрос: как 
тя е могла да възникне в ума на край-
ното същество? Как понятието за 

свобода възниква у нас, щом сме тол-
кова малко свободни, детерминира-
ни сме 99,5 %? Какво се крие в онова         
0,5 %, което ни убягва? Често мисъл-
та, стигнала до този предел, рухва… 
Така Тома от Аквино в края на живота 
си, след като имал мистично видение, 
казал, че всичко, написано от него до-
тогава, било само плява спрямо онова, 
което съзрял в откровението си. Кое-
то не отменя красотата на плявата…

Превод от френски Тони Николов
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Фелия Барух, из серията фотографии 
Palermo. Box. Me.
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„А сега – откъде да започна? Може би 
от съобщението, което майка ми е 
чула през лятото на 1973 по Радио Со-
фия, че търсят да назначат тонин-
женер – музикант с висше инженерно 
образование и музикална дарба. След 
като току-що съм завършил ВМЕИ и 
съм преминал през няколко сериозни 
професионални музикални състава, 
семейният съвет единодушно ре-
шава, че за тази длъжност съм под-
ходящ само аз. И аз така си мислех. 
Което решение бе потвърдено и от 
тогавашното ръководство на дирек-
ция „Техника“.

Аз съм еди-кой си, завършил съм радио-
инженерство, дипломната ми работа 
– електроорган за музикални изпълне-
ния, свиря от петгодишна възраст на 
клавишни инструменти, свирил съм в 
много състави, а сега от няколко годи-
ни работя с вокално-инструментална 
група „Везни“, правим записи в Първо 
студио – т.е. имам си понятие от за-
пис! Приеха ме веднага...

Или да започна от случката как на син-
тезатора Synthi 100 му изгърмяха по-
ловината електронни схеми. 

Или как паднаха 20-ина озвучителни 
колони в морето по време на бургаския 
мегаспектакъл „Море и музика“.

Не става! А предисторията?

Ще започна отначало.“

Това начало вече е разказано в двете 
издадени книги под общото заглавие 
„Драсканици“ на Симо Лазаров – раз-
говори, статии, афиши от концерти, 
снимки. Разкриват историята на един 
живот, изпълнен с търсения, идеи, 
срещи. И както установявам, твърде 
добре запазен архив. Цялата история 
на един живот… 

Засега издадохте две книги…

Да, третата е под печат. Остават 
четири, както съм си набелязал. Може 
и повече да станат. Зависи от муза-
та, която ме споходи. Те са нещо хиб- 
ридно, както е модерно да се казва. 
Това е историята на електронната 
музика, на първо място, и след това 
много истории, разказани с усмивка. 
Има много снимки, материали, хроники 
от вестници, факсимилета – всичко, 
което е свързано с електронната му-
зика, през моите преживявания, защо-
то не са малко годините, през които 
съм се занимавал с електронна музика.

В хрониките е написано, че през 
1973 г. е създадено първото елек-
тронно студио в Радио София.

Ще уточня, че то е създадено през ок-
томври 1974 г., а аз отидох на работа 
една година преди това. Участвах в 
създаването му с голямата подкрепа 
на ръководството на радиото и на 
дирекция „Техника“. Успяхме да напра-
вим нещо съвсем ново за България за 

онова време. Имахме третия синте-
затор в Европа от този тип. Как би 
се чувствал човек, който има въз-
можност да работи на най-модерния 
студиен синтезатор! Ще кажа, че той 
е актуален и днес – в един софтуерен 
вариант.

Вие сте го купили?

Аз успях да купя малкия такъв, който 
беше като едно куфарче. С него съм 
направил много концерти. Имах жела-
ние и възможност да купя и големия. 
Имаше търг и вдигнаха цената, но и 
архитектурните особености на апар-
таментите, които имах, не ми позво-
лиха. Не можеше да се побере.

Има една ваша култова снимка в 
студио в БНР. Отвсякъде сте за-
обиколен от пултове, клавиату-
ри – те са някъде около десет. Вие 
седите на един стол. Снимката 
е правена отгоре. Има магнето-
фон, колони и още доста техника. 
Днес всичко това се побира в един 

Със Симо Лазаров 
разговаря          
Светлана  
Димитрова

Музика и технология

Симо Лазаров в студиото за електронна музика в БНР, 1983 г., личен архив
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компютър. Това ли е основното, 
което се е случило през годините?

Точно така. Цифровата техника на-
влезе много сериозно и предоставя 
много възможности. Тази миниатю- 
ризация и интеграция на устройст- 
вата, които големият синтезатор 
Synthi 100 притежаваше, днес доведе 
до много по-малък обем – клавиатура 
и нещо като кутия. Така че същината 
на днешното дигитално общество 
е въплътена в тези миниатюрни, но 
с големи възможности електронни 
инструменти.

Вие в момента на какво работите?

В момента имам две домашни студиа. 
Едното е аналогово, такова, каквото 
беше в началото на развитието – 70-
те, 80-те години. В него съм събрал 
всички стари аналогови инструменти. 
Там създавам звуците, които са спе-
цифични, аналогови. Те се връщат на 
мода. Другото домашно студио е циф-                                                               
рово с всички хубави инструменти, 
които съществуват в момента. 
Третото студио, което създадохме 
преди 5–6 години в НБУ, е център 
за компютърно музициране, в кой-
то има съвременни инструменти 

и най-различни звукови карти. Така 
студентите могат да се докоснат до 
най-актуалното в момента.

Вие преподавате от дълги години. 
Има ли интерес днес към този вид 
музика, или всеки композира както 
си знае, улеснен от цялата тази 
техника?

Да, това е така – всеки вече си има 
домашно компютърно студио. Моята 
задача и цел е да обучавам студенти-
те на академичните принципи в музи-
ката. Започваме от обичайния досег с 
музиката – от солфеж до най-съвре-
менни технологии за извличане на звук 
в комбинация между музика и техноло-
гия. Сега всеки може да създаде нещо, 
но каква стойност ще има то и дали 
той няма да остане единственият 
слушател на своето произведение? 
Точно затова и програмата ни е ак-
туална. В момента имаме осемдесет 
студенти. Те изучават технология и 
музика.

В един момент от живота си се 
обръщате и към симфоничния звук.

Започнах с електронния звук, но в 
един момент електронната звуч-
ност не ми беше достатъчна. Някъде 

през 1990 г. в третата част на Спейс 
трилогията включих симфоничен ор-
кестър. Това представление – „На-
стъплението на киборгите“, със 
симфоничен оркестър издържа 5–6 
спектакъла в различни краища на Бъл-
гария и имаше голям успех. Синтетич-
ният звук, съчетан със симфоничния, 
на акустичните инструменти, прида-
де друг блясък на цялостната звукова 
картина, която винаги е била в съзна-
нието ми.

Малко по-късно създавате и 
тетралогията за симфоничен 
оркестър…

Последната част беше осъществена 
през 2010 г. и през 2014 г. я записахме 
в Националното радио с хор от сто 
души и двадесет музиканти в сту-
диото. Тук симфоничния оркестър 
заместих със синтезатори – стана 
обратното. Веднага ще обясня защо. 
Съвременната технология позволява 
да се семплират звуците на симфонич-
ния оркестър. Семплираните звуци 
дават приблизително същото усеща-
не. В тази тетралогия използвам го-
лям хор, по-точно три хора с различна 
звучност – народен хор, смесен и во-
кална група. Но съчетани заедно, се 
получава невероятно звучене, защото 
всеки пее в своя стил. Имаше и момен-
ти, когато всеки пее самостоятелно.

Тази тетралогия е изпълнявана 
през няколко години. Можете ли 
да я направите в рамките на ня-
колко дни?

Ще са необходими седем часа. Още не 
се е случило. Върти се такава идея, 
но обстоятелствата не позволяват. 
Трудна е организацията и финансова-
та подкрепа. 

Името ви се свързва с грандиозни 
мултимедийни спектакли. Първи-
ят беше през 1986 г.

Първият спектакъл беше на порти-
те на Несебър към Слънчев бряг. Беше 
на 6 или 7 август. Казваше се „Музика 
на морето“. Звуците са стигали чак 
до Слънчев бряг. Мегапредставле-
нията станаха вече двадесет и три. 
Думата мега не означава присъствие 

В студиото за електронна музика в БНР, 1975 г., личен архив
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на мегазвезди, а е свързана с концеп-
цията и осъществяването. Единият 
спектакъл например беше в Бургас, на 
пристанището. Имаше около 1 кв. км 
сцена, над петстотин участници. Аз 
не съм мегаломан, но самата концеп-
ция – огън, въздух, вода и земя, изис-
кваше такава постановка. Това се слу-
чи през 1995 г. по повод на един морски 
празник. Следващите спектакли ви-
наги се структурираха около някаква 
идея.

Нека ги споменем: „Небесни сфери“, 
„Коледа в небето“, „Божественото 
начало“…

„Коледа в небето“ беше пред НДК, 
също с много участници и с идеята за 
хепънинг.

В тези ваши книги с импресии за 
електронната музика разказвате 
ли и за хората, от които се възхи-
щавате? Били сте в ИРКАМ – елек-
троакустичния център в „Бобур“, 
Париж. Предполагам, се познавате 
и с Пиер Булез.

Да, Пиер Булез ми е преподавал в ИРКАМ. 
Разбира се, в книгите разказвам за 
много срещи. За радост съм си водил 
бележки, които сега ми помагат. Пер-
фекционист съм във всяко отношение 
и дори имам отбелязани дати, часове. 
Това са неповторими, незабравими 
срещи с такива колоси на музиката 
като Щокхаузен и Булез. С Карлхайнц 
Щокхаузен се запознах в София. Той 
имаше среща в Консерваторията. 
Отдели ми много време. Беше памет-
на среща! А той беше учуден от всич-
ко това, което правим. Запознах се и 
с пионера на електронната музика в 
Америка – Владимир Мусачевски. Той 
е от руски произход. Фестивалите и 
конкурсите, на които съм канен, за 
жалост все по-рядко се провеждат, а 
те обединяват съмишлениците в да-
дена сфера. Канили са ме и на Synthese 
2004 в Бурж, Франция, както и в сту-
диото на Янис Ксенакис. Преди години 
работих известно време там. После 
аз поканих на нашия фестивал една 
част от екипа. И всичко това е в кни-
гите с много снимки и факсимилета от 
вестникарски статии, защото днес 
самият аз сякаш не вярвам, че това се 

е случило. Затова искам да го има раз-
казано в тези книги.

Работите във времето на Жан-Ми-
шел Жар, Исао Томита, Вангелис – 
прочути творци в електронната 
музика. Тези, които споменахте 
– Булез, Щокхаузен и Ксенакис – не 
създават само електронна музика. 

Така е. При Булез аз учих композиция, 
а имах специализация при Жан-Клод 
Рифе по електронна и компютърна 
музика, която тогава навлизаше. Кол-
кото до Жан-Мишел Жар – през 1981 г.                                                                           
го срещнах в Париж, разговаряхме. И 
дори тук, когато имаше концерт в 
зала „Армеец“, спомена за един бъл-
гарин, който го е подкрепил (смее се). 
Силно казано подкрепил, но той знае-
ше, че през 1981 г. в България се праве-
ше нещо подобно.

Писали сте и музика за филми. 
Електронната музика е много под-
ходяща за филми.

С Никола Корабов работих в три фил-
ма. И за един американски филм от 
началото на 90-те години, когато за-
почнаха да снимат у нас, блокбъстър 
с много екшън. Режисьорът ме избра, 
прослушвайки музиката на различни 
композитори. Тогава разбрах как се 
прави филм по американски. Аз при-
съствах на заснемането на всички 
епизоди, за да мога да вникна в съдър-
жанието на филма. Вече бях работил 
в български филми и имах опит в под-
хода към действието, лайтмотива и 
изграждането на музикалната драма-
тургия на филма. Имам пет игрални и 
около деветдесет документални, на-
учнопопулярни. В онези години беше 
много актуално да се използва новият 
звук. Тогава малко хора се занимавахме 
с това и непрекъснато ме канеха.

Учите в Музикалната академия 
в Прага (1965–1968), след това, от 
1969 г., в Техническия университет 
в София. Още от началото ли имах- 
те интерес към електронната 
музика?

С електронна музика започнах да се 
занимавам още като ученик. Получих 
една плоча от Америка, бил съм пети 

или шести клас. Тогава чух електрон-
ния звук, който ме завладя. Така се 
роди идеята да съчетая музиката 
и техниката. После учих в Прага, а 
в София направих дипломна работа 
„Електронен орган“. Така съчетах 
музиката и техниката. Електронни-
ят орган свиреше и предизвика голям 
интерес още тогава, през 1972 г. На 
самата защита се наложи да направя 
концерт, защото никой не вярваше, че 
това кълбо от кабели, почти в насип-
но състояние, ще просвири. След това 
за този орган с колегата ми, с когото 
го правихме, спечелихме златни знач-
ки на ТНТМ (Движение за техническо 
и научно творчество на младежта) в 
Пловдив. Идеята беше с този орган 
да се изпълнява класическа музика в 
съвременен аранжимент. Свирехме 
Рапсодия „Вардар“, „Нестинарка“. Това 
ни даде кураж да започнем да правим 
концерти вече с хубави инструменти. 
Бяхме трио – орган, барабани и кита-
ра – с Васко Радулов и Филип Чакърян, 
които си свиреха за удоволствие. Те 
работеха в електронен завод за авто-
матизация, но бяха много добри като 
музиканти, а и като техници, защото 
заедно оформихме органа. Обикаляхме 
цяла България, дори свирихме и в бив- 
ша Югославия.

Явно сте „групар“ от млад…

Така се оказва. Въпреки че баща ми ни 
възпитаваше двамата с брат ми в 
класически дух. Той беше цигулар, ди-
ригент. Ние знаехме много класиче-
ски произведения. Шегувах се, че ако 
тогава бяхме кандидатствали в Кон-
серваторията в София, всичките сто 
произведения, които се изискваха, ние 
ги знаехме съвършено.

Свирех в първата група, в която има-
ше брас секция. Дотогава групите 
бяха – три китари и барабани. За гру-
па „Везни“ иновативно лидерът Борис 
Чеширков ме покани на органа, заедно 
с една духова секция – тромбон, сак-
софон и тромпет. Тромбонист беше 
Димитър Момчилов – доскоро беше 
ректор на Музикалната академия. 
Звучахме страхотно, защото няма-
ше такива групи. Интересът към нас 
беше голям, като към „Чикаго“ „Ърт, 
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Уинд енд Файър“. Никога обаче не 
съм изоставял класиката и това рок 
направление.

Обединихте ги в електронната 
музика.

Да, в някои жанрови посоки. Запазил 
съм ритмичното начало като пулса-
ция, като идея за присъствие. 

А днес с какво се занимавате?

Работя върху огромна програма с огро-
мен материал, който записахме с моя 
колега Юли Анков, който за съжаление 
си отиде от този свят. Това са над сто 
срещи, в които ползвахме най-съвре-
менните инструменти и всичко, което 
записвахме, беше на живо. Няма дубли, 
няма наслагвания, няма специфични 
особености на съвременния звукоза-
пис, а същевременно ние двамата зву-
чим като цял оркестър в най-различни 
аранжименти, оркестрации. Стана 
много интересно. Тези над сто джем-
сешъна ще събера в няколко диска, за 
да останат като създадени през този 
период от кариерата ми.

Вашите книги могат да бъдат 
открити и в електронен формат 

– защо прибягнахте към този 
вариант? 

Книгите са луксозни, продават се в 
малък тираж. Но аз държа на елек-
тронния вариант, който се разпрос-
транява безплатно, иска ми се да 
стигнат до повече читатели, защо-
то много от тях са присъствали и са 
участвали във всичките 2500 срещи с 
публиката до днес. Много други се ин-
тересуват как са се случили. Първата 
ми книга има над 200 050 сваляния, а 
вероятно и е прочетена от толкова 
хора. Аз лично ги разпространявам. 
Изпращам на всеки читател линка с 
обратна връзка, за да съм сигурен, 
че е стигнал до него. Книгите не са 
за масова читателска аудитория. А 
книжния вариант с удоволствие по-
дарявам на колеги, на музиковеди, на 
библиотеки. Така те ще се запазят и 
ще се знае.

В поредицата има и „Ценни мисли“ – 
избрах тази, изречена от човек, кой-
то цял живот е работил с компютри: 
„Някъде по-нагоре вече го написах: 
„Компютър ли е – не ми го хвали“.

Симо Лазаров е роден на 9 март 
1948 г. От 1973 до 1999 г. е съз-
дател и завеждащ директор 
на Студио за електронна му-
зика при БНР. През 1996 г. съз-
дава по собствена методика 
школа в НБУ, която предлага 
единствената специализация 
по компютърно музициране в 
страната. Автор е на над 400 
пиеси в различни жанрове и 
стилове – предимно в облас-
тта на електроакустичната, 
електронната и компютър-
ната музика. Дискографията 
и библиографията му включва 
осем книги, над петдесет науч-
ни публикации, девет дългосви-
рещи плочи, осемнайсет албума 
на компактдиск, множество 
компилации. 

Симо
Лазаров

„1955. Първият концерт. С акордеона, 
с който баща ми е свирел по трудо-
вите еврейски лагери. Много, много 
години преди първия концерт елек-
тронна музика. И много години преди 
да засвиря на Synthi 100 за 70 000 дола-
ра. Много свирех. Смених 2–3 акорде-
онни оркестъра, учех солфеж и акор-
деон. И даже един от учителите ми 
по акордеон беше синът на маестро 
Георги Атанасов. Чичо Бицко – Бенци-
он Елиезер, често идваше у дома. Бяха 
приятели с баща ми – от трудовите 
еврейски лагери и впоследствие от 
хоровете, които баща ми дирижи-
раше, а чичо Бицко корепетираше. 
Както се сещате – с него навлизах в 
дълбоките дебри на солфежа и хармо-
нията. Уж на шега. И същевременно 
много професионално.

Обичах механичните играчки. Винт-
чета, бурмички, гайки и всичко това 

сглобено – да се движи. Баща ми от 
една командировка беше донесъл на 
нас с брат ми един „Конструктор“, 
който беше основно ни занимание. А 
най-голямата трагедия се състоеше в 
загубата на някоя бурмичка или винт-
че. Същевременно правех и различни 
технически приспособления. Напри-
мер с гордост мога да отбележа, че си 
бях направил прототип на телефонен 
секретар. (Жалко че не го патенто-
вах. Не че щях да забогатея от това. 
В България за един истински патент, 
в който след време участвах като съ-
автор, взех 40 лева.)

Още от детска възраст разигравах 
бъдещите ми мегаспектакли. Бях на-
правил нещо като картонен театър 
– със сцена и фигурки от картон, кои-
то движех от разстояние с механични 
лостове. Декорите ги сменях също с 
механични мои приумици. 

През 1961 на витрината на музикал-
ния магазин до Младежкия театър 
на улица Дондуков се появиха първи-
те електрически китари – едната 
соло-ритъм, другата бас, каквито 
електрически китари за първи път 
виждах на живо. Съответно 101 и 119 
лева. Казвам цената не само защото 
си я спомням, а и защото желанието 
ми да свиря на китара и невъзмож-
ността да си я купя бяха много важни 
фактори. И не само! Неизвестният за 
мен тогава начин да съчетая музика-
та и техниката беше напът да се осъ-
ществи. Когато видях електрически-
те китари, аз на секундата реших! Ще 
си направя сам електрическа китара. 
Китарният състав Шедоус (Shadows) – 
с електрически китари, беше мой лю-
бим и единствен по рода си. Нов звук, 
нови емоции.“

Симо Лазаров, из „Драсканици“
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За него сп. A golpe de efecto твърди, 
че „притежава изключително нада-
рен слух за сложната материя на сме-
ха“. И както самият Галсеран казва, 
цитирайки Уди Алън: „Комедията е 
трагедия плюс време“. А думите му, 
пресъздадени на театралната сцена, 
предизвикват взривове от смях, ка-
рат ни да се замислим, въздействат 
ни, напрягат ни и ни отпускат. Но 
винаги са толкова точни и толкова 
на място, че неусетно се потапяме в 
дълбоката и сложна история и инту-
итивно започваме да разбираме „ве-
ригата от думи“, която се случва пред 
нас.

Разговорът ни в началото на 2021 г.                  
е за призраците на миналото, но и 
за оптимистичното бъдеще на те-
атъра, за COVID-19, но и за техниче-
ските средства, с които да свържем 
умовете си в единство, за махалото 
на историята, но и за климатичната 
катастрофа. 

Нека започнем този разговор с 
нещо, което казахте преди годи-
ни в интервю за българска медия: 
„Опитвам се да открия хумора 
дори в най-тъмните моменти от 
живота“. Човечеството сега е в 
тъмен момент. Ще видим ли скоро 
лъч светлина, усмивка, може би нов 
смисъл? 

Лъч и усмивка – без съмнение. Нов сми-
съл – едва ли. Човечеството е дало          
предостатъчно доказателства за не-
способността си да се променя в дъл-
бочина. Вижте СПИН – дори той не успя 
да ни откаже от секса. Пак ще започнем 
да се прегръщаме, да се целуваме, да 
пием заедно, да се предаваме взаимно, 
да се убиваме и да се самоунищожаваме. 
Отново и отново същото. Но не е ли 
прекрасно?

Някъде четох, че най-интересното 
в историята се случва там, къде-
то нещо свършва и започва друго. 

Какво ще се случи на границата 
между дигиталното и аналоговото, 
между онлайн и офлайн съществу-
ването ни? Май се оказа необхо-
димост всичко, от което зависи 

животът ни, да има и дигитален 
еквивалент, за да може в ситуация 
на криза да продължим напред без 
сериозни сътресения?

В интелектуален план животът он-
лайн ни доближи до добрата стара 
идея за Гея, тоест цялата планета, 
разглеждана като единен жив органи-
зъм. Най-сетне се сдобихме с техни-
ческите средства да свържем и умо-
вете си в такова единство; най-сетне 
имаме шанс да говорим практически с 
всички. Печалното е, че не всеки има 
нещо интересно за казване. Даже, 
ако трябва да сме честни, огромната 
част от нас няма нищо интересно за 
казване и би било много по-добре да си 
мълчи и да остави на мира горките си 
себеподобни. За жалост проклетият 
Туитър дава трибуна на всеки желаещ 
да споделя своите идиотщини с цело-
купното човечество. Скапана работа. 
Скапана работа е дигиталната Гея.

В този контекст как виждате 
бъдещето на изкуството и на 
театъра? 

Оптимистично. Когато разполагаш 
с подобно изобилие от информация, 
с толкова леснодостъпни образи и 
истории, започваш да търсиш свое-
образното, специфичното, действи-
телното, живото. Театърът. Това 
май Сталин го беше казал, нали? Че 
смъртта на един човек е трагедия, 
а на милиони – статистика. Е, човек 
търси трагедията. Хората няма да 
спрат да ходят на театър.

COVID-19 може би променя по-
вествованието и каналите, по кои-
то то стига до нас, но разказът не 
остава ли същият? Как се променя 
културната среда?

Разказите винаги ще се роят по сход-
ни начини, все едно по какви канали се 
разпространяват. Ще има съдържа-
ния за широката публика и по-нишо-
ви такива. Може би потреблението 
ще се увеличи, защото вече нищо не 
ни коства да се доберем до култура-
та. Това обаче – както винаги – не е 
непременно добро. Битува например 
схващането, че да четеш много, е 
положително. Да де, но зависи какво 

Човек търси трагедията
Каталонският драматург 
Жорди Галсеран пред  
Мария Панайотова. 
Преводът на интервюто     
е на Нева Мичева 

„Махалото                     
на историята 
се движи 
самостоятелно. 
И не може                       
да бъде спряно. 
Най-сериозната 
тема днес                                   
е климатичната 
катастрофа.              
Тя е единственото, 
заради което 
си струва                              
да се постараем да 
променим навиците 
и отношението си.“ 

Жорди Галсеран, фотография Люис Бернат
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четеш. То е като да имаш твърди 
убеждения. На пръв поглед стои някак 
солидно да имаш непоклатими идеи. Аз 
обаче никак не съм сигурен, че е на ху-
баво, понеже ето – Хитлер е бил човек 
на твърдите убеждения.

Има ли страх от призраците на 
миналото днес? В търсене на нови 
модели (на управление, поведение 
и т.н.) няма ли да се върнем към 
стари грешки?

Ще се върнем към всякогашните си 
грешки и към съответните добри по-
падения. Махалото на историята се 
движи самостоятелно. И не може да 
бъде спряно. Най-сериозната тема 
днес е климатичната катастрофа. 
Тя е единственото, заради което си 
струва да се постараем да променим 
навиците и отношението си. За да 
може да поживеем някой и друг век от-
горе. Да се позадържим в съществува-
нето една идея по-дълго. Да оцелеем. 
Всички искаме да ни има поне малко по-
вече, нищо че отделният човешки жи-
вот е без особено значение на фона на 
човечеството... чийто живот, на свой 
ред, е без особено значение на фона на 
Вселената.

Днес повече от друг път светът 
има нужда от въображение. И тук 
идва онова нищо, което театърът 
е способен да превърне в нещо (дори 
само за миг от вечността) точно 
благодарение на въображението 
на творците. Изкуството в със-
тояние ли е да ни даде картинка 
на бъдещето? 

Изкуството ни дава емоции, които 
няма как да изпитаме без него. Проя-
вите на творческото въображение ни 
осигуряват възможността да живе-
ем алтернативни животи. Това вече 
е много. Да не искаме от него повече 
– така е достатъчно.

В интервю за The Talks режисьорът 
Алехандро Иняриту казва: „Поня-
кога си Бог, а понякога – просто съз-
дание, оцеляло от твоето собстве-
но творение“. A Педро Алмодовар 
допълва: „В същото време го има и 
чувството на опасност, но не фи-
зическа, а страх, че създаденото 
от теб ще излезе извън контрола 
ти“. Вие изправяте ли се пред та-
кива чувства, тръгвайки към нов 
проект?

Хората на изкуството изпитваме 
нужда да говорим дивотии, само и 

само да изглежда, че се занимаваме с 
нещо епично. Писането е труд, про-
фесия. Нищо повече. И нищо по-спе-
циално от работата на обущаря или 
на програмиста. Нито си Бог, нито си 
в опасност, нито създанията ти при-
тежават собствен живот. Правиш 
нещо с цялата правдивост, на която 
си способен, докато се мъчиш да вка-
раш поне троха оригиналност и да не 
си убийствено скучен. Разбира се, че 
има гении, измислили уникални, дълго-
трайни неща и променили разбиране-
то ни за изкуството и така нататък. 
Но и това не е кой знае колко важно. 
Пък и гениите се броят на пръстите 
на едната ръка.

Най-новата постановка по ваш 
текст, първата „пандемична“, е 
„Отвратителните“, по едноимен-   
ния роман на Сантяго Лоренсо. 
Как го открихте, какво ви хвана 
в него и как го адаптирахте за те-
атрална сцена, при положение че 
действието е сравнително малко, 
преобладава разказването?

В „Отвратителните“ най-силно ме 
впечатли езикът. Сюжетът не е от 
най-оригиналните, но Сантяго Ло-
ренсо има много самобитен начин на 
писане – разпознаваема лексика, в коя-
то високолитературното се смесва с 
неологизми, плюс сложен начин за из-
граждане и „накъдряне“ на фразите. 
Точно това ми хареса. При адаптаци-
ята се помъчихме да пренесем стила 
му в диалозите и мисля, че след като 
сложихме тези думи и този витиеват 
синтаксис в устите на персонажите, 
успяхме да оформим две любопитни, 
характерни действащи лица именно 
чрез обилието от текст, чрез качест-
вото на езика.

Как ви се отрази последната година 
със специфичните си ограничения?

Животът ми е почти без разлика от 
обикновено. Аз съм в локдаун от го-
дини. Изкарвам сам по-голямата част 
от времето си. Сега просто някои от 
срещите, на които преди ходех лич-
но, минаха в Зуум, и толкоз. И аз като 
всички, които работят нещо подобно.

Жорди Галсеран (род. 1964 г. в 
Барселона) е един от най-чес-
то поставяните драматурзи 
в Европа. Текстовете си пише 
в два оригинала: първо на род-
ния си каталонски, после на ис-
пански. Завършва каталонска 
филология в Барселонския уни-
верситет и започва да пише за 
местни любителски трупи през 
1988 г. За първи път изпраща 
две от пиесите си на конкурс 
през 1995 г. Първата му преми-
ера на професионална сцена е 
на „Дакота“ – през октомври 
1996 г. в Барселона. Големият 
му пробив идва през 2003 г., ко-
гато в Националния театър на 
Каталония Серджи Белбел ре-
жисира неговия най-нов текст 
– „Методът Грьонхолм“, който 
става най-популярната пиеса 
на Галсеран и оттогава насам 
е гледана от над 2 млн. зрите-
ли. За първи път Галсеран се 
играе в България на 15 февруари 
2008 г. в Малък градски театър 
„Зад канала“ в София: „Методът 
Грьонхолм“ – който и до днес е 
в афиша – е поставен от Бина 
Харалампиева под заглавие 
„Шведска защита“. За 12 годи-
ни българските постановки по 
текстове на Галсеран стават 
общо 19. Първите постановки 
на Галсеран в Русия са под ре-
жисурата на Явор Гърдев: „Ме-
тодът Грьонхолм“ в Москва и 
„Канкун“ в Санкт Петербург.

Жорди 
Галсеран
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(Продължение от миналия брой)

Евдокия Борисова: Има няколко клю-
чови метафори в творчеството ти, 
искам да започнем с Моста и Брегове-
те. И ще те цитирам: Да останем на 
моста, до моста, при моста. Правете 
мостове, дори с риск водата след вас 
да ги руши. Това е посланието ти към 
завършващите студенти от Плов- 
дивския университет. Мостовете, 
знаем, са опасни места: да си спомним 
сюжетите на Иво Андрич („Мостът 
на Дрина“), на Исмаил Кадаре („Мос-
тът с трите свода“), на Ангел Кара-
лийчев („Росенският камен мост“). 
По гръбнака на моста се разиграват 
драми, случват се опасни срещи, кър-
вави престъпления за чест и по любов. 
Под моста дебнат духове и самовили 
залагат клопки. Какъв е смисълът 
да се рискува и каква е наградата от 
преминаването на моста? Кой е бил 
най-красивият, а кой – най-опасният 
мост, който си преминал в живота си? 
Кой е следващият мост и следващите 
брегове в мечтите ти?

Хюсеин Мевсим: Колкото и да са раз-
лични, мостът и бреговете зациклят 
и закръглят едно цяло; бреговете 
предполагат моста като свързващо 

звено. Аз съм по-скоро за Иво-Андри-
чевото разбиране и трактовка на 
моста, нека да си спомним прекрас-
ното му едноименно есе. Различните 
тълкувания показват многообемност-                                                      
та и разнослойността на моста, кой-
то за мен, както и крайпътната чеш-
ма, е функция на чистия, безкористния 
човешки порив да изгладиш недоста-
тъците на този свят, да го напра-
виш по-съвършен, да го оттласнеш 
от прегръдката на материалното. 
Да сближаваш, да показваш, че всяко 
препятствие може да бъде преодо-
ляно с диалог; да, мостът е диалог, 
разбирателство, протегната ръка, 
изравняване на пропастта, опит за 
преодоляване на несъвършенството 
на природата. Стойността на моста 
се увеличава от съзнанието, че той е 
преходен, временен, че дъските му ще 
загният, че въжетата му ще се скъ-
сат, че железата му ще ръждясат, че 
водата рано или късно ще го отнесе, 

но мястото му няма да остане задълго 
празно и пусто, ще дойдат други хора, 
поколения, времена, когато ще бъде 
изграден по-солидно. Мостът е кръ-
воносният съд, през който се пренася 
красотата на единия бряг към другия, 
и обратно.

Евдокия Борисова: Другата важна ли-
тературно-критическа и белетрис-
тична метафора в текстовете ти 
са зелените поля на дома. Спомни си 
обаче, те могат да бъдат Аркадия, но 
и – смъртта, забравата. Имам пред-
вид конкретно пародийния контекст 
на любимия ти Чудомир и неговите 
„Косачи“, с които той предизвиква на 
литературен дуел Елин-Пелиновите 
„Косачи“. Къде е впрочем домът за теб 
– в Мъглене, в Козлево, в Пловдив, в 
Истанбул или в Анкара? Или е някакво 
метафизично пространство, автор, 
картина, творба, където обичаш да 
се завръщаш?

По мостовете
на литературата и времето
„Модерният човек 
разполага с безброй 
покриви, с много къщи 
на най-различни места, 
но домът е един, онова 
сакрално пространство, 
където си проплакал          
и прогледнал света. Моят 
дом е в Козлево, в онова 
малко селце от шест 
къщички на хълма, където 
всички възможни земни, 
но слава богу, не и небесни 
пътища свършват…“

Хюсеин Мевсим, фотография личен архив

С проф.              
Хюсеин Мевсим 
разговаря проф. 
Евдокия Борисова
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Хюсеин Мевсим: Всъщност цялата 
драма на модерния човек е изразена в 
един стих отново на Добромир Тонев: 
да имаш покрив, а да нямаш дом. Мо-
дерният човек разполага с безброй 
покриви, с много къщи на най-различни 
места, но домът е един, онова сакрал-
но пространство, където си пропла-
кал и прогледнал света. Моят дом е в 
Козлево, в онова малко селце от шест 
къщички на хълма, където всички въз-
можни земни, но слава богу, не и небес-
ни пътища свършват… И няма накъде 
нататък. С годините и сезоните на 
възрастта все повече разбирам кол-
ко уникален свят е криело това заб-
равено и от Бога, и от царя Козлево. 
Каменната къща с дебелите стени, 
които днес не пропускат никакви сиг-
нали и магнитни вълни, градена преди 
повече от 60 години, а майка ми, бре-
менна в деветия месец с втория си 
син, е пренасяла камъните на гърба си, 
днес в 11 месеца от годината е пуста. 
Но духовно я обитаваме всички, живи 
и мъртви. И дядо, починал от силикоза 
три години преди да се родя и на кого-
то съм кръстен… И първата рожба на 
майка ми, сестричката Юммюгюл, по-
чинала двегодишна от някаква безо-
бидна днес болест, мъка, която майка 
ми носеше като воденичен камък цял 
живот, за да угасне, изричайки нейно-
то име… Домът е мястото, където се 
чувстваш цял, без остатък, пълен и 
най-вече – дете.

Евдокия Борисова: В книгата си „Земя 
пределна“ възпроизвеждаш велико-
лепни етюди от детството си, кои-
то звучат почти по Маркес: такива 
са историите за удавниците, краси-
вите учителки; такава е историята 
на снажния Абдуллах, младата невяс-
та Зюрие и сина на Чилингир Салих 
ага. И мисля, че точно така трябва 
да се прави литературна история, 
културология – с белетристичен за-
мах. Сред важните екзистенциални 
метафори откриваме образа на Учи-
телката. Текстът, който буквално 
ме хвана за гърлото и сърцето в тво-
ята книга, е есето Похвално слово за 
Великомъченица Валентина, твоята 
начална учителка. Знаеш ли, че моя-
та учителка от началното училище 

беше туркиня и се казваше Фери-
де Курдова, една истинска Чучулига 
(по Решат Нури), която ме е учила да 
пиша… Също светица, турска свети-
ца. Вероятно затова толкова лично 
преживявам твоя текст. Впрочем 
срещал ли си някога след детството 
отново тази твоя Валентина? Питам 
те, защото аз срещнах моята Фериде 
преди две години – след точно 40-го-
дишна раздяла, на една среща на класа. 

Бе дошла специално от Истанбул, на 
80 години тя изглеждаше по-млада 
от всички нас, с бял панталон и сако, с 
прическа и маникюр, с кристален бъл-
гарски език, с детайлни спомени, тя пя 
и танцува цяла нощ. Беше приказно 
преживяване. Изобщо изкушава ли те 
това похвално слово за продължение, 
а защо не и биографичен роман? Знаеш 
ли, вече си го представям като роман 
за поколението ни, тъгите и лабирин-
тите ни, мостовете и бреговете ни?

Хюсеин Мевсим: Учителката ми във 
втори клас Валентина Славчева Ди-
митрова беше дошла от Видин да 
ни ограмотява – това бе учебната 
1972/73 г., представяш ли си, ние не 

знаехме български език и не можехме 
да разговаряме с нея. Остана само 
една година, повече не съм я сре-
щал, нямам никаква информация за 
нея. След публикацията на есето ми 
в сайта на електронното списание 
на Златко Енев Либерален преглед, а 
вече и в книгата, надявах се да уста-
новя някаква връзка, но такава засега 
няма. Все още не съм се отчаял, раз-
читам случайността да ми помогне 
да се видя с нея. Отново ще спомена 
покойната София Несторова, моята 
редакторка в „Жанет 45“, която мно-
го искаше да събера (на)личните си 
– лични и в наличие – страници в от-
делна книга. Тъй като се познавахме 
много отблизо, четейки ръкописа, тя 
ми признаваше, че прекъсва четене-
то, защото не издържа на напреже-
нието на чувствата… Тук вече рева, 
ми пишеше тя. Намираше ги за много 
истински, за нелитературни. Замис-
лям такава книга – може би есета, 
документални разкази. А може и да 
няма нужда от жанров обръч, просто 
ще оживеят случки и преживелици от 
детството ми, от родното ми село.  

Евдокия Борисова: Потънах цялата в 
разказа ти за Багряна в Анкара. Какво 
още не знаем за любовните сюжети 
около вечната и святата? Етюдът 
ти завършва много ефектно, с едно 
стихотворение от вече деветдесет-
годишната поетеса, някога докосна-
та от Ататюрк, целуната от Назъм 
Хикмет… Всъщност то е посветено 
на срещата ѝ с беловлас турчин, ня-
когашен поет, който би я откраднал 
в младостта. Завършваш литератур-
ния си разказ почти като Шехерезада, 
но дали все пак не може да изпреварим 
отложения ти финал? Да повдигнем 
завесата и да ни доразкажеш? Имаш 
ли вече хипотеза – кой е беловласият 
турчин?

Хюсеин Мевсим: Работата ми е свър-
зана с непрестанно търсене в архи-
вите, в стари вестници и списания. В 
предисловията на всичките ми книги 
неслучайно се прокрадват извинения 
за закъснения, че книгата можело да 
излезе и преди три или пет години, но 
често пъти само за едно уточнение в 
някаква архивна единица издаването 
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се забавя с месеци и години. Този проб- 
лем произтича от разстоянието, от 
отдалечеността ми от изворите и 
източниците, с които боравя. И имам 
достъп до тях само един или два пъти 
годишно, и то за много кратко време, 
препускайки. Имам предположения кой 
може да е този беловлас турчин, кой-
то щял бил да я открадне, но трябва 
и документално да се подплатя. Бо-
лезненото в случая е, че Назъм и Лиза 
– двамата изключителни поети на ХХ 
век, деца на два съседни народа, тол-
кова късно се запознават. 

Евдокия Борисова: Впечатляващ е 
опитът ти да запълваш пукнатини-
те в далчевистиката. Етюдът ти за 
незапочнатото негово учителстване 
в Истанбул провокира много въпроси. 
Мисля, че това е съвършената сплав 
от историография, фактология, беле-
тристика, поезия, психобиографизъм. 
Така е и в текста ти за Петър Дачев, 
впрочем там освен всичко се намес-
ват и професионалният журнализъм, 
и рецепцията на изобразителното 
изкуство. Вече познаваме книгата ти 
за Петър Дачев. Разкажи ни повече за 
бъдещата ти книга за Атанас Далчев 
и Истанбул? Далчев, който бленува за 
есен на Ке Волтер, но се завръща към 
отблясъците на Босфорските води.

Хюсеин Мевсим: Няма как да се ома-
ловажат безспорните постижения в 
далчевистиката, под пукнатини имам 
предвид съвършената липса на вся-
каква информация за първите осем го-
дини от живота на Атанас, прекарани 
поравно в родния Солун и Цариград. И 
тоталното отсъствие на желание у 
гилдията да бъдат запълнени тези 
биографични полета. А поетът е по-
чинал само преди няма и половин век. 
Не можем да вникнем в света на един 
поет, няма да успеем да разшифрова-
ме неговата поезия, без да познаваме 
детските му години, средата му на из-
растване. Книгата ми за Далчев, коя-
то трябваше да излезе есента, но по-
ради извънредните обстоятелства, 
обяснимо, остана за пролетта, е пър-
ви скромен опит за проглеждане имен-
но в тези първи осем години в житие-
то на големия поет. Искам да кажа, че 
разкривам биографични подробности, 

които биха ни послужили за ключ при 
разгадаването на феномена Далчев. 
Правя опит да видя човека в твореца, 
да го приземя, затова предпочетох да 
водя пряк диалог с негово величество 
автора. Това проличава особено в гла-
вите Реквием за една къща, турско 
кафе с бяло сладко, липов чай и коне 
и Шербетът на турската баклава. 
Разкрити са доста подробности от 
живота на бащата Христо Далчев, 
един неподелен и несподелен баща. А 
отиването на поета в Истанбул в на-
чалото на 1939 г. всъщност е опит за 
завръщане в детството и илюзията, 
че ще го намериш, че то те чака.  

Евдокия Борисова: В един друг текст 
разказваш за отказаните завръ-
щания, сред които отново е Далчев 
и неговото незавръщане в родния 
Солун. Задаваш въпроса „Защо?“. А 
ти имаш ли отказани завръщания и 
ако да – защо? Болезнено ли е за теб 
завръщането? 

Хюсеин Мевсим: Да, това е главата 
Да се завръщам не обичам... или не-
посилен опит за апология на завръ-
щането, в която в есеистична форма 
се опитвам да разгадая защо Атанас 
Далчев не посещава родния си град. 
Правя паралел с друг солунчанин, ро-
дения в града две години преди него 
Назъм Хикмет, който никъде, в пое-
зията си дори, не споменава името на 
родния си град.

Евдокия Борисова: Темата за скитал-
чеството и алтруизма ти е страшно 
близка. Разчитам това между редове-
те на Дервишин, майко, къща не хра-
ни. Едновременно с това твърдиш, че 
българинът е уседнал и враснал в своя 
роден чернозем. Позволи ми да не се 
съглася с теб, когато твърдиш това, 
както и че репортажът не е обикнат 
жанр в литературата ни. Напротив, 
имаме такива литературни репор-
тери като Страшимир Кринчев, Бо-
рис Шивачев, Светослав Минков, Але-
ко Константинов… та чак до Георги 
Марков и дори, ако ми позволиш, Мар-
тин Карбовски и неговите пътеписи 
и репортажи. Българинът пътува по 
Европа още в османско време, а и пре-
ди това (нали изнасяме богомилската 
ерес чак на Пиренеите). В началото 

на ХХ век имаме няколко емигрант-
ски вълни към Америките (дори има 
българи, загинали при потъването 
на „Титаник“). Противоречива тема 
е скиталчеството, безспорно. Ти чув- 
стваш ли се автор скиталец? Или, ако 
ми позволиш да перифразирам, пове-
че дервишин, или повече хайдутин се 
чувстваш лично ти – в литературна-
та наука, в живота?

Хюсеин Мевсим: Да, това са спорни 
въпроси, без еднозначен отговор, но 
все пак мисля, че българинът е домо-
сед, предпочита уседналостта, покоя 
на дома, обятието на своето. В тек- 
ста си имам предвид вродената, гене-
тическата склонност за авантюри, 
пътувания и пътешествия, а не ко-
гато си подгонен от обстоятелства-
та, от икономически кризи и други 
фактори, когато нещата опират до 
физическото оцеляване. Вкусът към 
приключението не е преобладаваща, 
традиционна българска черта; нека 
да си припомним Да би мирно седяло... 
Имах предвид, че репортажът не е 
много ухажван, предпочитан жанр. 
Иначе българската литература си 
има своите безспорни образци, като 
сред тях настойчиво подреждам и 
репортажите на Петър Дачев, този 
български Пиер Лоти, както си поз-
волявам да го нарека, който вселява 
в текстовете си цялата магия на из-
точното. Колкото до въпроса ти за 
дервишина и скиталеца – честно да 
ти кажа, и двамата са ми еднакво чуж-
ди като типажи и поведение, но пък са 
ми екзотични и интересни като обра-
зи. Затова пиша за тях.

Евдокия Борисова: Мисля, че книга-
та ти „Земя пределна“ притежава 
съвършената композиция на парабо-
лата, която очертава едно духовно 
пътуване: отправната точка е, раз-
бира се, домът – родното Козлево, 
училището в Мъглене. Изминатият 
дотук път те отвежда към една бле-
нувана географска и духовна спирка – 
вечния град, царицата на градовете 
Истанбул. Имаш едно великолепно есе 
на тази тема – Сто лица и столица, в 
което персонифицираш Анкара и Ис-
танбул като съпругата и любовни-
цата. В последното есе тук обаче се 
появява и Бурса – градът на лелите, 
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обетованата земя, към която тръгва 
цялата рода, там са днес и гробовете 
на твоите родители… Истанбул е за 
теб изтерзаният дух на чичото Иляз, 
но и историческият спомен, картина-
та за света на младия студент по фи-
лология от Пловдивския университет, 
той е картината в главата на фило-
лога, екскурзовода разказвач и пъте-
шественик Хюсеин Мевсим. Какво още 
пропускам в твоята цариградска мо-
зайка и бляна ти по Истанбул? 

Хюсеин Мевсим: Впрочем Бурса ви-
наги, и то плътно, носталгично, коп-
нежно и болезнено е присъствала в 
родовата ми памет. До отварянето 
на границите нямаше може би ден, в 
който да не се спомене името ѝ; там, 

където през 1968 и 1971 г. се бяха из-
селили сестрите на майка ми. Ах, тази 
зелена Бурса, която поради постоян-
ния копнеж на майка ми по сестрите 
ѝ почерняваше. Градът, в който днес 
живеят всичките ми близки и родни-
ни, приютил гробовете на скъпите ми 
родители. Обикновено се забравя, че 
изселничеството започва едва след 
прекосяването на границата. Нато-
варили мъката на гордата планина и 
тя се прегърбила, а човек устоява на 
всички трудности, понася ги стои-
чески. Истанбул е някаква магия. Не-
разгадана. И колко трафаретно зву-
чат всички сравнения! Невъзможен 
вече за живеене, пращи по шевовете, 
изсмуква всичките ти жизнени сокове, 
трафикът по пътищата му поглъща 
цялото ти време, но в следващия миг 
влажният босфорски въздух двой-
но ти връща отнетото, зарежда те 
отначало.

Евдокия Борисова: Освен географски-
те топоси на урбанистичното съз-
нание много сетивни и красиви са об-
разите на родовата памет: малкото 
дете, което пише на коляно и досъчи-
нява, дофантазира писмото на май-
ката до скъпата леля; изстраданите 
писма с къна и стафиди; градежът на 
бащиния мост. Тук разказваш като 
Исмаил Кадаре, белетризираш родо-
вите сюжети в духа на балканските 
биографични шедьоври, смело мога да 
твърдя, че в дискурса ти оживяват и 
Андрич, и Вазов, и Казандзакис. В ре-
флексията ти се препотвърждава 
тезата на новия историзъм (Бродел) 
за значимостта на личната история и 
краткото време на личността, поло-
жено в голямото времепространство 
на историята. Ако преведеш твоята 
книга „Земя пределна“ на големите ев-
ропейски езици – английски, френски, 
испански, немски – какви бележки под 
черта би дал? Питам те, защото спе-
циално се фиксираш върху прочутите 
думи на Бродски, които обичаше да 
повтаря нашият непрежалим учител 
Никола Георгиев – паметта за цивили-
зацията е в бележките под линия. Кое 
за нас, балканците – българи и турци 
– за живота ни, за миналото ни, тряб-
ва да научат европейците от твоя 
разказ и твоите бележки под линия?

Хюсеин Мевсим: Споменаваш авто-
ри и имена, пред които благоговея и 
се чувствам като капка пред море. Но 
всеки човешки опит е уникален, всяка 
житейска крива е неповторима посво-
ему. Какъв парадокс се крие в това, че 
всички бягаме презглава от Балкани-
те като от някакво прокълнато мяс-
то, но колко охотно населяваме тези 
пусти Балкани в литературата! Колко 
много са примерите, в които авторът 
балканец обикаля целия свят, устано-
вява се къде ли не из земната геогра-
фия, но седне ли да пише – темите, 
героите и сюжетите му са все бал-
кански. Нека да опазим тази вселена, в 
която все още не се е изпарил и не се 
е разсеял в пространството мирисът 
на живота. Мирисът на човешката 
ръка, който преминава в омесеното 
брашно в хляба; уханието на окосе-
ната трева, на пръстта след дъжда. 
Да съхраним чистотата на човешкия 
порив, радостта от труда – съзида-
ние, утеха и развлечение, след който 
и сънят е крепък, и залъкът – сладък. 
И бележката под линия – ясна и точна.

Евдокия Борисова: И накрая, прости 
ми, но ще задам дежурния въпрос за 
бъдещите ти заглавия и планове: над 
какво работиш в момента? Не от-
състваш ли твърде продължително 
вече от българската поезия?

Хюсеин Мевсим: Продължавам да пи-
ша за българските автори, чийто път 
е преминал през Босфора, които са се 
озовали на Златния рог. Споменах 
вече за Атанас Далчев, предстои да 
излязат на турски Ангел Каралийчев, 
Христо Бръзицов и Васил Кънчов. От-
давна подготвяната монография за 
българската периодика в имперската 
столица е включена в издателския ми 
план. Надявам се да довърша и кни-
гата за Иван-Вазовите пресичания с 
вечния град. А поезията... Нека да ми 
прости тази изискана госпожа, но аз я 
превърнах в основно градиво в проза-
та ми, в здрава спойка и украса. Ето, 
отварям книгата за Петър Дачев. 
Припознай си моята поезия: Надгроб-
ни камъни – ноти в петолинието на 
вечността. 
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Честит юбилей! Да тръгнем от 
Трявна. Какво е тя за вас?

Човек не си избира мястото, където 
да се появи на бял свят, но може да 
го приеме като свой късмет и избор, 
който някой друг е направил вместо 
него. Осъзнавам, че като дете съм по-
пивал цялата атмосфера, която идва 
от предишните векове, влиянието на 
резбарите и художниците. Имах хуба-
во детство. Важно е в семейството 
да цари хармония и когато човек вече 
е зрял, да осъзнае, че никой една лоша 
дума не е казал на другия, не са се пог-
леднали по лош начин. Късметлия съм, 
защото съм израснал първо – в този 
град, после – с тези родители.

Парадоксално е, че при това мое хар-
монично детство съм направил „По-
тъването на Созопол“, където цели-
ят разпад се движи от един себичен 
баща, който съсипва и двамата си 
синове.

Темата за себичния и доминантен 
баща присъства и в други ваши 
филми, но това не навежда на ми-
сълта, че сте обременен.

Разбира се, не е задължително един 
автор да проектира своите състоя-
ния. Във филма за Вапцаров темата 
присъства.

И в този за Йовков има един по-ре-
шителен баща. Първоначално сте 
получили икономическо образо-
вание, преди да се обърнете към       
ВИТИЗ. Защо в този ред?

Един юноша, израснал в малко градче, в 
което един-два пъти в годината идва 

някой театър – било Габровският, или 
Търновският, не може да се чувства 
подготвен за кандидатстване във 
ВИТИЗ. Въпреки че от днешна гледна 
точка се оказва, че аз съм имал стра-
хотна подготовка. Винаги ме пускаха 
в киното в Трявна. Там показваха ця-
лата Чешка вълна, киното на Куро-
сава и Фелини. Един път в седмицата 
идваха филмите от студийните кина 
в София. Нищо от това не пропусках. 
Тогава си изработих способността да 
гледам един филм няколко пъти, без да 
търся какви са му чарковете.

Знаехте ли още в онези години на-
къде сте се запътили?

Винаги съм възприемал годините в 
икономическия институт като не-
обходимия ми срок да наваксам. Още 
в първи курс намерих Студентския 
театър, който се водеше от тогава 
много младия Пантелей Пантелеев, 
по-късно стана един от най-ярки-
те ни театрални режисьори. Покрай 
него започнах да сричам азбуката на 
театъра. Киното беше извън моите 
представи, че е възможно. Затова 
минах през театрална специалност и 
пак се оказа, че това е бил правилният 
избор, защото дисциплините, които 
се учеха в ония години там, и препода-
вателите ни дадоха база, която и днес 
ми позволява да помагам в писането 
на сценариите.

Защо станахте филмов, а не теат- 
рален режисьор?

Човек не може да заповядва на живо-
та. Следвайки във ВИТИЗ, отидох в 
Студия за телевизионни филми „Ек-
ран“, където станах асистент-режи-
сьор. Мислех, че ще се присламча към 
телевизионния театър, но не стана 
така и в „Екран“ започнах да изучавам 
занаята в киното. Тогава открих, че 
човек може да се учи от гениални ав-
тори около себе си, но същевременно 
може да се учи и от грешките на оста-
налите. Там ми дадоха възможност да 

направя няколко документални филма. 
Дебютирах успешно и тогава случаят 
ме срещна с Георги Дюлгеров, който 
събираше клас за специализация. В 
този клас цъфнахме моя милост, Сте-
фан Джамбазов, Теди Москов и Сашо 
Морфов. Връзката ми с Георги Дюлге-
ров и до днес не е прекъсната. Георги 
Дюлгеров и по някакъв начин сложи 
порядък в хаоса на моите мисли и на 
моите първи филми. След това стана 
директор на Военната киностудия и 
в 90-те години създаде мястото, къ-
дето бяха направени може би най-ин-
тересните и хубави документални 
филми. 

Армейският аудио-визуален цен-                                                                                                                                             
тър?

Да, ако приемем, че през 80-те годи-
ни беше „Глобус“ на Христо Ковачев, 
през 90-те това беше ААВЦ, къде-
то основният двигател беше Георги 
Дюлгеров. Точно когато тази негова 
студия беше в своя апогей, я посякоха 
и го махнаха.

Освен Георги Дюлгеров кой още ви 
е повлиял?

Най-силно ми е повлияло киното на Ан-
тониони – „Приключението“ и цялата 
негова поредица от прекрасни филми. 
Имам чувството, че това е киното, 
което ми е най-близко, и ми се иска 
неговата философия да се просмуква 
по някакъв начин в игралните филми, 
които аз правя. Никога не ми е скучно 
да гледам филм на Фелини или Куроса-
ва, но към настоящия момент смятам, 
че има няколко режисьори, които про-
менят филмовия език. А това никак не 
е лесно, защото от 80-те години на-
сам той е стабилен и трудно се под-
дава на корекции. Това, което правят 
Ларс фон Триер или Александър Соку-
ров и цялата мексиканска четворка, 
както аз ги наричам, Иняриту и сега 
Карлос Рейгадас, са нови неща, главно 
в областта на филмовата композиция. 
Преподавал съм „Любовта е кучка“ на 
студентите, защото конструкцията 

„Рецепторите трябва                   
да са отворени 
максимално, за да                                                 
не изпуснеш това, което 
ще ти каже човекът      
пред камерата.“

С кинорежисьора                       
Костадин Бонев                      
разговаря              
Марта Монева

които не зарастват
Раните,
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на този филм е уникална. Както забе-
лязвате, говоря за автори, които са с 
10–20 години по-млади от мен. Оценя-
вам това, което правят.

Къде са вашите етични граници в 
документалното кино? 

Важно е човек да пренася начина, по 
който се отнася към хората, и в до-
кументалното кино, защото има един 
много важен подводен камък – чове-
кът, когото сте избрали да снимате в 
документален филм, изпитва доверие 
към вас. Той разчита, че вие сте спе-
циалистът и ще направите това, кое-
то е най-доброто, и не може да получи 
реална преценка доколко това уязвява 
неговото его.

Дълбоки води газите с филмите 
си. Вие ли си намирате темите, 
или те вас?

Различно е. Нямаше да направя филма 
за Вапцаров – „Пет разказа за един 
разстрел“, ако не беше Ивайла Алек-
сандрова, сценаристката му, която 
тогава работеше в БНР и беше от-
крила документален запис на гласа 
на баба Елена Вапцарова в „Златния 
фонд“. Страшно лекомислено казахме: 
„Колко интересно! Дай ще направим 
един документален филм!“. И продъл-
жи 4 години.

Филмът е комплексен, но все пак 
допускахте ли неразбиране, когато 
го правихте?

Представете си, че човек се движи по 
въже между два небостъргача и знае, 
че го прави много добре. Най-страш-
ното е да си помисли колко е голяма 
височината и какво има долу. Не бива 
да се мисли за тези неща, докато се 
прави филм. От друга страна, бяхме 
наясно, че искаме да покажем един 
реален човек. Хората, които възпри-
емат Вапцаров като паметник от 
бронз, не могат да се примирят с ми-
сълта, че той има плът, вени, че те 
кървят. Ако отидете зад Двореца 
и видите паметника му, той е мно-
го хубав и Вапцаров е доловен много 
добре, но там има една диспропор-
ция. Лопатата в ръката му е огромна 
по простата причина, че тя се явява 
символ на физическия труд. Ние ис-
кахме да махнем тази ужасна лопата 
от ръцете на Вапцаров и да го пока-
жем като нормален човек. Поезията 
на Вапцаров е един от малкото мо-
менти, когато българската поезия 
или изкуство се явяват адекватно на 
времето, в което са създавани. Обик-
новено българското изкуство крета 
10 до 20 години след световните или 
европейските процеси. Драматурги-
ята на Яворов, поезията на Гео Милев, 

Пенчо Славейков в неговите философ-
ски поеми – са били абсолютно в кон-
текста на най-модерните европейски 
течения.

Можем ли да разчитаме и на цяла 
серия след този за Вапцаров?

Сега снимам филм за събитията през 
1925 г. и Гео Милев. Филмът ще се казва 
„Лабиринтът на времето“. Разбира се, 
поради коронавируса страшно много се 
забавихме, тъкмо си бях подбрал доку-
ментацията в Народната библиотека 
миналия февруари и затвориха. Всичко 
става ужасно бавно. В момента почти 
приключваме с документацията, коя-
то се съдържа по темата в Комисията 
по досиетата.

Какво ви даде и взе последната 
година?

Предвид това, което ми се случи в 
личния живот, това беше година на 
генерална преоценка на моите прио-
ритети, въпреки че аз никога не съм си 
представял, че изкуството е по-важ-   
но от отношенията между хора, които 
се обичат. По някакъв начин опитът 
да преодолееш силна болка води до 
смирение, до приемане на това, кое-
то ти се случва. Що се отнася до ки-
ното, това е проектът, който движа 
и трябва да бъде финализиран тази 
година.

И имам невероятно приключение с 
едно младо, трийсетгодишно моми-
че – Ирена Иванова, и нейния роман 
„Остайница“. Вече направихме първа 
редакция на сценарий по този роман и 
искрено се надявам той да бъде реали-
зиран. Имам контакти с продуценти 
от Албания, Косово и Франция. Чакаме 
само да получим българската субси-
дия. От там нататък нямам абсолют-
но никакви планове и смятам, че така 
трябва да бъде.

За човешки загуби става дума и 
в „Корабите са пълни“ (2005). По-
вечето от протагонистите във 
филма са единствените оцелели 
от своите семейства, и то в дет-
ска възраст. Ще цитирам един от 
тях, проф. Хаим Шацкер: „Не си 

Леонид Йовчев в „Потъването на Созопол“, 2014 г., реж. Костадин Бонев
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мисли, че успехът на някой е знак, 
че е по-мъдър, или неуспехът му, че 
не е“. Това той отдава на късмета 
и пледира за смирение.

Така е, хората, участващи в „Кораби-
те са пълни“, до един са скептици по-
ради преживяното. А един от тях си 
отиде от тоя свят с вината, че той е 
оцелял, а братчетата и сестричката 
му са загинали. Това е травма, с която 
имам усещането, че никога не можеш 
да се научиш да живееш. В простона-
родния език има едно такова понятие 
– живеница, рана, която не зараства.

Неотдавна институтът „Макс 
Планк“ публикува данни от изслед-
вания, според които са установени 
епигенетични изменения в наслед-
ници на оцелели от Холокоста, кои-
то са следствие от преживените 
травми.

Много е възможно. Впрочем самият 
проф. Шацкер ни каза, че нещата, кои-
то той е споделил с нас, не е споделял 
никога с децата си. Поразително е.

Как се стигна до този филм?

Инициатор на цялото това приключе-
ние беше Владимир Игнатовски. Вече 
беше намерил контакти с някои от 
тези хора и в мига, в който получихме 
финансиране от българската страна, 
веднага се включи един посланик, Ема-
нуел Висман, който направи всичко 
възможно израелската страна да ни 
помогне. Имахме достъп до фондо-
вете на кинотеката на Йерусалим и 
„Стивън Спилбърг Архив“ в универси-
тета. Тези филмови кадри създадоха 
целия емоционален план, без който 
филмът би бил друг. Два пъти ходихме 
да снимаме. Соня Леви, която работе-
ше в „Яд Вашем“, водеше разговорите 
на иврит. Понеже много трудно мо-
жеш да схванеш този език, аз не на-
правих грешката Соня да ми превежда 
след всяко изречение. Доверих се изця-
ло на очите на хората и по погледа им 
се ориентирах докога да продължим. 
После Соня с 3–4 думи споделяше каза-
ното. И в „Европолис“ ми се е случвало.

И в „Европолис – градът на делта-
та“ (2009) сте уловили житейски 

мъдрости, които обикновено 
излизат от устата на протаго-
нист, лишен от всякакви претен-
ции. Например възрастната жена, 
която казва: „Да не дава Господ да 
понесеш всичко, което можеш да 
понесеш“.

Рецепторите трябва да са отворени 
максимално, за да не изпуснеш това, 
което ще ти каже човекът пред ка-
мерата. Тези хора, захвърлени на края 
на света, осъзнават рядката възмож-
ност да оставят искрени послания. 
Само възрастните хора или тези, кои-
то са преживели някаква невероятна 
драма, могат да го направят, загърби-
ли егото си. Същото е в „Търпението 
на камъка“, където една възрастна 
жена разказа колко много не е обичала 
мъжа си. Поразително е.

Лесно ли продуцирахте „Съдбата 
като джаз“ (2019)?

Това беше невероятно удоволствие. 
Осъзнах кой е Васил Пармаков, когато 
всички, до които опряхме, казаха, че 
ще работят абсолютно безкорист-
но и ще направят всичко, само и само 
филмът да стане. Финансирането 
беше само от Филмовия център и 
екипът – режисьорът Константин 
Занков и цялата останала група, беше 
абсолютно свободен да осъществи 
предварителните си замисли.

Казвали сте, че режисьорът е гол 
във филма, но той си остава събле-
чен за вечни времена с работата си.

Така е, въпросът е да го правим чест-
но и почтено. Ако човек няма задни 

мисли, той може да бъде открит, все-
ки да го чете като отворена книга. 
Дори поради ситуацията, в която се 
намираме днес, и неразбирането на 
голяма част от хората, които са ов-
ластени, в един момент започваме 
да се чувстваме като ходещите хора 
книги от романа на Рей Бредбъри.

В „Изкореняване“ (2017) споделяте, 
че 500-годишното съжителство с 
арменската общност в Отоман-
ската империя ни е повлияло.

Да, арменците и българите сме били 
част от една империя. Това е взаи-
мопроникване на хора от една вяра. 
Друг общ знаменател е съпротива-
та срещу османската власт и рево-
люционните движения, арменското 
и македонското. Арменците са учили 
нашите македонски братя как се пра-
вят бомби.

Имали са план да взривят Абдул Ха-
мид, затова е и тази арменска рота, 
която участва в една чисто българска 
война. И по онова време Диарбекир е 
бил преобладаващо арменски град.

Филмите ви често имат просве-
тителска функция.

Точно заради тази просветителска 
линия, както я нарекохте, оставих 
частта от „Изкореняване“, в която 
се говори конкретно за участието на 
арменците в българската история, 
колкото и структурно да изпада от 
общото.

Тя е представена по много дели-
катен начин. Става дума и за 
Галиполи.

Англичаните и до днес смятат, че 
най-голямата вина на българите по 
времето на Първата световна война 
е неутралитетът, който те заемат. 
Искали са българите да им помогнат в 
боевете при Галиполи и понеже бълга-
рите не са го направили, защото не са 
имали никакви гаранции какво ще полу-
чат в замяна, войната се затяга и про-
дължава вместо до 1914 г. чак докъм 
1918 г. Това обяснява враждебността 

„Изкореняване“, реж. Костадин Бонев
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им по-нататък в цялата съвременна 
история. 

Каква е оценката ви за участието 
на България във Втората световна 
война?

Аз съм един от убедените привърже-
ници на тезата, че правителство-
то на Богдан Филов е отговорно за 
намесата на България на страната 
на Тристранния пакт. И по този на-
чин голяма част от тълкуванията на 
много други факти, да речем, бомбар-
дировките над София, се изкривяват. 
За тези бомбардировки не са виновни 
английските летци, виновно е българ-
ското правителство, което е подпи-
сало този пакт и обявява война на Ан-
глия и САЩ. Били са лакоми. Имали са 
своите бонуси, които най-вероятно 
са взели. Но да говорим за геройство-
то на българските летци, които са 
защитавали българското небе – много 
се извинявам! Говорим за армия, съюз-
ник на германците!

Абсолютно неприемливо е и смачква-
нето на истината за българските 
войски в Македония и в Тракия. И да 
кажа сега от мое име „Извинявайте!“ 
на всички загинали, това нищо не оз-
начава, защото трябваше да го на-
правят други хора.

В Кавала, в стария град, има една 
паметна плоча, която касае този 
период и не е особено приятна за 
българските туристи.

По отношение на съдбата на загина-
лите евреи от тези земи ужасно се 
дразня от неистовото желание да се 
изтъкне, че ние нямаме нищо общо. 
В Държавния архив има поне няколко 
хиляди така наречени махленски сви-
детелства от Хасково и Кърджали. 
Еврейската общност от Кърджали 
потвърждава, че лицето еди-кой си 
от Гюмюрджина има собственост в 
града, той е наш роднина, живял е тук 
дълго време, поради което му се дава 
българско гражданство. Няколко хи-
ляди евреи от този край са оцелели по 
този начин. Обикновеният човек или 
малките общности са правили всичко 
възможно да спасят конкретни хора, 
най-вероятно такива, които лично 
познават, но трябва да има преоценка 
на ролята на българското Вътрешно 
министерство и на Комисарството по 
еврейските въпроси, ръководено от 
Александър Белев, по отношение на 
случилото се с около 12 000 евреи от 
Беломорска Тракия и Македония.

Българомразието е тема на ваша-
та работа. Беломорска Тракия, 
Македония и Западните покрай-
нини с все населението им са сда-
дени преди стотина години. Днес 
отново сме свидетели на изблици 
на българомразие. Какво мислите 
за това?

Може би най-точният отговор е иг-
ралният ми филм „Подгряване на вче-
рашния обед“. В Македония и в Сърбия 
духът на Тито все още е жив. Това за 
мен е голяма беда. 

Как ще коментирате промените 
в Закона за киното? От какво има 

нужда българското кино според 
вас?

Българското кино има нужда от неза-
висимост. Парите, които държавата 
отделя за кино, не са подаяние, те са 
необходими по ред причини, записани 
в една камара европейски и български 
документи. Там всичко е казано, какво 
да бъде и как трябва да бъде. Порази-
телно е, че депутатите от сегашно-
то Народно събрание, включително 
председателят на Комисията за кул-
тура, хал хабер си нямат от законови-
те нюанси и карат през просото, все 
едно че са яхнали трактор „Беларус“ и 
са тръгнали да оправят българското 
кино. Няма да стане така. Безумните 
промени, които бяха наложени между 
първо и второ четене от хора, които 
нищо не разбират и ако забелязвате, 
се обединиха в едно – ГЕРБ, БСП и ДПС 
– предвиждат да се дават субсидии на 
сериалите, които се правят основно 
в двете частни телевизии. И се оказа, 
че всичко е, защото Вежди Рашидов е 
подписал договор по негова идея да се 
прави филм за Кемал Ататюрк и не-
говата българска любов. Такъв филм 
може и да стане хубав, ако се направи 
от качествени и талантливи хора. Аз 
досега не съм видял около Вежди Ра-
шидов да има един талантлив човек.

Носител сте на редица награди. 
Какво означават те за вас? 

Самата поява на даден филм на фес-
тивал е възможност той да бъде ви-
дян от повече хора на различно мяс-
то, да се провери до каква степен той 
може да бъде разчетен. За мен това 
е много ценно и аз поддържам доста 
дълго живота на всеки един от фил- 
мите си. „Потъването на Созопол“ и 
„Далече от брега“ вече имат показ в 
над 30 страни на различни континен-
ти. „Потъването на Созопол“ беше 
показан в град Бразилия – на фести-
вала, след това филмите от конкурса 
бяха показани и в Рио де Жанейро и Сао 
Пауло. 

Какво ви радва и какво ви натъжава?

Честно казано, малките неща ме рад-
ват, големите ме натъжават.
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Далчев, за когото писа неведнъж с 
преклонение и удивително разбира-
не, го освободи „от установените 
категории в поезията“. Благодарение 
на него той разбра, че „изкуството 
е друга екзистенция, в която всичко 
съществува в много по-сложен ред 
и придобива друг облик“. У Иван Тео-
филов не са едно и две признанията 
му относно същността на поезията 
и какво тя бе за него като спасение, 
като усилието да сътвори „един нов, 
неуязвим свят на мястото на неси-
гурното ни битие“. Споменах за въз-
приетото и осмисленото от Далчев, 
но то щеше ли да бъде освобождение, 
ако Теофилов не бе с предварителна-
та нагласа да тръгне не по някой друг 
път, а по Далчевия. В смисъл че и той 
бе поискал поезията му да се възпри-
ема като разширено и одухотворено 
битие, като синтез на мисъл, образи 
и чувства. Поискал бе като големия 

поет и неговите стихове да станат 
израз на истината за този „вездесъщ 
живот“, „познал добро/и зло – и винаги 
богат на време“ („Тераса“). Заради зло-
то и неговите превъплъщения в живо-
та Теофилов щеше да каже: „пиша, за 
да добия сили и намеря упование сред 
това разнебитено и обезверено чо-
вечество“. И „пиша въпреки абсурд-
ността и смъртта“. Нали и Далчев бе 
творил по същите причини, терзан 
от мисълта за трагиката на живота 
и за „вечната разбойница“, както бе 
нарекъл смъртта. 

Понечил да отбележа накратко спе-
цификата на едно ярко и запомнящо 
се творчество, трябваше да цити-
рам някои от признанията му в него-
вите книги с есета, спомени и „пре-
дизвикани мисли“. Те бяха органична 
част от света на Иван Теофилов, 
едно допълнение, което на свой ред 
показваше колко истина и красота 
има в него. Написани бяха от поет с 
дарбата и на критик, от вдъхновена 
личност с етика, на която не измени 
нито веднъж, от един човек, преминал 

през дългия си живот, за да го насити 
със смисъл, който ни вълнува и при-
общава. Той бе възкресил с прозата 
си преживяното през детството, 
юношеството и младите си години, 
разказал ни беше за атмосферата 
на някогашния Пловдив, разлистил в 
него „невероятни усети, представи 
и състояния“. Написал бе страници за 
чужди градове и култури, за паметни 
епизоди в живота си на драматург, 
режисьор и преводач. Много и различ-
ни бяха техните внушения, които се 
запомняха веднага. Като това напри-
мер, „че човек се изморява по-скоро 
от всичко друго, отколкото от живо-
та…“. И като другото – че „все стоим 
в преддверието на истината“. 

А сега по-конкретно за стиховете на 
Теофилов, които са „вярност към духа 
или значението на нещата“, както е 
заглавието на една от книгите му. Те 
са един щастлив живот на сетивата 
(„Пролет“), размисъл за нетрайното, 
за историята и времето, за крушени-
ята на човека. Но още и за това, че 

Светът е отзивчив и всеотдаен,
когато укротим бъбривата си 
същност
и безобидно
 се преселим в него.

(„На дюните“)

Ето какво бе същественото в мис- 
ленето на поета: светът би могъл 
да бъде и по-друг, стига да се проме-
ним, а това ще означава да загърбим 
досегашните рецепти за „нормален“ 
живот. Заради всичко това е съкрове-
ното пожелание, с което Теофилов се 
обръщаше към човека във великолеп-
ната си поема Sursum corda:

С най-мъдрите си сечива
да разградим основите на болката,
докато нейната постройка
не е добила окончателен завършек.

Нека сред мъждеещите очертания 
на духовните руини
да съберем останките на 
благородството,
за да възкръсне Триумфалната му арка.

90 на

Божидар Кунчев

Иван Теофилов

За светостта на живота 
и за една нова хуманност 

фотография Емил Л. Георгиев / „Площад Славейков“
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Творбите му, открояващи се с худо-
жествена изящност, с лаконичните 
си внушения, бяха фактически съ-
държанието на една философия, про-
низана от светлина, но и от безпо-
койства, от размисъл за уродливото 
в съвременния свят. Контрапункт 
на този свят бяха и стихотворени-
ята, тематично свързани с Пловдив. 
„Градът с огромно време“ – такъв е 
родният му град с неговото антично 
минало, с разкопките, с онези „про-
винциални дворчета“ („Ортамезар“), 
където е преминал животът на много 
поколения и където поетът е открил 
„движението чудно на нещата“ („Гра-
дът“). За него този град бе „Книга на 
познанието“ за отминалите столе-
тия, за някогашния бит, за различни-
те обичаи, за хората с души, които 
са възприемали съществуването с 
мъдрост, която вече не ни е присъ-
ща. Древните етажи на този град 
„са между звездите“ („Старият Плов-                             
див“). Стъпките на поета го отвеж-
даха до ателието на един художник и 
той гледаше „как залезът в прозор-
ците на „Ламартин“ / прибира злат-
ното ковчеже на знаменията, / за да 
го вмести между вечните неща“. „В 
ателието“, „Небеттепе“, „Мигове“ и 
колко още от стихотворенията му за 
Пловдив бяха носталгично чувство, 
мисъл за неумолимата преходност, 
спасяване на това, което вече го няма. 
Те бяха още едно разбиране на духа и 
„значението на нещата“, една „друга 
екзистенция“, придобила облика си 
заради дарбата на Теофилов да чете 
знаците на предишния и сегашния жи-
вот. Това бе преоткриването, което 
е направил, за да го назове „Върховен 
миг“ („Алфа и Омега“). И пак в същото 
стихотворение се казваше:

Хилядолетните превъплъщения 
на неуморния човешки дух:
вглъбен и зрящ, и много по-висок
от себе си, и винаги за себе си
сам – Алфа и Омега. 

„Капана“, „Джумаята“, „Възрожденс- 
ката къща“, „На главната улица“… 
И тези стихотворения бяха поре-
ден пример за „освобождението“, за 

изкуството като съчетание на обик-
новеното и делничното с възвишено-
то. Колко пъти поетът бе тръгвал 
от конкретния факт, от името на 
някой град или от имената на Кафа-
вис или Алън Гинзбърг, за да изтъкне, 
че автентичното ни съществуване 
е възможно само като „опит за ос-
вобождение“, като непрестанното 
желание „да изпитаме чувство на 
пълнота“.

Всеки път, посягал към перото, Иван 
Теофилов заставаше „пред сфинксо-
вете на Аза и Лабиринта“. Пред лаби-
ринта, за който говори и Дюренмат, 
осмисляйки го като „символ на нашия 
страх или като рамка на екзистен-
циалния проблем“. Лабиринтът, пак 
според Дюренмат, като „една кар-
тина на света“ и като човешката 
съдба, която е „хилядолетната кон-
фронтация на човека с лабиринта“. 
Животът като тайна и лабиринт, 
настоятелният опит да се разгада-
ят „Човешките мистерии“ („Песнич-
ка наум“), убеждението, че „в човек 
живеят сто човека“ („Пътеката е 
същата пътека“), „пропуснатите 
стойности“, които „все повече ме по-
разяват („Стол“), и най-сетне стихо-
творението („В природата“), където 
Теофилов казваше, че „в промеждутъ-
ците на просторния живот / едва ли 
някой ще узнае за дъха / на мравката 
и детелината, / които са една и съща 
изповед, / и озарена мисъл, и трептя-
ща болка, / и знойни кръгове на лю-
бовта…“. Ето ги доказателствата 
за сложното съзнание на този поет, 
който като Чеслав Милош е разбрал, 
че поезията е обител на „върховните 
неща“. Че тъкмо за тях трябва да се 
пише, а не за тривиалното и пошлото 
в живота. Тези върховни неща са така 
различни от онова, което похабява 
живота („Няма“). Те са постижими и 
разбираеми само за онзи, който иска 
„да надмогне безпаметността, да 
коригира поне отчасти съдбата, да 
се опита да възстанови опорите на 
всичко, което рухва в него и край него, 
да предложи друго отношение към лю-
бовта, да придаде други стойности на 
свободата, да създаде друг образ на 

родината, ако щете“. Иначе казано, 
това бе повелята, на която Теофилов 
остана верен независимо от факта, 
че му се случи да изпита немалко от 
издевателствата на тираничното 
време. Независимо от факта, че с го-
дини не го издаваха и премълчаваха. 

Думите, както го признаваше в една 
от книгите си, бяха и си остават 
единственото му богатство. С тях 
той си създаваше своите утопии, как-
то го споделяше на същото място. И 
заради тях можеше да понася по-леко 
„психодрамата на това наше прокъл-
нато време“. Той бе разбрал отколе, 
че „всеки между нас е с две души: / в 
едната – скупчената болка, / а в дру-
гата – далечината, песента…“ ( „По 
пътя“). Измъчвало го бе „празнодум-
ството на тоя свят“ („Към Иван-Ца-
невите архитектурни разкопки“). Но 
„издайническите видения“ на негова-
та горда замисленост, „фактът на 
самото съществуване“, мъжеството 
и стоицизмът, които не го напускаха, 
го превръщаха в спасител. Той бър-
заше да спаси в поезията си своите 
издайнически видения, измисляше им 
въздух, „в който да живеят“. 

Отдавна, през 1993 г., поместих в пе-
риодиката едно интервю с поета. Ще 
ми се да завърша краткия си текст, 
цитирайки фрагмент от това, което 
Иван Теофилов ми бе казал: „Литера-
турата, в частност поезията, не е 
бойно поле, а одухотворена… авто-
номна действителност. В тях няма 
нищо войнствено и нищо алтерна-
тивно. По-скоро те ни приобщават 
към идеята за светостта на живо-
та и ни откриват чудния обхват на 
съзиданието. При всички случаи те 
подлагат чувствата и мислите ни на 
проверка и събуждат у нас божестве-
ния сатир – въображението. В този 
смисъл литературата, поезията са 
чудесна подготовка за едно по-добро 
бъдеще, предполагащо друга, нова 
хуманност“.

Творчеството на големия поет ни 
приобщаваше към „светостта на 
живота“, апелираше за „нова хуман-
ност“. Ще го прави и занапред… 
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Българското издание на „Да кажеш 
почти същото“ от Умберто Еко в пре-
вод на Дария Карапеткова и с марката 
на „Колибри“ неминуемо се очертава 
като едно от литературните съби-
тия на 2021 г., защото е сред фунда-
менталните, незаобиколими книги в 
сферата на превода и липсата ѝ беше 
много сериозна празнина в нашата ху-
манитаристика. Излишно е да казваме, 
че „Опитите“ на Еко отдавна са пре-
ведени на много езици, а честотата на 
цитирането им е сравнима само с тази 
на вижданията на Джордж Стайнър, 
Антоан Берман и Валтер Бенямин. В 
същото време – и това е важно да се 

отбележи – говорим за относително 
късно произведение на Еко (на ита-
лиански излиза през 2003 г.), поради 
което закъснението не е драматич-
но. Пред нас не е остарял труд, който 
да четем просто за сведение и да го 
причислим към историята на идеите, 
а много модерно и актуално изследва-
не, истински наръчник по превод. Но 
да видим все пак в какъв контекст се 
появява. 

Макар и без пряко да следва светов-
ните тенденции, според които пре-
водът е изведен на първа линия – осо-
бено след 11 септември, доколкото 

поставя по радикален начин въпроса 
за нуждата от взаимно опознаване на 
културите – у нас той също се пре-
върна в модна тема. Разбира се, това 
не пречи интересът към въпросите 
на превода понякога да се проявява на 
повърхностно ниво. Дежурни стана-
ха оценъчните клишета „великолеп-
ният“ или „чудесният“ превод (дори 
когато не е такъв и дори когато пи-
шещият няма ни най-малка предста-
ва от оригинала, а понякога и когато 
преводът просто е спасен от редак-
тора). Част от издателствата си по-
оправиха сайтовете и там вече стои 
и името на преводача, а при някои е 
въпрос и на политика то да се изписва 
на корицата. Спорадично се появяват 
и рецензии, в които се коментират 
преводачески решения, посочват се 
грешки или добри попадения. Често 
подобни дискусии се водят и във Фейс- 
бук, и в различните читателски групи. 
Но търпимостта на преводачите у 
нас (както и на авторите впрочем) е 
под санитарния минимум. Те тълку-
ват всяка критика към себе си като 
обида, злоба от страна на пишещия, 
накърняване на личността на засегна-
тия, контрират: „А ти самият колко 
страници си превел?“. Изобщо започва 
се с въпроса кое ви дава право (в кни-
гата на Еко ще видите, че той позво-
лява и на просветения, „бдителен“ чи-
тател да може да оценява превод, да 
хваща грешки, да улавя намерението 
на текста), тръгват хорови защити 
и най-вече изместване на акцента 
встрани от конкретното. Фактът, 
че в един текст се сочат несполуки, се 
тълкува като посегателство спрямо 
името на преводача или на делото му 
по принцип. Жалещите по отсъстви-
ето на критика у нас трябва да имат 
предвид факта, че всяка критика се 

Амелия Личева

много за учене  „Да кажеш почти 
същото. Опити в полето 
на превода“, Умберто Еко, 
превод от италиански 
Дария Карапеткова,               
издателство „Колибри“, 
2021 г.

Както винаги,

фотография © Ulla Montan
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приема от потърпевшия като екзис-                                                                       
тенциална прокоба. В „Да кажеш поч-
ти същото“ Умберто Еко показва колко 
спокойно може да се говори за несполу-
ките на големите, за капаните, в кои-
то всеки преводач, с колкото и голям 
опит да е, може да попадне. Това е едно 
от важните послания, които българ-
ската култура би могла да усвои от 
тази книга. Професионализмът – вну-
шава тя – не е нищо повече от непре-
късната отговорност.

И най-сетне, книгата идва на бъл-
гарския пазар в един момент, в кой-
то отново особено актуална стана 
темата за това какво е позволено и 
какво не в превода, кога един превод 
остарява и изниква необходимостта 
от повторно превеждане. Тази тема 
се отвори покрай един от новите пре-
води на Оруел, тръгнал от претенци-
ята да осъвременява, но на практика 
профанизирал оригинала. В „Да ка-
жеш почти същото“ Еко показва как 
в големите култури, които обаче не 
страдат от липси в канона, могат да 
битуват по няколко превода, и говори 
много за личните преводачески ин-
терпретации, но всички те – под зна-
ка на верността към духа на оригина-
ла. Големият извод на автора е, че от 
езиков проблем преводът се превръ-
ща и в проблем на културата, филосо-
фията, политиката, глобалистиката. 

В увода си Умберто Еко описва как е 
замислена и създадена книгата и обяс-
нява, че тя не е учебник или изчерп-
ващ проблемите на превода труд. В 
същото време няма как да не я опре-
делим като наръчник, който може да 
бъде от полза както за начинаещи, 
така и за професионални преводачи. 
Но книгата е и много повече – тя е 
отворена към любителите на езика, 
към читателите, които през темите 
за превода могат да научат много за 
самата литература. Защото – както 
е добре известно – най-пълноценно-
то четене минава през превода. „Да 
кажеш почти същото“ е типична 
ековска книга – много ерудирана, вир-
туозно съчетала семиотиката, фило-
софията на езика, литературознание-
то и разбира се – преводознанието. 
Тук отново четем Пърс и Якобсон, 

Гадамер и Дерида, но като че ли, отне-
сени към превода, самите техни идеи 
стават по-прозрачни и семиотика-
та на Еко добива по-понятен смисъл. 
Той намесва теорията на моделите и 
актантите, понятия като доминан-
та и остранностяване, набляга върху 
интертекстуалността, повество-
вателните техники, доколкото чрез 

говоренето за превода демонстрира 
как да четем и тълкуваме текста, 
така че като читатели да останем 
верни на онова, което за него е от 
ключово значение – споменатото на-
мерение на текста. 

Ако трябва накратко да очертаем 
полето на проблемите, свързани с 
превода, в това съчинение, то те са: 
преводът и синонимните понятия, 
контекстът и възможните свето-
ве, нарушаването на референцията, 
машинният превод, понятието вяр-
ност, прецизността, важността на 
отделната дума, нюанса, регистъ-
ра, въздържането от обогатяване 
и разкрасяване, одомашняването и 

очуждяването, осъвременяването и 
архаизирането, интертекстуални-
те игри, които преводачът трябва 
да улови, принципите на договаря-
не, представите за еквивалентност 
на значението, загубите и компен-
сациите, измъкването от нещо не-
преводимо чрез бележка под линия, 
междусемиотичният превод, тран-
смутациите и адаптациите… И всич-
ко това – на фона на много примери и 
фини анализи, наблюдения и самонаб- 
людения, както и намесата на много 
езици. „Силви“ от Нервал и „Упраж-
нения по стил“ от Кьоно, които Еко е 
превеждал, неговите собствени ро-
мани и решенията на преводачите, 
понякога одобрявани от писателя, 
понякога не, но и „Хамлет“, „Чумата“, 
„Котките“, „Гарванът“ – всички те и в 
оригинал, и в превода на приемащата 
култура, включително българската. 
Защото отвъд онагледените прево-
дачески казуси, анализите на Еко пред-
лагат нови интерпретации на твор-
бите, а българските версии помагат 
на читателя да види как родните ни 
преводачи са се справяли (или не са) с 
тези класически произведения, а и със 
самия Еко. Така че този тип сравнения 
са добавена стойност при прочита, а 
подобна книга-вавилония е благодат 
и за читателите, ползващи повече 
езици. 

Изобщо нейната сила са ясните тези 
и примерите. Подобни книги се пишат 
наистина рядко и само от ерудити, 
които успяват да съчетаят високата 
теория с практиката. Затова може да 
се чете дори като научен роман, кой-
то изобилства с анализи, практически 
примери, казуси и препратки към 
различни езици, тоест – като пост-       
модерните художествени четива на 
самия Еко. За щастие и българският 
преводач на книгата Дария Карапет-
кова е и практик, и изследовател на 
превода, така че на родна почва „Да 
кажеш почти същото“ е намерила 
своя достоен преводач. А ако намери 
и читателите си, можем да разчита-
ме на преодоляването на редица не-
благополучия в преводаческата прак-
тика, породени от най-разнообразни 
свръхинтерпретации.
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Чета „Опашката“ на Захари Карабаш-                                                  
лиев, а в главата ми нахлуват раз-
личните отговори, дадени от двама 
водещи съвременни писатели как из-
бират темите, за които да пишат. На 
този въпрос Милен Русков, авторът 
на „Възвишение“, отвърна прибли-
зително следното: „В миналото има 
толкова прекрасни, важни и увлека-
телни сюжети, че е загуба на време 
да пишеш за днешното“. И да, всич-
ки романи на Милен Русков черпят 
от предишното – къде близко, къде 
по-далечно: и „Джобна енциклопедия 
на мистериите“, и „Захвърлен в при-
родата“, и споменатият „Възвише-
ние“, и „Чамкория“… Предполагам, че 
и следващият, който с нетърпение 
очакваме, също ще се опре на (от)ми-
нали действителности. За разлика 
от него Недялко Славов, авторът на 
„Камбаната“, казва съвсем обратно-
то, цитирам отново приблизително: 
„В днешното има толкова прекрасни, 
важни и увлекателни сюжети, че е за-
губа на време да пишеш за миналото“. 
И той не пише, всичките му книги са в 
сегашно време, включително последна-
та „И станах река“ („Хермес“, 2020 г.).                  
От своя страна Захари Карабашлиев 
в „Хавра“ („Сиела“, 2017 г.) опита (ус-
пешно) да събере двете стратегии –              
„историческата“ и „съвременната“ –                                                                                     
разказвайки случки и от миналото, и 
от сегашното; не обаче в „Опашката“. 
В „Опашката“, най-новия му роман, 
той избра страната на днешното, ма-
кар че пак ни изненада: пише за насто-
ящето, но заедно с/за настоящето, 
и за близкото бъдеще; онова, което 
(ни) предстои. И това предстоящо не 
са само изборите, дето чукат на вра-
тата, това предстоящо е прогноза за 
възможното битие, на което ще бъ-
дем обречени, ако продължаваме така. 

Битие на хора с опашки...

Битие не на хора на опашки, а на 
хора с опашки. Захари Карабашлиев 

е избрал суперметафора: ако социа-
листическото битие беше битие на 
опашките – за всичко се редяхме на 
опашки, където видехме опашка – за-
ставахме дори без да знаем за какво: 

икономиката на дефицита така ни 
беше опитомила, че щом видим опаш-
ка, отсъждаме – нещо ценно прода-
ват; ако консумеристичното битие 
е битие сякаш без външни опашки – 
външните са отредени само за оста-
релите, посбръчкани хипита, но пък е 
пълно с вътрешни: със свински опашки 
сме закопчани за шопинга, за послед-
ния модел смартфон, за лайковете 
в социалните мрежи; то в битието, 
което Захари Карабашлиев описва, би-
тието на близкото бъдеще – ковидно-
то и постковидното битие, битието 
на протестъри и постконсумеризъм, 
опашката изскача отвън, превръща 
се в символ, който ознаменува може 
би един нов еволюционен ход в разви-
тието на човечеството. Преход към 
ново интелигентно същество, което 
– както любимата на главния герой, 
писателя Павел Панев, Невена, мисли 
и действа не само в категориите на 
социалното, на успеха, престижа и 
прогреса, но и в категориите на ин-
тимното, на топлотата, емпатията 
и любовта. Тъкмо затова тя се явява 
различна спрямо всички, които среща 
нейният любим в не твърде разум-
ното си решение да влезе в полити-
ческата игра; различна даже от пи-
сателката Патриция Монева, която 
по презумпцията за всекиго, отдаден 
на интелектуален труд, би трябва-
ло да е различната, а в действител-
ност не е (Патриция набутва Павел в 
опасната авантюра). Тази особеност 
на Невена ме подсеща за друга кни-
га, посветена на различните, които 
броят за аномалия – „Какавидите“ на 
Джон Уиндъм („Отечество“, 1982 г.).                             
И в нея анормалните са носители на 
доброто начало, докато другите – 
дето се имат за нормални, се оказват 
ограничени, тесногръди, изтъкани от 
предразсъдъци. Опашката се превръ-
ща в лакмус, показващ наличието или 
не на човечност у човеците. Показва 
лакмусът, показва, обаче не променя.

Човеците са си все същите...

„Опашката“ разказва включително 
това: времето минава, човечество-
то не поумнява. Захари Карабашлиев 
– известно е, има силни пристрастия 
към Джоузеф Камбъл, ученика на Юнг, 

Митко Новков

Вируси с опашки
„Опашката“,                     
Захари Карабашлиев, 
издателство „Сиела“,  
2021 г. 

В битието, което                       
Захари Карабашлиев 
описва, битието  
на близкото 
бъдеще, опашката 
изскача отвън, 
превръща се                                       
в символ, който 
ознаменува един 
нов еволюционен 
ход в развитието 
на човечеството.



специално есе му е посветил – „Тра-
екторията на героя“, така че можем 
да очакваме и някоя древна история 
в неговия роман. И да, ето я: митът 
за феята Мелюзина, предаден ни от 
живелия през XIV век французин Жан 
д’Арас. В образа на Мелюзина откри-
ваме много от юнгианско-камбълови-
те представи: разбира се, на анимата, 
на Великата майка, на чудовището и 
– в крайна сметка – на цялостната 
личност, която иска да запази своя-
та тъмна страна, сянката си, за себе 
си, не да я излага на показ. Тъмната 
страна е опашката ѝ – едни казват, 
че е рибя, други – змийска. Но каква-
то и да е – опашка е. Невена също 
има опашка, макар че – както я опис-
ва Павел, нейната е по-скоро лисича. 
Тук отново отбелязваме препратка – 
към романа на Виктор Пелевин „Вър-
колашки метаморфози“ („Калиопа“, 
2008 г.), в който една китайска лиси-
ца се сблъсква с не по-малко хитър и 
опасен звяр – вълк-метаморф. Изоб-
що може да ни се струва, че романът 
дърпа най-вече от актуалността, но 
не е така, или поне не е докрай така: 
всеки добър роман съдържа в себе си 
митологична история, върху която 
стъпва и която реално разказва. А 
най-добрите съвместяват някол-
ко истории. Знаем, че според Борхес 
тези истории са четири, според Джак 
Лули – седем, но колкото и да са, има ги 
и в „Опашката“. Ако следваме Борхес, 
в книгата на Захари Карабашлиев ги 
смесваме в амалгама от Жертвопри-
ношение, Обсаден град и Търсене; ако 
следваме Джак Лули, сумираме Жерт-
вата, Изкупителната жертва, Героя, 
Добрата майка и Потопа. Всичките 
обагрени в характерното за Захари 
Карабашлиев екшън мастило, което 
познаваме отлично и от „18 % сиво“, и 
от „Хавра“ – диалогично, екстремно, 
зашеметяващо.

То и животът ни е шемет...

Шемет, който не си го правим ние, 
правят ни го. В тази посока „Опашка-
та“ препраща към един американски 
роман – „На ръба на света“ на Томас 
Пинчън („Колибри“, 2017 г.). Тайнстве-
ният постмодернист описва в него 
тъмния, дълбокия, престъпния ин-
тернет; Захари Карабашлиев описва 

тук дълбоката, тъмната, престъпна-
та държава. Излиза от неговия разказ, 
че всичко и всички, захванали се с ня-
каква социална активност, са препле-
тени – иде ми да кажа „като свински 
черва“, но няма да го кажа, ще използ-
вам друго сравнение: свързани са и са 
вързани като в гордиев възел. Всеки 
познава всекиго, всеки дължи на всеки-
го – и Денис, лидерът на протестите, 
завърнал се от Щатите анархолеви-
чарстващ философ; и Крум Статев, 
бившата кука, някогашен служител 
на ДС, свръзка на дълбоката държава с 
Павел Панев; и Ева Маркова, нахакана-
та пиарка, заела се да го дресира, че да 
се справи в медийната джунгла... По-
вествованието за тези тъмни сфери 
е откровено натуралистично и то по 
особен начин се преплита с натурализ-                                                                                
ма в някои сцени, съвсем съзнателно 
предадени по този начин – без укра-
шения, без прикрития. Като тази в 
тоалетната, когато героят наивно 
се натравя с халюциногенни гъби. Ум-
берто Еко в „Тайнственият пламък на 
кралица Лоана“ („Бард“, 2006 г.) също 
се отдава на такъв натурализъм 
(епизодът с изхождането в лозето), 
но ако неговият е някак романтич-
но-носталгичен, този на Захари Ка-
рабашлиев е хорорно-футуристичен 

– предвещава бъдещи беди, нещас-
тия, лутания и безпътици.

Светът е (в) безпътица...

Безпътица, усилвана от епидемия-
та. И още по-усилвана от игрички-
те, които някои спретват с идеята, 
че са едва ли не властелини на света. 
„Опашката“ ни вкарва в гмеж на са-
мовъобразен елит, представя ни го 
някак отвътре, от центъра. В друг 
български роман, излязъл преди две 
години, „Дъното на Рая“ на Виолета 
Стайкова („Екрие“, 2019 г.), тази без-
пътица, създадена от егоцентричния 
мейнстрийм, е описана отново така 
безжалостно, но отдолу, от низини-
те; ако героят на Захари Карабашли-
ев се вре всред творците на тупика, 
то героинята на Виолета Стайкова 
си пати от този нарочно измислен 
тупик. В нейния роман няма епидемия, 
в „Опашката“ има, но разбираш, че 
всъщност епидемията не е заради ви-
руса, епидемията е заради човека. Чо-
векът, който, вместо да прави всичко 
възможно да помага на ближния, пра-
ви всъщност всичко възможно да му 
пречи. Да му пречи и да му вгорчава 
живота.

Човеците са най-опасните вируси...   
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? 
На 26 декември 1957 г. Политбюро на 
Българската комунистическа партия 
приема решение за „засилване и подо-
бряване на атеистичната пропаган-
да в страната“, в което се твърди, че 
през последните години „Българска-
та православна църква, възползвай-
ки се от конституционните поста-
новления за свободата на съвестта, 
взе организационни и идеологически 
мерки за широко разпространение на 
религията“. В характерна за времето 
стилистика, текстът едновремен-
но утвърждава съществуването на 
свобода на съвестта и набелязва ре-
дица мерки за нейното ограничаване, 
поставяйки началото на нова атеис-
тична кампания. 

Моментът за това не е случаен. Ста-
лин е мъртъв от 1953 г., а от февруари 
1956 г. за мъртъв вече е обявен и ста-
линизмът. Зараждат се надежди за 
„размразяване“ на комунистическата 
система, които започват да проник-
ват и в България. Периодът остава 
известен под името „десталиниза-
ция“, поради което мнозина западни 
интелектуалци, а и съвременни изсле-
дователи са склонни да обявят това 
за край на чистия тоталитаризъм. 

Ала много скоро става ясно, че тези 
надежди са били прибързани. В края на 
октомври 1956 г. в Будапеща избухва 
унгарското въстание, потушено със 

сила от съветските войски. Между-
временно още през 1954 г. Хрушчов 
е оповестил началото на нова ате-
истична кампания, символ на която 
става изказаното в типично негов 
стил обещание, че „скоро ще покажем 
последния поп по телевизията“. 

И в България условията за атеис-
тична кампания също са налице. В 

средата на 50-те години вече за-
вършва колективизацията на земята, 
косвен резултат от което е и залича-
ването на старите енорийски връзки. 
В същото време Св. синод е домини-
ран от митрополити, квалифицирани 
като „реакционни“, които се опитват 
да противодействат на идеологиче-
ските постулати на държавата. 

На разгръщането на тази кампа-
ния е посветена първата част от 

документалния сборник „Атеистич-
ната политика в комунистическа Бъл-
гария“, съставен от Живко Лефтеров 
и издаден от Нов български универси-
тет. Сборникът е част от по-голям 
проект, който ще включва още две 
части. Първата се отнася за периода 
от 1957 до 1971 г., вторият – до 1978 г., 
а третият – до края на комунизма, а 
основание за тази хронология е изли-
зането през съответната година на 
поредното важно решение, поставя-
що си за цел борбата с „религиозните 
отживелици“. 

Този тип решения обичайно са написа-
ни на изключително скучен и сух език, 
който не е способен да убеди, че от 
тях може да произлезе нещо реално. 
Ала сборникът напълно успява да раз-
сее това предубеждение. Той просле-
дява как приложението на решение-
то предизвиква верига от събития и 
мерки, които в крайна сметка засягат 
живота на всеки човек. 

Истинската промяна в режима се 
състои в преместването на акцента 
от преките репресии към админис- 
тративните мерки, които отварят 
широко вратата за произвола, ха-
рактерен за късния комунизъм. В ре-
лигиозната област новата политика 
си поставя две цели: от една стра-
на, да бъде ограничено публичното 
присъствие на религиозните инсти-
туции, а от друга – хората да бъдат 
отчуждени от вярата. Атеистична-
та кампания не се ограничава само до 
налагането на научния светоглед. Тя 
води до съвсем конкретни и много бо-
лезнени мерки, които се разгръщат по 
места и се отразяват на живота във 
всички епархии, енории и изповедания. 

Тези мерки са надлежно документи-
рани. Най-известната сред тях е 
обявяването през 1961 г. на „Рилския 
манастир и цялото му имущество за 

Момчил Методиев

„Атеистичната политика 
в комунистическа 
България“, сборник 
документи, част първа,                           
съставител                           
Живко Лефтеров, 
издателство „Нов 
български университет“, 
2020 г. 

манастир
Как се национализира
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общонародна собственост“ и превръ-
щането му в Национален музей „Рилски 
манастир“. Национализацията на ма-
настира е отразена в сборника не само 
със съответното постановление на 
Министерския съвет, но и с подробни-
те предложения каква да бъде съдбата 
на неговото имущество, включително 
на архива и библиотеката.

В сборника присъстват и  много на-
глед по-маловажни казуси, които не 
са запазени в публичната памет, но са 
показателни за времето. Като напри-
мер умишления опит за опожаряване-
то на храма „Св. София“ в центъра на 
София, извършен на 4 ноември 1961 г., 
вината за който е хвърлена върху гру-
па младежи. Пак от този период е ре-
шението за „прочистването на цър-
ковни и манастирски библиотеки от 
фашистка и друга инкриминирана ли-
тература“, изпълнявано със завидна 
ревност от местните власти, за да 
достигне и до най-малките енорийски 
библиотеки. Или легендарният случай 
със статията във вестник „Отечес-
твен фронт“ „Трагедията на 18-те 
девойки“ по отношение на монахини-
те от Княжевския манастир. Сборни-
кът включва протестните писма на 
монахините, първото от които за-
почва със следната крайно иронична 
забележка: „Девойките, участващи в 
„трагедията“, съчинена от Констан-
тин Д. Коцев, не са 18, а 16. Една от 
тези млади девойки наближава 80-го-
д[ишна] възраст, 3 са над 50 год., 4 на 
около 40 год., 3 над 30 год., 3 над 25 
год. и 2 на 24 год.“. След което под-
робно се опровергават изнесените в 
статията данни като чиста клевета. 

Като пример за атеистична ревност 
може да бъде посочена беседата за 
атеистичното възпитание на пионе-
рите, изготвена от Цвятка Щеряно-
ва от Пионерския дом във Велинград, 
изнесена през април 1967 г., която за-
почва така: „Колко пъти атеизмът 
бе пронизван със стрели, разсичан 
с меч, набучван на колове, въртян 
на зъбчато колело, изгарян на кла-
да, разстрелван с пушечни залпове? 
Върволици лицемери, маниаци невежи 
фанатици, бездънни глупаци хулеха, 
оплюваха, приковаваха на позорния 

стълб атеизма, изтезаваха го в ду-
шегубките на „светата“ църковна 
инквизиция“. 

Последните документи в тази част 
на сборника са от 1971 г., малко преди 
приемането на решението „За още 
по-широко внедряване на новите, со-
циалистически граждански ритуали“, 

което поставя началото на нов етап 
в антирелигиозната политика. В 
сборника обаче са включени и редица 
документи за набиращата вече сила 
кампания за замяна на основните ре-
лигиозни ритуали с граждански. Като 
протеста на Св. синод на БПЦ срещу 
новата административна мярка, с 
която погребенията са обявени за 
безплатни, ако не се извършват с ре-
лигиозен ритуал. Проследени са и опи-
тите за налагане на новите ритуали 

„по именуване на дете“ или граждан-
ски брак, съпроводени с подробно раз-
писани „примерни церемонии“, някои 
елементи от които, без преувеличе-
ние, от църковна гледна точка могат 
да бъдат определени като демонични. 

Споменатите казуси са малка част 
от публикуваните 700 страници до-
кументи, а големият успех на съста-
вителя е, че сборникът излиза извън 
столицата и централните органи на 
властта и показва как директивите 
са прилагани на местно равнище. В 
сборника присъстват документи от 
всички регионални архиви, които съ-
държат безценни свидетелства, но са 
много по-слабо известни и проучени. 

Изданието се вписва в поредица от 
документални сборници, посветени 
на антирелигиозна политика, издаде-
ни от Иван Денев, Веселин Ангелов и 
Комисията по досиетата. Настоящи-
ят сборник обаче проследява прак-
тическата реализация на тези мерки 
по места и показва как постепенно 
придобива плътност политиката на 
социално инженерство, чиято крайна 
цел е създаването на „новия социалис-
тически гражданин“. И така отваря 
нови перспективи пред изследовате-
лите на темата. 

Тази политика може да ни изглежда 
много далечна, но не е само история. 
През ноември миналата година в Ки-
тай бяха одобрени нови „Администра-
тивни мерки за духовенството“, регу-
лиращи дейността на всички религии 
и изповедания. Документът съдържа 
декларации за зачитане на свободата 
на съвестта и изповеданията, но и 
предвижда създаването на база дан-
ни, в която ще се съхранява цялата 
налична информация за свещенослу-
жителите на различните религии, от 
които се изисква „да подкрепят воде-
щата роля на Китайската комунис-
тическа партия и социалистическа-
та система“. Паралелът с българския 
случай не е нито произволен, нито 
изваден от контекст. Става дума за 
една и съща политика, провеждана 
по идентичен начин. Единствена-
та разлика е в новата технологична 
подготвеност. 

Пример                        
е беседата на 
Цвятка Щерянова 
от Пионерския 
дом във Велинград 
(април 1967 г.): 
„Върволици 
лицемери, 
бездънни глупаци 
хулеха, оплюваха, 
приковаваха 
на позорния 
стълб атеизма, 
изтезаваха                    
го в душегубките 
на „светата“ 
църковна 
инквизиция“.
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Сред невдъхновеното масово преиз-
даване на „1984“ поради изтичането 
на авторските права в издателство 
„Кръг“ са взели по-интересно реше-
ние. В началото на годината под лого-
то им на български излязоха два ранни 
романа на Оруел, единият от които – 
„Не оставяй аспидистрата да увехне“, 
е слабо познат у нас, докато другият 
– „Глътка въздух“ присъства на паза-
ра под малко по-различното заглавие 
„Още въздух“ (и двата в преводите 
от 90-те години на Юрий Лучев). Ро-
маните са отлично запознанство с 
Оруел преди началото на прецизната 
дисекция на политическия климат във 
„Фермата на животните“ и апокалип-
тичното обезличаване на личността 
в „1984“. В тях се откриват наченки-
те на гения, неговата скептичност и 
игра с иронията, но и онзи ведър, пъ-
лен с енергия дух, присъщ единствено 
на младите писатели. 

30-те години са трудно десетилетие 
за Оруел. Ексцентричният хроникьор 
на английската култура се завръща 
от Бирма, където е работил, против-
но на социалистическите си възгледи, 
като полицай. Дали от любопитство 
или поради дяволита ирония, той 
прекарва няколко години от другата 

страна на барикадата, сякаш за да 
опознае по-добре механизмите на 
властта или да се убеди, че хуманиз- 
мът трудно покълва по тези места. 
Следват трудни години в Европа, опи- 
сани в романа му „На дъното в Париж 
и Лондон“, заглавие, което напомня на 
Хенри Милър, чийто „Тропик на Рака“ 
излиза следващата година. Милър 
всъщност оказва силно влияние върху 
Оруел. В обширен текст за книгата 
той отбелязва, че героят в Тропика 
е като Йона в корема на рибата, не 
се опитва да се противопостави на 
Хитлер, Сталин, на бедността, на 
танковете и бомбардировачите. 

Именно като продължение на безпа-
ричния живот на улицата, сред про-
сяците, проститутките и малолет-
ните престъпници, се явява и „Не 
оставяй аспидистрата да увехне“. 
Героят в нея, именуван Гордън Ком-
сток, е потиснат 29-годишен поет, 
който работи в книжарницата, за да 
плаща наема си, но е измъчван почти 
ежечасно от мисли за недоимък и съ-
щевременно от негодувание към сис-
темата. Гордън не иска да участва в 
големия панаир, който парите нала-
гат в капиталистическото общес- 
тво, подобно на Бартълбъри на Мел-
вил сякаш решава да изпита на гърба 
си докъде отвежда отказът от така 
наречения нормален живот. 

„Не оставяй аспидистрата на увехне“ 
се води за един от по-слабите романи 
на Оруел, писан по-скоро за пари, от-
колкото поради необуздан творчески 
импулс, и все пак в него изобилстват 
епизоди с внушително художествено 
присъствие. От мопасановското лу-
тане покрай витражите на нощните 
заведения, докато последните моне-
ти в джоба подрънкват заплашител-
но, до хумористичното пресъздаване 
на работата в книжарница през очи-
те на изнервен мизантроп, романът 
е пълен с живот, гласът е силен и буди 
живо съчувствие. Друго предимство 
са някои по-продължителни епизоди с 
богата атмосфера и усещане за мяс-
то. Такава е трагикомичната вечеря 
с любимата Розмари в долнопробен 
хотел. Храната е ужасна, келнерът е 
груб, подозира, че това са последните 
пари на Гордън. Редуват се чувства 
на отчаяние, радост, топлина, любов 

Мартин Касабов

„Не оставяй 
аспидистрата                                            
да увехне“, „Глътка 
въздух“,  Джордж Оруел, 
превод Юрий Лучев, 
издателство „Кръг“, 
художник на кориците                       
Дамян Дамянов, 2021 г.

Два романа от

Оруел
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и дълбока тъга след последвалия не-
успешен сексуален опит, осуетен от-
ново от онези подли монети в джоба, 
които все така подрънкват и напом-
нят, че бъдеще без пари не може да 
има.

И ако „пари“ е мръсна дума, то Аспи-
дистрата е мръсен роман, защото 
на всяка страница от него се говори 
именно за пари, за липсата им, за въз-
действието им върху всеки един ас-
пект от живота, за наивните марк-
систи, които поучават другите, но 
имат сериозна издръжка. И винаги от 
някой прозорец гледа аспидистрата, 
която символизира щастливия семе-
ен живот, растение, което преследва 
Гордън през целия роман, то побира в 
себе си всичко, което той не понася в 
лицемерното буржоазно общество. 
До края на книгата това ще се проме-
ни, което прави и самия завършек до-
някъде неочакван. На фона на всички 
празни приказки за политика и права 
за пролетариата в крайна сметка из-
лиза любовта и контрастът е осеза-
ем. Още през 1936 г. Оруел е прозрял, 
че залитането в крайности нищо ху-
баво не може да донесе. 

„Глътка въздух“ е далеч по-различ-
на книга. Героят на романа Джордж 
Боулинг не се лута с празни джобове 
по улиците. Семеен мъж в средата 
на живота, с изкуствени зъби и мно-
го излишни килограми, отегчен от 
всекидневието в Лондон. Задушава 
се. Кухи реклами го приветстват от 
стените, в небето ръмжат бомбар-
дировачи, а жена му опява за всяко за-
къснение. Джордж, подобно на мнози-
на днес, има нужда от повече въздух. 

Романът е представен от първо 
лице, като гласът на героя потъва и 
изчезва, забравяме, че е „приятно за-
кръглен“ мъж от средната класа, гла-
сът говори със сантимента на самия 
автор, мислите се завъртат около 
щастливите детски спомени, когато с 
приятели съвсем като Хъкълбери Фин 
са тичали боси по тревата, ловили са 
риба и са правели пакости. Джордж 
си спомня, прехласва се и невинните 
нишки от миналото се омотават около 

опушеното от изгорелите автомобил-
ни газове градско съзнание и оформят 
идеята за бягство. Съвсем невинна, 
краткосрочна отбивка в родното 
градче, за да си припомни онзи по-ис-
тински, чист живот. Разбира се, град-
чето няма да е същото и красивото, 
пълно с риби езеро ще се окаже обик-
новено сметище за отпадъци. 

Но това е едва накрая, цялата книга е 
посветена на интроспекцията, стра-
ниците изобилстват от картини, с 
които Оруел пресъздава един изгубен 
свят, заровен в окопите на Първата 
световна война, който с въздишката 
на смъртник очаква следващото гло-
бално сътресение. И в този постоя-
нен страх, в тревогата от настояще-
то, единствено в миналото се побира 
мъничко утеха, в навлажнената от 
роса трева на детството е заровен 
сякаш ключът към бъдещето. 

Оруел не е наивен писател, миналото 
не може да ни спаси, вероятно всички 
отговори от историята също спират 
дотук. С тази цел е вкаран и друг ге-
рой – приятел на Джордж, интелиген-
тен човек, завършил Оксфорд, който 

по цял ден рецитира Кийтс и чете за 
Античността. За него, пише Оруел, 
човешката история от последните 
2000 години е една голяма грешка. И 
в иронията на този герой, така не-
обезпокояван нито от танковете на 
Хитлер, нито от бомбардировачите, 
които пълзят в небето, прозират аб-
дикацията на интелигенцията, безси-
лието на знанието пред смъртонос-
ните нови машини на човека. 

Като самата зъбна протеза, с която 
започва романът, този наивен detour 
не е нищо повече от опит да се скрие 
грозното празно пространство, ли-
шено от смисъл и вяра в бъдещето, 
зейнало като бездънна яма в английс- 
кото общество, а и в целия западен 
свят между войните. Но гласът на 
песимиста е все още сподавен, той ще 
се развие по-ясно в следващите книги 
на Оруел. Макар специалистите да по-
сочват именно „Глътка въздух“ като 
предшественик на „1984“, настоящи-
ят роман е много повече сантимен-
тално отплесване по безгрижните 
детски години, отколкото предупре-
дителен сигнал за институционализи-
раната смърт на мисълта. 

Освен това, ако ти е празен стома-
хът, а домът ти – студен, едва ли ще 
ти е до цвете. Но не това е важното. 
Става дума за чувството у мен – то 
не се появява често, само от време на 
време. Но е приятно. Спохожда всеки 
от нас или почти всеки. То е зад ъгъла 
и ние знаем това. Спрете стрелбата с 
тия картечници! Спрете да преслед-
вате когото и да било! Успокойте се, 
поемете въздух, нека малко покой се 
влее в костите ви! 

Оруел пише романа предимно в Мара-
кеш, Мароко, година след като е отне-
съл куршум във врата от фашистки 
снайперист в окопите на Испания, до-
като се сражава в гражданската вой-
на. Вероятно именно от този синтез 
между връщането към светлите спо-
мени и дълбокия песимизъм за състоя-
нието на света се ражда романът. 
Последна глътка въздух, действи-
телно, преди ново гмуркане във води 
на безчовечност. 
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Георги Тенев не се нуждае от специал-
но представяне. Читателите позна-
ват, ако не всичките му публикувани 
разкази и романи, то със сигурност 
някои от тях, като сборниците „Све-
щена светлина“, „Жената на писа-
теля“ или романите „Партиен дом“, 
„Балкански ритуал“.

„Резиденцията“ е най-новата книга 
на писателя. Сложен роман, който мо-
жем да определим като антиутопия 
заради основните тематични ядра в 
него – властовия режим и създадена-
та от него Държава на реда, еколо-
гичната катастрофа, насилието над 
природата, в което населени места 
и хора могат просто да бъдат „пре-
местени“ или „потопени“, хората, 
чиято функция е да поддържат реда, 
да „въдворяват“, да създават опре-
делен ред и йерархия, в която човеш-
кото съществуване да се мисли като 
единствено възможно. Романовият 
свят на „Резиденцията“ е едно бъде-
ще – амалгама от минало и сегашно. В 
този свят читателят ще разпознае 
обществени и политически структу-
ри, чието разбиране и осмисляне не е 
било достатъчно или въобще не се е 
случило.

Въпреки че сюжетните разклоне-
ния не са едно и две, те дори и само в 
своето начеване (при някои от тях) 
са доста промислени. И макар на пър-
ви прочит да не ни се струва така, 
са съществена брънка от цялото. А 
важното тук според мен е целост-
та. Това, към което писателят се 
стреми, е да създаде цялост – маща-
бен образ на държава, институции в 
нея, движения – повече или по-малко 

съпротивителни, повече или по-мал-
ко осъзнати или просто импулсивни. 
Един романов свят, в който същест-
вува всичко онова, в което са живели 
нашите родители, в което сме живели 
ние и в което не би трябвало да живе-
ят децата ни. 

„Резиденцията“ може да бъде опреде-
лен и като социално-философски роман. 
Всъщност способността на Георги 
Тенев да създава повествования, в 
които героите, местата, събитията 
са колкото еднозначни, толкова и об-
общаващи, откриваме и в този роман. 
Размисъл върху миналото и настояще-
то ни, осмисляне на „празните места“ 
в паметта ни, анализ върху сегашно-
то, което не се оказва алтернатива 
на предишното, а сме го искали – ме-
тафориката на романа създава този 
обобщен антиутопичен образ. В по-
вествованието читателят ще откри-
ва пластове – исторически, културни, 

социално-политически, религиозни – 
по-древни и по-близки до днешното. Но 
те не са дидактично изведени, вплете-
ни са в неговата тъкан и това е едно 
от постиженията на писателя в тази 
книга. Давам си сметка, че в четенето 
всеки има различни изисквания. Но си 
мисля, че отпратките към общозна-
чими епохи, фигури и събития, без да са 
„натрапени“ – са предизвикателство 
към културата и познанията на чита-
теля, а и безспорно уважение към тях.

Важните въпроси, поставени в рома-
на – за властта и това, което тя не 
само дава, но и отнема, за истината, 
за нейната относителност, за мора-
ла, за трансформациите, които човек 
претърпява в своя житейски път. 
И въпросът за вярата. Може би тук 
трябва да кажа, че в „Резиденцията“ 
има и жанрово-стилистичен пласт, 
който намирам за много добре избран 
и реализиран – страници от учение, 
„страници на утешение“, дневникови 
страници – на властимащите. Този 
подход не просто допълва сюжетно-
то разгръщане, той го уплътнява. Там 
писателят постига особена близост 
с читателя и онова, което наричаме 
„правдоподобност“.

Може би се очаква да разкажа нещо 
повече, но този роман не бива да бъде 
привеждан към онова, което интели-
гентната и обичаща литературата 
аудитория не желае да прочете тук 
– „за какво се разказва“. „Резиденци-
ята“ на Георги Тенев ще предизвика 
тази аудитория и тя ще има какво да 
каже за него. Още едно достойнство 
на романа, което за мен беше особе-
но важно и признавам, лично. Открих 
способността на писателя да описва 
природата, нейния дъх, движения – не 
големите, а неуловимите, да уплътня-
ва малките неща. Да назовава някак 
кротко и дори незабележимо отноше-
нията. Влюбването. Обичта.

Власт и вяра
„Резиденцията“,                              
Георги Тенев,                                                     
ИК „Колибри“,                                    
издателство ФО, 2020 г.

Катя Атанасова



Власт и вяра
Г

Л

га
ле

ри
я

А

Пенчо Георгиев

Никола Танев 

Я

Р
Е

И
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Пенчо Георгиев, за съжаление, е 
слабо познат днес като художник 
и сценограф. Представяте го с ма-
щабна и интересно решена визуално 
изложба. Какви цели си поставихте 
при създаването на изложбата? 
Откъде започнахте?

Пенчо Георгиев е сред знаковите 
имена в българското изкуство от 
периода на 20-те и 30-те години на 
ХХ в. Сред по-младото поколение, а 
и не само, той се оказва неизвестен. 
Свързват го предимно с илюстраци-
ята и евентуално със сценографи-
ята. Може би защото преди време 
Съюзът на българските художници 
е присъждал награда за сценография, 
учредена на негово име. Интересът 
ми към творчеството на Пенчо Геор-
гиев се породи още преди две години, 
когато с колегата Любен Домозет-
ски подготвяхме изложбата „Между 
традицията и модернизма. Образи на 

родното в българското изкуство от 
20-те години на ХХ век“, представена 
в залите на Софийската градска худо-
жествена галерия през май 2018 г. Още 
тогава той ни направи силно впечат-
ление. Спомням си графиките, които 
бяха изключително силни, свързани с 
тематиката на „родното“ – образи на 
светци, на смъртта, на майчинство-
то и селския труд. Юбилейната 120-а 
годишнина от рождението на Пенчо 
Георгиев, която се навършваше през 
2020 г., се оказа добра възможност да 
организираме голяма ретроспективна 
изложба на художника. Още повече че 
такава не беше правена от 1974 г. Така 
започна и работата по издирването 
и проучването на творчеството му, 
продължила повече от година. А визу-
алното решение, изложбеният дизайн 
и представянето на открития архи-
вен материал са дело на художничка-
та Надежда Олег Ляхова.

Защо толкова дълго време не е пра-
вена изложба на Пенчо Георгиев?

Причините за това са различни. По-
следната голяма изложба е от 1941 г., 
организирана посмъртно от членове-
те на Дружеството на новите худож-
ници, в което е членувал. От пресата 
тогава става ясно, че са участвали 
над 400 работи, подбрани измежду 
1200 творби, сред които живопис, 
графика, сценография и проекти за 
костюми. Колосално творчество, и 
то създадено само за 15 години – от                                                             
1925 г., когато завършва Художест-
вената академия, до трагичния ин-
цидент в асансьорната шахта на 
Народния театър и смъртта му през 
1940 г. Изложбата е била организира-
на под покровителството на минис-
тър-председателя и министър на на-
родното просвещение Богдан Филов. 
През социализма творчеството на 
Пенчо Георгиев е маргинализирано. С 
оглед конюнктурата на времето на 
преден план са изведени онези работи, 
имащи връзка с толерираните тема-
тики – за трудещия се човек, селянина 
и скърбящите майки, работниците, 
стачките, бунтове. Популярни негови 
картини по онова време са „Бунтът 
на жените“ (1932), „Септември 1923“ 
„Безработни“, „Задушница“ (1928) и др. 

Да, наистина в неговото творчество 
важно място заемат обикновените 
хора, селяните, трудещи се на полето, 
майките, оплакващи починалите си 

Изложбата, посветена 
на 120-годишнината 
от рождението                             
на Пенчо Георгиев,                    
е подредена до 14 март                         
в Софийската 
градска художествена 
галерия. Куратори са                                  
Станислава Николова 
и Любен Домозетски, 
изложбен дизайн                 
Надежда Олег Ляхова. 
Предвиден е и каталог     
на български и английски 

на живота

Станислава Николова за изложбата на Пенчо Георгиев 
„Между театъра и живота“

Художник

Пенчо Георгиев, из „Париж“, 1931 г., сух пастел на хартия, СГХГ
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деца и близки, безработните и улич-
ните артисти, но всички те са упо-
требени от идеологията и са далеч 
от истинския контекст, в който са 
създадени. Пенчо Георгиев е художник 
на живота в неговата дълбочина и за-
кономерност, с всичките трудности 
и несгоди, с неизменното присъствие 
на смъртта. В творбите му това е 
отразено много истински, с онази жи-
тейска мъдрост, с която хората на 
село приемат живота, смирявайки се 
пред суровото всекидневие, болка-
та от загубата на близък или теж-
кия труд в полската работа. Всичко 
е част от този свят и е толкова ес-
тествено. Като цяло това е харак-
терно за голяма част от изкуството, 
създадено в периода на 20-те години 
на ХХ в. Подобни теми и сюжети при-
състват в творчеството и на други 
наши художници, както е и при Иван 
Милев (състудент и близък приятел 
на Пенчо Георгиев). По-късно, през 
30-те години, тази тематика про-
дължава да го вълнува и да присъства 
в графиката и живописта му, но пред-
ставена чрез нов образ – на градския 
човек. Работникът на полето е заме-
нен от докера, работниците по стро-
ежите, уличните артисти, скърбящи-
те майки – от безработните жени, от 
бездомните и скитниците на града.

Част от творчеството на Пен-
чо Георгиев е изгубено – при какви 
обстоятелства? Срещнахте ли 
трудности при издирването на 
негови работи? 

Част от неговото творчество към 
момента продължава да е в неизвест-
ност. Въпреки усилията, които поло-
жихме, не успяхме да открием няколко 
важни живописни платна, сценограф-
ски проекти и илюстрации. Благо-
дарение на документалния филм от 
фонда на БНТ – „Пенчо Георгиев“, 1981 
(реж. Петко Константинов, сц. Алек-
сандър Бешков), те присъстват в екс-
позицията и допълват представата 
за богатото художествено наслед-
ство. Най-вероятно тепърва ще се 
появяват работи на Пенчо Георгиев в 
частните колекции и у лица, свързани 
с театралните среди. Предполагам, 

че едно значително количество от 
театрални проекти и костюми е без-
възвратно изгубено по една или друга 
причина. Факт е, че в архива на Русен-
ския театър не са запазени сценог-
рафските проекти на художника, ра-
ботил там близо две години по покана 
на Стефан Киров (за театралните 
сезони 1926/1927; 1927/1928) и създал 
оформлението и костюмите за над 
40 постановки. За щастие успяхме да 
открием някои от тях в частни ко-
лекции и сега могат да бъдат видени 
в изложбата.

Когато започнахме работа по проек-
та, направихме запитване до гале-
риите в страната, за да видим какво 
притежават музейните институ-
ции. Работихме и с Държавна агенция 

„Архиви“, която съхранява фонд на 
художника. Оттам дойде голяма част 
от документалния и снимков мате-
риал. Проучихме архивите на Софийс-                  
ката опера, както и на Народния 
театър. Свързахме се с колеги от 
Архива в Русе. Издирихме наследници 
и роднини на художника, които също 
ни оказаха съдействие, за да съберем 
отново художественото наследство 
на Пенчо Георгиев. Благодарна съм на 
неговата дъщеря Йоти Зицман-Геор-
гиева, която не е в България, но ни съ-
действаше през цялото време, макар 

и от разстояние, както и на внука му 
– Александър Зицман. Той ни помогна 
да открием сценографските проекти, 
съхранени във Франкфурт. Яна Пип-
кова, дъщерята на Любомир Пипков, 
също ни помогна много и дари няколко 
графики на Пенчо Георгиев за фонда на 
галерията.

Успяхме да открием над 200 работи 
– сценографски проекти, графики, жи-
вопис и илюстрации, като в изложба-
та са включени над 150 творби. Оказа 
се, че значителна част от творчест-
вото на Пенчо Георгиев се съхранява 
в Националната галерия и в Регионал-
ния исторически музей във Враца. Те 
предоставиха от фондовете си голя-
мо количество произведения, много 
от които се показват за първи път 
пред публика. 

Включени са картини от Музейната 
сбирка на Националната художестве-
на академия, в чийто фонд се съхраня-
ва и дипломната работа на художни-
ка. Гостуват творби от ХГ „Димитър  
Добрович“ – Сливен, Университет-
ската библиотека „Йохан Кристиан 
Зенкенберг“, Франкфурт, Дарение 
„Колекция Светлин Русев“ – Плевен, ХГ 
„Станислав Доспевски“ – Пазарджик, 
от архивите на Софийската опера и 
Народния театър „Иван Вазов“, както 
и от частни колекции. 

По време на издирването и събиране-
то имаше трудности от различен ха-
рактер. Някои от творбите на худож-
ника бяха репродуцирани в каталози 
от 1941, 1975 и 1981 г. и имахме визуал-
на представа за тях, но оставаха с не-
известно местонахождение, сменили 
няколко собственици през годините, 
трябваше да открием последното им 
местообитание. Имаше и работи в из-
ключително тежко състояние, което 
налагаше спешната им реставрация. 
Пандемията допълнително затрудни 
проучвателната работа и изтегляне-
то на картините за изложбата. 

Цялата изложба разгръща пред 
очите на посетителите един не-
познат живот, завършил трагично 
в ранна възраст. Какво все още не 
знаем за Пенчо Георгиев?

Пенчо Георгиев, „Кабаре“, 1931 г., 
офорт и суха игла, НГ
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Оказва се, че за Пенчо Георгиев се знае 
малко. А липсата на монография крас-
норечиво говори за това. Сред изсле-
дователите на творчеството му са 
изкуствоведите Димитър Аврамов, 
Ружа Маринска и Ирина Генова. Име-
то му присъства в изследванията, 
посветени на българския модернизъм 
от периода на 20-те години на ХХ век. 
Сценографията на художника също е 
била обект на изследване от страна 
на Диляна Колева, която съвместно 
с дипломния си ръководител – изкус- 
твоведа театрал Вера Динова-Русе-
ва, му посвещава свое проучване. Но 
все още не е направено достатъчно, 
за да може този великолепен българ-
ски художник да получи достойно мяс-
то и признание в нашето изкуство, а 
графичните и живописни творби да 
присъстват по-често в постоянните 
експозиции на галериите в страната.

Може би не се знае колко истински важ-                                                                          
на за него е била работата на сценог-
раф. Той отдава живота си изцяло на 
театъра, и то не за да се препитава. 
В театъра е виждал възможност да 
съчетае всички свои интереси и по-
знания както от областта на живо-
писта, така и от графиката и съвре-
менните технологични достижения, 
защото в оформлението на сцената е 
могъл да изяви всичките свои умения 
и качества. Работата на театрален 
художник е изключително трудна и 
неблагодарна. Както казва Н. О. Маса-
литинов: „Преди всичко художникът 
трябва да се откаже от своя егоизъм 
и да подчини творчеството си един-
ствено на замисъла, който се налага 
от режисьора на пиесата“. 

В началото на изложбата Пенчо 
Георгиев е представен през произ-
ведения на негови съвременници. 
Какъв е той в техните очи? 

Той е бил изключително скромен и 
талантлив човек, обичан от свои-
те колеги, определян като „даровит 
художник, с благ характер и добро 
сърце“. За отношението им красно-
речиво говори и фактът, че една го-
дина след смъртта му – през 1941 г., 
Дружеството на новите художници 
организира посмъртна изложба в не-
гова чест. Тогава издават и „Паметен 

вестник“, в който са поместени ве-
ликолепни текстове от Сирак Скит-
ник, Никола Мавродинов, Илия Бешков, 
Ангел Каралийчев, Любомир Пипков,                                   
Н. О. Масалитинов, Николай Шмирге-
ла и други, посветени на личността 
и творчеството му. В изложбата сме 
включили цитати от тях, а също и ня-
колко интересни портрета на Пенчо 
Георгиев от Иван Милев, Иван Пенков, 
Никола Тузсузов и Илия Бешков. Сред 
най-близките му приятели са Иван 
Милев и Илия Бешков. Това може да се 
усети и от техните портрети. Милев 

го изобразява от времето на сту-
дентските им години в Художестве-
ната академия. Двамата завършват 
заедно декоративния отдел при проф. 
Стефан Баджов през 1925 г. и са между 
отличниците на випуска. Още в са-
мото начало стават изключително 
близки и остават такива до смъртта 
на Милев през 1927 г. Портретната 
ескизна рисунка с молив е от 1921 г. и 
го представя съсредоточен и замис- 
лен. На противоположната страна 
на листа има друг негов портрет, на 
който е изобразен като бохем с цигаре 
и чаша вино. Това е и по-популярният 
публикуван образ. Затова избрахме да 

покажем от двустранната работа не 
толкова познатия портрет.

Любопитни са и шаржовете на Пен-
чо Георгиев от Илия Бешков, който 
често го е рисувал. В една от кари-
катурите е представен като голяма 
риба, плуваща в морето на живота 
и изяждаща по-малките. Интересен 
е и шарж, в който Пенчо е показан в 
различни състояния – докато играе 
билярд, подобно на комикс. Ще го ви-
дим съсредоточен, ядосан, доволен, 
блажен и безгрижен. Удивителни са 
умението и обичта, с които го рисува 
Бешков. За него той ще каже: „един-
ственото мъдро сърце, което позна-
вам, от което цял живот съм черпил и 
съм се насищал“. 

Парижкият период в творчество-
то на Пенчо Георгиев е добре пред-
ставен в изложбата – какво се знае 
за него?

Престоят на Пенчо Георгиев в Париж 
има изключително важно значение 
за неговото творчество и работа-
та му в областта на сценографията. 
Там той израства като художник. 
През 1928 г. печели конкурс на Дър-
жавната художествена академия за 
едногодишна стипендия и специали-
зация в чужбина. В протокола от за-
седанието на Академичния съвет е 
упоменато изричното му желание да 
изучава театрална декорация. Това 
показва намеренията, с които зами-
нава – да се усъвършенства в област-                       
та на сценографията. Отпътува за 
Париж през 1929, а в края на годината 
след конкурс постъпва в ателието 
за приложни изкуства на Пол Лоран. 
През този период създава множество 
гравюри на дърво и офорти, изявява 
се като живописец и сценограф. Зна-
ем, че съвместно с руския сценограф 
Константин Коровин участва в де-
корацията и костюмите на „Садко“ за 
театър „Руски сезони“. Пенчо Георги-
ев дори създава негов етюден порт-
рет, който също свидетелства за по-
знанството им и може да бъде видян в 
изложбата. 

Голяма част от графиките, правени в 
Париж, остават сред най-знаковите 
графични композиции в българско-
то изкуство от втората половина 

Пенчо Георгиев, „Хармонист“, 1930/1932 г.,                                                                           
офорт, НГ
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Пенчо Георгиев, 
„Задушница (Кахърни очи)“, 
1928 г., СГХГ 

на 20-те и 30-те години на ХХ век. 
Изпълнени с въображение, лекота и 
усет към спецификата на материала, 
те показват големия талант и сръч-
ността на художника. 

По време на престоя във френската 
столица Пенчо Георгиев участва и в 
изложби. През 1929 г. в „Есенния салон“ 
и при независимите художници в Гран 
Пале през 1931 г. В тамошната преса 
излизат няколко отзива за работите 
му. В експозицията сме включили ре-
продукции на творбите, представени 
тогава. Тях намерихме във вестници 
от онова време. Днес местонахожде-
нието на тези картини не е известно. 

Какво се знае за сценографската 
дейност на Пенчо Георгиев след за-
връщането му? 

След завръщането си от Париж през 
1932 г. Пенчо Георгиев се отдава изця-
ло на театъра, започва активно да се 
занимава със сценография. От 1932 до 
1940 г. участва в над 27 постановки за 
Народния театър и опера и 7 поста-
новки за Варненския общински театър 
(сезон 1932/1933). Бил е изключително 
продуктивен. Работил е с някои от 
най-големите режисьори на времето, 
като Стефан Киров, Стоян Бъчваров, 
Юрий Яковлев, Н. О. Масалитинов, 
Димитър Кърджиев. Сред знаковите 
му постановки, играни в Народния 
театър, са: „Иванко“ (Васил Друмев), 
реж. Н. О. Масалитинов (1935), „Непо-
знатото момиче“ (Ференц Молнар), 
реж. Н. О. Масалитинов (1935), „Куче-
то на градинаря“ (Лопе де Вега), реж. 
Юрий Яковлев (1936), „Призори“ (Славчо 
Крайски и др.), реж. Н. О. Масалитинов 
(1940), както и оперите „Дама пика“ 
(Чайковски), реж. Осипов (1926), „Луи-
за“ (Шарпантие), реж. Димитър Кър-
джиев (1935), „Хубавата Елена“ (Макс 
Райхард, Офенбах), реж. Х. Попов (1935), 
„Оберон“ (Карл Мария фон Вебер), реж.                                                 
Х. Попов (1936), „Ирис“ (П. Маскани), 
реж. Димитър Кърджиев (1937), „Яни-
ните девет братя“ (Любомир Пипков), 
реж. Хрисан Цанков (1937), „Болеро“ 
(Морис Равел), 1931/1932, и много други.  
За големите възможности и високото 
ниво на художника сценограф съдим и 

по участието му в Шестото триена-
ле на сценотехниката в Италия през   
1936 г. Тогава, заедно със световните 
имена от областта, се представя с 
проектни скици за три постановки – 
„Хамлет“, „Хубавата Елена“ и „Иванко“. 

Издирването и намирането на голя-
ма част от всички тези сценограф-
ски проекти и скици се оказа трудна 
задача. Някои от тях се съхраняват 
в архивите на Народния театър и 
Софийската опера, но през годините 
поради различни причини е изгубена 
голяма част. Значително количество 

проекти за костюми се пази и в Реги-
оналния исторически музей на Вра-
ца. Открихме сценографии в частни 
колекции, както и при наследници на 
художника.

Едно от предизвикателствата в из-
ложбата беше да съумеем да пред-
ставим по адекватен начин този 
материал, така че зрителят да при-
добие представа за неговата дейност 
в театъра. Освен проектите за сце-
нография и костюми, някои от които 
доста схематични, трябваше да раз-
крием същината на заниманията му. 
Това стана благодарение на запазе-
ните фотографии от постановките, 

съхранили за поколенията магията от 
спектакъла на сцената. 

Къде ситуираме творчеството 
на Пенчо Георгиев в ненаписана-
та обща история на българското 
изкуство?

Творчеството на Пенчо Георгиев по-
пада на границата между две знакови 
десетилетия за българското изкус-                                                            
тво. Той успява да се включи актив-
но в процесите на модернизма през 
20-те години на ХХ век, а през 30-те 
обогатява тематиката и полето на 

новите търсения, свързани с пред- 
метността. За сравнително краткия 
си творчески път, само от 15 години, 
успява да се включи активно в худо-
жествения живот и да постигне забе-
лежителни успехи в различни области. 
Оформя свой разпознаваем почерк, 
в композициите му изпъква особено 
умение, постигнато сякаш от само 
себе си, без усилие. Тепърва ще бъде 
преосмислян приносът му в сценогра-
фията и графиката и се надявам Пенчо 
Георгиев да намери по-достойно мяс-
то в общата история на българското 
изкуство.

Въпросите зададе Людмила Димова
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Няма друг български художник, пъту-
вал колкото Никола Танев, още пове-
че – превърнал пътуването в начин 
на живот. Жизнен, лъчезарен, пълен с 
любопитство, воля и енергия – тол-
кова различен от често дезориен-
тираните, объркани, повече мрачни, 
меланхолични, сантиментални съв-
ременници от неговото поколение. 
„Спомените“ му, написани увлекател-
но, живо, с лекота, всъщност така, 
както той рисува, губят жанра си и 
се превръщат по-скоро в пътепис. 
Танев не е пътешественик от рода на 
Борис Георгиев например, склонен да 
изследва нови, далечни, незавладени 

територии. Той се движи около по-
знатото и винаги се завръща. Силно 
привлечен от европейската култура, 
европоцентричен, Танев пътува и се 
движи винаги в кръга на европейското 
пространство. За него не съществува 
нищо интересно и достойно за внима-
ние вън от границите на Европа. Той 
остава винаги дълбоко в нейния цен-
тър. За него пейзажът е културен 
пейзаж. Езикът, на който се изразява 
– културен език, т.е. историчен, с хо-
ризонт дълбоко в миналото.

За приблизително четиридесет годи-
ни Танев обикаля значителна част от 

Европа: Париж, Венеция, Рим, Милано, 
Брюксел, Амстердам, Берлин, Мюнхен, 
Бон, Кьолн, Хамбург, Лондон, Сток-
холм, Виена, Варшава, Краков, Прага, 
Загреб, Белград, Будапеща, Букурещ и 
т.н., и т.н., стига най-много до пери-
ферията на Ориента. Преброжда цяла 
България: Подбалкана, Тракия и Родо-
пите, Черноморието и Добруджа, на-
всякъде, където има нещо достойно 
за наблюдение, всяко едно старинно 
градче или запазено село, той е там, 
за да види, да рисува, да документи-
ра. Българският пейзаж винаги ще си 
остане за него най-близък, интимен, 
познат, винаги нов и различен. Танев 

Иво Милев

Никола Танев.

130 години след рождението на Никола Танев –                                                                                  
„и в буквалния, и в преносния смисъл – един от най-
колоритните български художници“, кураторът                                    
Иво Милев представя оригинален поглед                                                       
към географията на неговите пътувания, въплътена 
в творчеството му. Изложбата е подредена                                       
в Националната галерия до 28 март, съпроводена                   
е с албум

На път

Никола Танев, „Балчик“, 1940 г., частно притежание
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пътува всякак: стотици километри 
пеш, с кон, с муле и катър, с велоси-
пед и автомобил, с военни камиони и 
обози, с влакове и самолети, с лодка и 
параходи… Няма транспортно сред-
ство, което той да не е използвал за 
своите ежегодни пътувания. Докато 
пътува, наблюдава, рисува, скицира, 
живописва, пише дневници, изпраща 
стотици писма, много от тях чудесно 
илюстрирани, води подробни визуални 
дневници, фотографира, а после ста-
рателно реди и надписва снимките в 
албуми. Документацията на негови-
те пътувания е винаги внимателна и 
подробна. Ненапразно, всичко това му 
служи през дългите, спокойни зимни 
месеци, когато крои планове за нови 
пътувания. Тогава с неговата оби-
чайна спътница Миша се отдават на 
спомени, а когато ги налегнат несго-
ди, двамата намират упование в пре-
живяното: А помниш ли… 

Танев пътува, за да вижда, да се учи и 
образова, да общува с хора, да посеща-
ва театри, опери, циркове, галерии и 
музеи; интересът и любопитство-
то му към света на Европа и нейните 
хора са безкрайни. Той пътува, за да 
работи, за да излага и продава карти-
ните си – пътуванията са неговият 
основен източник на вдъхновение и 
доходи; пътува, за да се забавлява, 
понякога пътуването е бягство, опит 
за започване начисто, повечето пъти 
то е радостно, понякога тъжно връ-
щане към отминалото.

Пътуванията му започват твърде 
рано: роден в Свищов, ненавършил 
три години, той се мести заедно със 
семейството си в Шумен, после в Со-
фия. И тук не спират, движат се: Кня-
жево, Захарна фабрика, центърът на 
София, година след година движение-
то от място на място продължава. 

Преди още да завърши гимназия, пред-
приема първото си самостоятелно 
пътуване до Париж. Провалила се 
е мечтата му да стане моряк (пре-
ди да потегли за Франция, от Русия 
пристига потвърждение, че е приет 
за стипендиант в императорската 
морска школа). В Ноази льо Гран, в про-
фесионалното печатарско училище 
Сен-е-Оаз, прекарва няколко години 

и заедно с още няколко момчета се 
връща изненадващо в София. Изоста-
нал в гимназиалното си образование, 
остава у дома, рисува сред „музея“ си 
от археологически ценности, намере-
ни около некропола на стара Сердика, 
сред книгите си, „утихнал и тъгуващ“. 
Страдал доскоро от дълбока ностал-
гия по домашна София, сега е потънал 

в дълбока меланхолия. Разбира, че 
всъщност Париж е заседнал дълбоко в 
душата му и той на всяка цена трябва 
да се върне там или да умре. 

Още малолетен, заедно с братчето 
си Методи, с неуредени документи, 
отново тръгва на път. Дребно, мур-
гаво момче с багаж, състоящ се от 
„Клетниците“ на Виктор Юго, рим-
ски и византийски монети, глинени 
статуетки от неговия „музей“, блок 
за рисуване и цветни моливи, минава 
през Лом, Будапеща, Виена, Лозана 
с крайна цел Париж. Рисковано, но и 
изпълнено с щастливи случаи, сякаш 
една добра съдба направлява пътя 
му, това ранно пътуване е образец за 
всички останали. На австрийския па-
раход по Дунав се запознава с капита-
на на кораба и неговата съпруга. Танев 
е общително и чаровно дете, говори 
свободно румънски и френски, а те, 
вече застаряващи, нямат собствени 
деца. Възхитени и завладени са от 
него: от таланта му (изкуството му 
винаги ще му помага – и сега, и в бъде-
ще), от смелостта му, от зрелостта 

Никола Танев.
му, нетипична за годините. Капи-
танската двойка припознава двама-
та братя като свои и те тръгват с 
тях – Сегедин, после Будапеща и най-
сетне във Виена, в големия и красив 
капитански дом на Дунав. Те ги глезят, 
отрупват ги с подаръци, повече от 
един месец малките Таневи остават 
с тях, но нито хубавата Виена, нито 

любовта на тия мили хора, които ги 
отрупват с ласки и внимание, нищо не 
може да спре волята им за Париж. От 
съпругата Никола получава първите 
си истински акварелни бои и блокче за 
рисуване с хубава ватманова хартия. 
Той ще търси и ще знае как да получа-
ва любовта на хората, любов, която 
съвсем рядко с такава благодарност е 
приемал от майка си. Одобрението на 
околните, тяхната искрена възхита 
от него и способностите му, вярата 
в тяхната спечелена благосклонност 
ще бъдат винаги стимулите му, а за-
губи ли ги – светът се смалява, ста-
ва сив, студен и неприветен за това 
малко момче, каквото Никола ще ос-
тане цял живот. Светът за него е 
едно добро и благосклонно място, 
пълно с хора, които са готови да по-
могнат, вярата му в една ръка, която 
направлява към удачен край, на чиято 
кротка благословия трябва да се ос-
ланяш, е безгранична.

В Ноази печатарското училище има 
вече други собственици – семейство 
Реноар. У това семейство след време 

Никола Танев в Троян, 
1949 г., фотография 
Архив НГ
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Танев пак ще срещне благосклонност, 
ще попадне не след дълго в тяхната 
интимна среда и тази връзка ще бъде 
за него съдбовна. Той трудно и на-
стойчиво ще влиза в тесния кръг на 
затвореното буржоазно семейство, 
но преди това, отново на път, ще 
срещне своята истинска първа по-
кровителка – тант Жанет. Тази мла-
да, стройна, красива жена, вдовица на 
35 години, задълго ще стане негова 
вдъхновителка, стимул за посвеща-
ването му в изкуството и в крайна 
сметка негова любовница. Когато те 
се виждат за пръв път, той е 16-годи-
шен – дребно, набито момче, с детски 
чар и игриви сиво-зелени очи, наивен, 
като че ли безпомощен, човек, на кого-
то ти се иска да помагаш. Той познава 
своя чар и се осланя на него. В краси-
вия и богат парижки апартамент на 
тант Жанет ще прекара най-щаст-
ливите си юношески години. От нея 
ще получи първия си комплект мас-
лени бои, тя ще го следва навсякъде в 
неговите първи художнически похож-
дения из кейовете и крайбрежието 
на Сена, ще бъде пръв негов ценител 
и меценат. Отново музите, покрови-
телки на изкуството, ще го дарят с 
добра съдба. И сега – както винаги ще 
бъде – любовта и изкуството оста-
ват трудно различими. Още преди да 
получи школното си образование по 
изкуство, той придобива навици, кои-
то ще запази за цял живот: да остава 
дълго „самозабравил“ се пред един и 
същи мотив, който познава прекрас-
но, и да го рисува часове наред във 
всичките му менящи се състояния; да 
полага – първоначално инстинктивно 
– върху палитрата само няколко цвя-
та, с които да изгражда полутонове-
те на своите картини – тези нежни, 
на пръв поглед прости, но богати пре-
ходи, които структурно изграждат 
живописта му. Тази вълшебна връзка 
на съпричастност между конкретно-
то природно състояние и спонтанна-
та, искрена човешка емоция винаги ще 
определят същността на изкуство-
то му. Той запазва като първоосновна 
съществената връзка на субекта със 
света и неговите разпознаваеми, по-
знаваеми очертания.

Той носи вече дълги коси и мека шапка, 
държанието му е уверено и свободно 

– всичко го отличава от неговите 
съученици в Ноази; има самочувстви-
ето, че познава живота и той му е 
подвластен. Получил и благословията 
на своя патрон, мадам Реноар, Танев 
кандидатства в Академията за при-
ложни изкуства, където е приет. С 
финансовата поддръжка на семейство 
Реноар той има вече самостоятелна 
квартира в Париж, свое ателие, както 
го нарича, в близост до Академията, 
където обикновено вечер го чака лю-
бимата Жанет. 

В Академията Танев е старателен, 
ловък и сръчен, но дългото щудиране 
на статични модели и архитектурни 
детайли бързо отегчава този темпе-
раментен младеж. Като че ли негова-
та стихия са улицата, кеят, тълпите 
от хора. Множество бележници се 
изпълват с непосредствени скици от 
натура на движещи се, заети с делата 
си хора. До края на живота си той ще 
води този визуален разговор със све-
та – скиците и наброските ще пре-
минат в подробни визуални дневници, 
ден след ден – случка след случка, ти-
паж след типаж, ще се прехвърлят и в 

писмата му до приятели, а после и до 
жена му Миша.

В края на 1911 г. Никола Танев напуска 
Франция и се завръща триумфиращ в 
България. Ако в милионен Париж той 
може да смае няколко самотни, фрус- 
трирани жени, в милионна България 
може да смае всеки: с прическата си, 
с перфектния си френски, с облекло-
то си, с образованието си, в крайна 
сметка с картините си… Само тук, 
в България, на собствен терен, той 
винаги ще се чувства у дома си: това 
е страната, където той може да до-
каже себе си и да бъде на върха, един-
ствено достойното място за него; 
затова тя е неговата родина; той 
предпочита, вместо да бъде ратай 
в чужбина, да бъде цар, макар и над 
„гмеж от покойници“.

С малки, инцидентни изключения, той 
не стъпва повече в Париж – оценява 
добре ситуацията, Париж определя 
модите, но той не е добро място за 
получаване на признание и за откупки. 
А Танев живее чрез и от изкуството 
си.

Тук, в родината си, отново на път, му 
се случва нещо съдбовно – запозна-
ва се с една млада учителка от плов- 
дивските села, Миша – експанзивен, 
решителен в такива моменти, още 
същата вечер ѝ предлага да се омъжи 
за него, а тя приема. Тя е на 19, а той 
на 23. Скоро тя става негова съпруга, 
спътница, предстои им дълга и слож-
на връзка, в центъра на която е него-
вото изкуство, което става техен 
начин на живот. До средата на 40-те 
години прекарват по-голяма част от 
съвместния си живот на път – из Бъл-
гария и в Европа. Чужбина, внимание-
то, което получава Танев като худож-
ник, успехите му бързо ги разглезват. 
В спомените си той често представя 
съвместния им живот като бохемски, 
те са пътуващи, безгрижни, незаин-
тересовани от битовите страни на 
живота, а всъщност семейство Та-
неви винаги са искали само едно – да 
бъдат буржоа: да отсядат в скъпи 
хотели или изрядни пансиони, да бъ-
дат в ложите на европейските те-
атри и опери, да бъдат приемани в 

Никола Танев, „Във влака“, притежание на НГ
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аристократични салони, да ядат и 
пият избрана храна и напитки, да се 
обличат в скъпи дрехи, да се завръ-
щат в България с нов автомобил, за-
ради който всички да завиждат, да са 
в центъра на вниманието, да са успе-
ли… И това му струва цяло състояние, 
което Танев невинаги има на разполо-
жение и може да си позволи. 

През 1926 г. Танев и Миша плануват и 
осъществяват едно голямо пътуване 
из България: Шумен, Мадара, Търново, 
Елена, Арбанаси, Дряново, Дряновски 
манастир, Трявна, Габрово, Шипка, 
Казанлък, Калофер, Калоферски манас- 
тир, Пловдив, Копривщица. Резулта-
тът е около 300 маслени картини, 
множество скици и рисунки и голяма-
та изложба в София „Едно българско 
лято“. 

На следващата година семейство Та-
неви искат да наваксат един пропуск 
от голямата си българска обиколка: 
Карлово и Сопот. Когато попада за 
пръв път в Карлово, Танев е подгот-
вен: неговото чувство към онова 
„старинно хубаво, което си отива с 
времето и не се връща никога вече“, 
е събудено. Те тръгват в началото 
на март, но когато преминават Хи-
саря и село Баня, пред тях се открива 
чудна гледка към долина, където про-
летта вече е дошла, отзад са меките 
очертания на Балкана, освобождаващ 
се от последните петна сняг. Всич-
ко за тях е толкова ново, разликата 
така рязка и очебийна с всичко, кое-
то са оставили преди малко зад гър-
ба си, че Миша възкликва: „Като че ли 
влизаме в рая на земята“. Срещата с 
Карлово е наистина съдбовна. Много 
лета предстои Танев да идва тук и да 
взема своите сюжети, все познати и 
все различни: пазарите, чаршията, 
дворовете, бели стени, саксии, улич-
ки, кръчмички, воденици, кестенови 
дървета, всичко огряно от изгарящо 
слънце, което прави контурите като 
изрязани. Колоритът му за пръв път 
е толкова ярък, „цветист“. Най-пос- 
ле Танев успява да схване начина да 
предаде изобилната от слънце ат-
мосфера на Юга, за което преди само 
се е догаждал. Карлово за Танев е жив 
музей на един отмиращ бит и начин 

на живот: бавен, отмерен, уютен и 
закътан зад високите дувари. Той има 
силно изострено чувство за стари-
ната и миналото, за архитектурата, 
свързана и отговаряща на нуждите на 
един опростен, но пълноценен начин 
на живот, който вече отмира.

Срещите с местата, където попада 
Танев, са като срещи с жени: поня-
кога отдаването е бързо, любов от 
пръв поглед, откритията следват 
едно след друго, без усилия, радостно 
и спонтанно, друг път ухажването и 
опознаването са бавни, нужно е тър-
пение (както след години в Цариград: 
обхожда го и го приласкава постепен-
но, дълго прави само скици, сякаш го 
докосва с леки милувки); понякога от-
чуждението никога не се стапя и те 
остават недостъпни един за друг.

През 1931 г. семейство Таневи най-
сетне се сдобива със собствен дом. 
Станало е след дългото настояване 
на Миша, а той продължава да вяр-
ва: ние сме прелетни птици, идваме, 
оставаме за малко и пак пътуваме. 
Финансирането на скъпата покупка 
става с приходите му от изложбата 
в Милано от същата година, която 
има невероятен и неочакван за него 
успех. Убеден е, че всичко се дължи на 
Карлово.

За пръв път през 1939 г. Танев е в Кар-
лово през зимата. Всичко е толкова 
необичайно, но пак домашно и пълно с 
живот, вятърът отвява последните 
листа, оголва кестените и орехите, 
целият град мирише на свински пър-
жоли и суджуци, на варена ракия, на 
мента.

Живописта на Танев съдържа два ряз-
ко отличаващи се корпуса: Севера и 
Юга. Географски за Европа тяхната 
граница е Алпите, за България – Ста-
ра планина. Различията са, разбира се, 
в колорита, в сюжетите, в мотиви-
те, но основно в чувствителността. 
Роден на Север, Танев се оформя и 
остава художник на Юга. От друга 
страна, на Север се търсят негови-
те слънчеви пейзажи – в Германия, в 
Швеция, в Полша… Там той бърза да 
ги занесе след летата си в България. 

Макар да израства във Франция, да 
познава добре Германия, след 1922 г. 
той не рисува никога вече там, не ри-
сува и никога повече в Париж. След (и 
наред с) Карлово България винаги има 
с какво да го изненада, да държи будно 
любопитството му, да го изкушава и 
предизвиква. Връзката му с нея е по-
добна на тази с Миша – дълга, сложна, 
понякога колеблива, пълна с прошка, 
вездесъща, трайна, в крайна сметка 
винаги побеждаваща.

Карлово остава любимо място за Та-
нев, където той ще продължава да се 
връща, но то вече няма да е същото. 
Променя се пред очите му и това го 
измъчва. Заради „благоустройство-
то“ на градчето е разрушена ста-
рата чаршия, часовниковата кула, 
на местата на кривите романтични 
сокаци, застлани с калдъръм и засенч-
вани от високите дувари и еркерите 
на къщите, се прокарват прави ули-
ци. Карлово, а с него и светът на Та-
нев се рушат. В края на 30-те години 
на ХХ в. той открива село Свежен. 
Във възторг е от красотата на това 
запазено като по чудо селище и окол-
ната природа – работи радостно и с 
увлечение, пише множество прекрасно 
илюстрирани писма. Същата година 
възможностите му за търсене и на-
миране на нови сюжети се увеличават 
като по чудо – към територията на 
България е върната Южна Добруджа, а 
през следващата година са присъеди-
нени Беломорска Тракия и Македония.

На 26 септември 1944 г. той е арес-
туван, никога не се разбира точната 
причина за това. За шест месеца не-
гови пътувания ще бъдат единстве-
но преместванията му от затвор в 
затвор. Преживяното в килиите дава 
трайно отражение върху здравето 
на този чувствителен, свободолюбив 
човек. Няколко години по-късно той 
се парализира – единствените му из-
лизания ще бъдат мъчителните сли-
зания по стълбите до инвалидната 
количка и – тикан от вярната Миша 
– кратките разходки из квартала. Но 
той ще продължи да си спомня (има за 
какво), ще диктува мемоарите си и ще 
ги илюстрира с чудесните тушови и 
моливни рисунки на своите спомени.
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106 години след премиерата на пър-
вия български игрален филм „Българан 
е галант“ сме свидетели на неговия 
евтин житейски римейк, в който ро-
лите са разменени. В сюжета на Ва-
сил Гендов елегантен българин среща 
на улицата млада дама и започва да я 
ухажва. Тя решава да даде урок на на-
трапника и му предлага да я придру-
жи до пазара, където прави покупки 
с щедра ръка. Изненадана, открива, 
че не носи пари, и моли ухажора си да 
ѝ даде назаем. След това отсядат в 
луксозно заведение, отново за негова 
сметка. Накрая на улицата среща съ-
пруга си и му предлага да извикат фай-
тон и да освободят „носача“, като му 
се разплащат с дребна монета. 

Трудно ми е да повярвам, че някой от 
властта и опозицията в българския 
парламент познава сюжета на „Бъл-
гаран е галант“, а още по-малко как 
функционира т.нар. българска фил-
мова индустрия. Това стана повече 
от видно на 17 февруари, когато бе 
приет на второ четене Законът за 
изменение и допълнение на Закона за 
филмовата индустрия, който влиза в 
сила със задна дата от 1 януари 2021 г.     
Все едно се върнахме в 1948 г., когато 
е приет социалистическият Закон 
за кинематографията. Гласуваният 
Закон бе определен като „безпреце-
дентен“ и ознаменуван с подобаващи 
благодарности към „първия държавен 
и партиен ръководител“, а преди това 
бе благословен с похвали от висш 
представител на братския американ-
ски народ. Промените бяха гласувани 
без никакви дебати и с впечатляващ 
политически консенсус. Рядко в На-
родното събрание съществува кон-
сенсус между власт и опозиция. Дори 

когато става дума за промени в Кон-
ституцията на страната – спомени-
те от лятото го доказват. Оказа се, 
че всички обичат българската филмо-
ва индустрия. 

Законопроектът, който трябваше да 
даде рестарт на българското кино, 
бе гласуван за по-малко от два часа 
и наля още масло в огъня и катран в 
меда. Филмовата ни общност отдав-
на настоява за нов закон. И тъй като 
беше повече от сигурно, че властта 
няма чувствителност към седмото 
изкуство, желанието беше поне да се 
приемат промени, които да запълнят 
липси, да отстранят недостатъци, да 
осъвременят действащия закон и да го 
фокусират спрямо съвременните ев-
ропейски тенденции. През годините 
професионалистите в българското 
кино настояваха политиците да из-
пълнят предизборните си обещания 
да създадат фонд „Българско кино“; да 
насърчат меценатството и възмож-
ностите за алтернативни източници 
за финансиране; да въведат санкции и 
да предотвратят нарушаването на 
авторските права от пиратските 
сайтове за споделяне на филми. Години 
наред държавата позволяваше свър-
зани фирми едновременно да прите-
жават салони и да разпространяват 
филми. В момента близо 70 % от пазара 
на разпространение и показ на филми 
се държи от две фирми. Те могат да си 
позволят (и го правят) да диктуват 
условията за показ, цени. По този на-
чин показът на български филми беше 
силно ограничен. Големите вериги са-
лони съвсем законно прибираха т.нар.                         
такса „дигитално копие“, което отне-
маше огромен финансов ресурс от и без 
това скромния бюджет за разпростра-
нение и реклама. Тази нездравословна 
атмосфера се допълва от налагането 
на манипулативна нагласа за качест-
вата на съвременното българско кино. 
Започна да се налага убеждението, че 
то е лошо, елитарно, а словосъчета-
нието „фестивален филм“ се превърна 
в синоним на негледаемо кино. Засили се 
и носталгията по времето отпреди 10 
ноември, когато държавата е произ-
веждала само големи и качествени фил-
ми. Българските кинематографисти 

бяха обявени за хрантутници на дър-
жавната хранилка. 

През това време досегът на полити-
ците с филмовото изкуство се из-
черпваше с общи снимки за спомен с 
холивудски знаменитости, гостуващи 
в България, за да снимат по договор 
второразрядни и евтини продукции. 
Никой политик не прояви интерес към 
българските творци, които през тези 
години спечелиха множество награ-
ди на престижни фестивали и чиито 
филми се радват на отличен зрител-
ски прием. За разлика от политиката 
на други източноевропейски страни у 
нас кинотворците разполагат с огра-
ничени средства и липса на институ-
ционална подкрепа, за да се състеза-
ват достойно със своите конкуренти 
за наградите Оскар например. 

Описвам всичко това, защото на този 
фон е изненадващо как внезапно власт 
и опозиция прегърнаха проблемите на 
българското кино и с каква бързина 
решиха да ги отстранят с промени-
те в Закона за филмовата индустрия. 
Причината е прозаична. Още през сеп-
тември 2019 г. на проведената кръг-
ла маса „Филмовата индустрия в XXI 
век: инструменти за оцеляване“ се 
повдигна въпросът как държавата 
да създаде законна схема за данъч-
но стимулиране на чуждестранните 
филмови продукции, осъществяващи 
дейност на територията на нашата 
страна. Днес, под предлог че проме-
ните в Закона ще увеличат бюджета 
и броя на финансираните български 
филми, както и ще актуализират ос-
тарялата нормативна база, властта 
успя да прокара откровени лобистки 
текстове, които да превърнат Бълга-
рия в по-привлекателно място за пра-
вене на кино, но за чуждестранните 
продукции. 

Голямата изненада (вероятно не за 
всички) бе, когато на 21 януари 2021 г.,                          
часове преди да изтече крайният 
срок за внасяне на предложения за 
промени в законопроекта преди вто-
рото гласуване, депутати от почти 
всички парламентарни партии про-
караха механизъм за предоставяне на 
държавна помощ за производство на 

Деян Статулов

филмовата индустрия
Властта успя да прокара 
откровени лобистки 
текстове, които                      
да превърнат България          
в по-привлекателно 
място за правене на кино, 
но за чуждестранните 
продукции

Всички обичат
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телевизионни филми и телевизионни 
сериали. По този начин значителни 
публични средства, които според пър-
воначалния законопроект бяха пред-
видени за подпомагане на българското 
кино, се пренасочват за финансиране 
на телевизионно съдържание. Така 
картите вече са поставени на масата 
и е ясно защо толкова бързо и внезап-
но – преди избори – власт и опозиция 
се влюбиха в българската филмова 
индустрия. 

Целият проблем не е в приемането на 
двете схеми (за данъчно стимулира-
не на чуждестранни продукции и фи-
нансирането на сериали), а в това, че 
мястото им, както отбелязват много 
експерти, не е в Закона за филмовата 
индустрия. Остава и моралният проб- 
лем около подмолното и откровено 
лобистко прокарване на тези схеми. 
Притеснителна е и липсата на пред-
ложение за правилник за прилагането 
на Закона, защото твърде много въз-
можности за маневриране или пре-
вратно тълкуване са оставени в ръ-
цете на изпълнителната власт. Така 

Законът, вместо да тушира отдавна 
тлеещи проблеми, увеличава потен-
циалните конфликти. Бъдещ проблем 
ще бъде и административният капа-
цитет на НФЦ да го прилага предвид 
увеличения обем работа.

Сред положителните промени, кои-
то могат да се очертаят в Закона, са 
подпомагането на фестивали и кул-
турни прояви, новият принцип при 
определянето на членовете на худо-
жествените комисии, които оценяват 
филмовите проекти. Добавени са две 
нови възрастови ограничения при ка-
тегоризацията на филми, отпада так-
са „дигитално копие“. Въвеждат се и 
квоти за прожектиране на български 
филми в киносалоните. Годишният 
размер на средствата по схемата за 
държавна помощ за производство на 
филми не може да бъде по-малък от 
сумата на средностатистическите 
бюджети за предходната година съ-
ответно на 12 пълнометражни играл-
ни филма, 22 пълнометражни докумен-
тални филма и 250 минути анимация. 
Новата схема за сериалите, които ще 

бъдат финансирани от държавата, ще 
започне да действа от 2022 г. след ин-
формиране на Европейската комисия. 
Държавата ще подпомага създаване-
то на сериали, а възстановяването 
на разходи на филмови продукции ще 
се предоставя само ако приоритет-
но е осигурена субсидия за българско 
кино. Всичко обаче зависи както от 
правилника за прилагане на закона, 
който трябва да бъде написан, така и 
от това дали президентът ще наложи 
своето вето, както поискаха стотици 
кинематографисти в отворено писмо. 
А то завършва така: „Законът слага 
под една шапка високохудожествено-
то кино, телевизионните сезонни се-
риали и финансовите стимули за чуж-
дестранни продукции, осъществени в 
страната, като третира преферен-
циално комерсиалния успех. Така цел-
та на държавната културна политика 
се променя от формиране, образоване 
и културно извисяване в обслужване 
на масовия вкус. В този си вид законът 
не противостои на ценностната кри-
за в обществото ни, а се превръща в 
нейно отражение и катализатор“.

„Дяволът в София“, реж. В. Гендов, 1921 г., ДА „Архиви“
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Проф. Халачев, въпреки протеста 
на кинообщността у нас на 17 фев- 
руари Народното събрание прие 
съществени изменения в Закона 
за филмовата индустрия (ЗФИ). 
Депутати определиха акта като 
„исторически“, но какво следва от 
тук нататък?

Законът беше приет почти в този 
вид, в който беше предложен. Ние от 
киногилдията искахме текстът да 
бъде отложен, за да може да се дора-
боти. Депутатите обаче казаха: „Не, 
трябва да бъде приет, прекрасен е, 
дори американската посланичка ни 
поздрави, а вие там няколко души се 
инатите…“. И го приеха. А това, кое-
то следва от тук нататък, е свърза-
но с причината ние да бъдем толкова 
упорито и настойчиво против ЗФИ –               
вкарването в законовата рамка на      
т.нар. финансови стимули. Става ду-
ма за пари, които се дават на чуждите 
продукции (предимно американски, на 
„Ню Бояна Студиос“) като процент 
възвръщаемост върху част от разхо-
дите, направени в България.

За повечето филмови творци у нас 
това няма никакво значение, сти-
га тези пари да не касаят произ-
водството на български филми. Ако 

министърът на финансите или на ико-
номиката бе казал: „Уважаеми колеги, 
да знаете, че ще връщаме едни пари 
като субсидия на чуждите продукции, 
за да имат те стимул да работят в 
България, защото и в други страни ги 
дават“, ние щяхме да отговорим: „Да, 
разбира се, давайте ги, стига да има-
те“. Защото, както обясни министъ-
рът на икономиката, американците 
били обещали, че ако, примерно, тази 
година инвестират 50 млн. в продук-
ции и ние им върнем 20 млн., следваща-
та година те ще инвестират 100 млн. 
и т.н. На това обаче бих казал: „Ако ми-
нистърът на финансите има договор с 
тези фирми, че така ще стане, аз лично 
съм „за“. Обаче се съмнявам, че някой 
би подписал такъв договор. Само си 
представете какво би се случило, ако 
се повтори 2020 г. и американците 
кажат: „Извинявайте, няма да можем 
да си изпълним задължението, но вие 
ще ни дадете парите, защото така е 
по закон“.

Не навлизам в ангажиментите на ми-
нистъра на икономиката – нека той 
сам да ги решава, но да ги решава 
като икономически проблем. Възму-
тени сме, че бе прокарана норматив-
на промяна за финансови стимули на 
чуждите кинопродукции чрез Закона 
за филмовата индустрия на България.

Защо се случи така?

Защото е най-лесно. Този въпрос се 
точи поне от десет години, но оче-
видно Комисията по културата и ме-
диите се съгласи най-бързо. Мен също 
са ме ухажвали няколко пъти. Докато 

бях ректор на НАТФИЗ, идваха да ме 
убеждават хора и от Икономическото 
министерство, и откъде ли не. Обяс-
нявах им, това е икономически проб- 
лем, не го правете проблем на култу-
рата и киноизкуството на България. 
Но сега, с гласа на депутатите, той 
стана точно такъв. Вкарана е точка, 
според която въпросните стимули 
ще бъдат давани само ако продукци-
ите отговарят на подробен култу-
рен текст. Питам на какъв културен 
текст могат да отговорят „Конан 
Варварина“ или „Непобедимите“ – 
такива са филмите на „Ню Бояна“. Да, 
това си е тяхна ниша, но не и култура.

Няма как да сме спокойни, че промене-
ният ЗФИ ще има сили, устойчивост, 
административна цялост и т.н., кои-
то да го реализират така, че българ-
ското кино да не усети, че се дават 
някакви пари на чужди продукции. Не 
сме убедени, защото от 2010 г. насам, 
с изключение на една година, държава-
та недофинансира българското кино 
въпреки съществуващия закон.

Тази поправка в ЗФИ ще засегне ли 
и работата на Националния фил-
мов център (НФЦ)?

Разбира се, че ще я засегне, защото 
става дума за устройството и начина 
на работа на НФЦ. В момента той се 
занимава само с парите, които се да-
ват от държавата за производство 
на българско кино, и когато наближат 
сесиите за тяхното разпределяне, 
там всичко пращи по шевовете. Пред-
ставяте ли си какво ще стане, ако в 
този филмов център се вкарат и още 

Проф. Любомир Халачев 
за приетите изменения 
в Закона за филмовата 
индустрия, за Радичков, 
новата си книга „10 неща,                   
които никога няма                                                 
да правя“ и документалния                     
проект за българската                 
гора в интервю                                        
на Виолета Цветкова

Киното &
законът
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20 млн. лева за стимули, тоест стова-
рят се едни огромни папки с докумен-
ти, които някой трябва да прегледа, 
одобри и подпише… Ами тогава тряб-
ва двойно да се разшири щатът на 
НФЦ. Не знам кой ще бъде следващият 
министър на културата, но на него ще 
му се падне тази отговорност. А той 
вероятно ще почне да се върти, да се 
оглежда, защото никой няма да му раз-
реши. И в НФЦ ще настъпи хаос, кой-
то върху кого, мислите, ще се отрази 
най-силно…

Върху българската киногилдия, 
разбира се...

Естествено! Бях от първите, които 
се регистрираха през 1991 г., и зара-
ботих като продуцент. Познавам 
всички проблеми, знам колко трудно 
се нагажда за работа тази система с 
толкова чувствителна дейност. Из-
веднъж върху нея се стоварва огром- 
на отговорност и най-вероятно в 
един момент ще се каже: „Вижте как-
во можете да направите, пък ние ще 
помагаме“. Така не се прави, когато се 
говори за отговорност и закон… 

Има ли подготвен правилник за 
прилагането на ЗФИ?

За да може законът да влезе в сила, 
правилникът трябва да се изработи 
в срок от един месец. Към февруари 
2021 г. предложеният правилник е в 
насипен вид. И си представете само 
кой ще се занимава с правенето му в 
предизборния хаос и кога би бил готов 
той така, че да може да обслужва ре-
ално закона. Още нещо – правилникът 
трябва да бъде съобразен преди всич-
ко с работата на българските филмо-
ви дейци, защото това ни е основна-
та дейност, но изведнъж колегите, 
които го подготвят, ще стигнат до 
следната колизия: ние се движим по 
един път, право срещу нас се движат 
финансовите стимули и някъде неиз-
бежно се сблъскваме. Само че тези, 
които гласуваха ЗФИ, няма да дойдат 
да правят правилника – това е много 
сложна дейност – а ще трябва ние да 
го правим.

Не искам да си представям какъв 
ужас ще бъде за всички нас, които 

произвеждаме кино, да трябва да се 
занимаваме и с проблемите на закона. 
От 50 години съм в този бизнес, по-
знавам и едната, и другата система 
на работа – никога не сме се разпра-
вяли за закони и за пари. Навремето се 
карахме за идеи, за филми, за награди, 
за зрители, но не и за устройство-                                                           
то на закона. А сега ни вкараха в от-
вратителната ситуация „вие се ка-
райте там помежду си, пък каквото 
решите“.

В интервю за Портал Култура 
след първото четене на закона в 
НС Диана Андреева малко на шега 
каза: „Нищо чудно през януари да се 
окажем с още една схема в него, за 
сериалите“ – това е другата мина 
в ЗФИ, нали?

И за мен това не е правилно. Първо, 
защото депутатите от Комисията 
по културата и медиите постъпиха 
подло, тъй като се опитаха да скарат 
нас, които традиционно правим кино, 
и другите, които правят сериали. Ние 
не сме врагове, колеги и приятели сме. 
Радвам се да има харесвани български 

сериали, но в случая става дума за дру-
го. Не дали да се правят сериали, или 
не, а дали от малкото пари за кино да 
се отделят и за тв поредици, с които 
после да се обслужват комерсиалните 
телевизии. Ако трябва, да се увеличи 
бюджетът на обществената телеви-
зия и да се дават помощи за производ-
ство на сериали. Но ако колеги искат 
да правят сериали за комерсиалните 
телевизии, нека тези телевизии, кои-
то имат достатъчно възможности с 
рекламните си бюджети, да финанси-
рат своите продукции.

Можеше, мисля си, в бъдещия Закон за 
радиото и телевизията да се предви-
дят финансови или други облекчения 
или пък друга допълнителна субсидия 
на квотен принцип за тв сериали не 
само за БНТ.

Няколко пъти споменахте НФЦ. 
Как коментирате исканата от 
филмовата общност оставка на 
директора Жана Караиванова?

За съжаление това, което напра-
ви Жана Караиванова за последните 
три години, никак не е достатъчно. 
Най-лошото е, че спомогна проектът 
за изменения на ЗФИ с т.нар. финансови 
стимули да тръгне към парламента. А 
тя трябваше да каже: „Г-н министър, 
не може такъв проект да влиза в На-
родното събрание“. Тя не го направи. И 
затова колегите са разочаровани.

Доколко случващото се ви засяга 
като продуцент и режисьор?

Засяга ме по три линии. Първо, защо-
то съм един от създателите на НФЦ 
и на този модел на работа. Един от 
създателите съм и на първата Асо-
циация на филмовите продуценти, с 
такъв мерак работихме да направим 
промяната след 1989 г. Сами излязо-
хме на свободния пазар и заявихме: 
„Искаме така да работим“. И какво 
получаваме?! Удари по главата… Убе-
ден съм, че държавата няма интерес 
от две-три хиляди ядосани и разгне-
вени кинаджии. Напротив, интере-
сът на държавата е да има спокойни 
и усмихнати хора, които да искат да 
правят добро кино. Гневен, обиден, 
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омаломощен човек не може да прави 
изкуство.

Последният ви засега филм, „Исто-
рии за птици, хора и други чудеса“, е 
посветен на Йордан Радичков. Пре-
ди да си отиде, той често казваше, 
че живеем в „пупаво време“, растем 
на корем – още ли е така?

Заснех този филм без държавна суб-
сидия, защото остана под чертата 
на одобрените от комисията. Слава 
богу, намерих спонсори, инвестирах 
свои средства и го направихме. Не 
искам да ползвам метафорите на Ра-
дичков, защото те са си негови, но 
ще кажа друго: т.нар. преход от то-
талитарна към пазарна икономика 
завърши през 2001 г. Тогава за втори 
път имахме избрано демократично 
правителство, за трети път избран 
демократично президент, имахме 
100-процентова приватизация… Вече 
20 години живеем в съвършено раз-
лична държава. Въпросът е: защо си 
я направихме такава? Тук вече можем 
да използваме метафората на Радич-
ков и всички негови герои, които се 
гонят нагоре-надолу, викат „Мамка 
му и прасе“ и не знаят какво става. В 
суматохата на Радичков излизат кой 
със скъсан шушляк, кой без шапка, но 
общо взето, усмихнати и с надежда 
хора – не знам дали сега можем да из-
лезем така от тази суматоха.

Опитвате се обаче да ни разсмее-
те с най-новата си книга „10 неща, 
които никога няма да правя“. На-
писахте я в пандемичното време 
– така ли компенсирахте липсата 
на кино?

До голяма степен. Започнах да пиша, 
за да не стоя без работа по време на 
карантината. А и защото още в края 
на първата седмица започнаха да ми 
звънят приятели откъде ли не, во-
дехме дълги разговори. Постепенно 
осъзнах, че неочакваната от никого 
ситуация заприличва на Радичкова 
пиеса – хора, попаднали в мъгла, за-
почват силно да викат, защото не 
могат да се ориентират. Разбрах, 
че имаме ужасна нужда да общуваме 

Проф. Любомир Халачев е ро-
ден през 1950 г. Завършва опе-
раторско майсторство във 
ВГИК – Москва, специализира 
документално кино в Италия 
и Франция, а през 1999–2000 г. 
завършва курс по маркетинг 
на културата, организиран от 
ФАР и Британския съвет, и 
курс по продукция и разпрос-
транение на Eureka audiovisuel. 
Преподава в НАТФИЗ от 1974 г. 
Бил е зам.-директор на Българ-
ския културен център във Вар-
шава (1989/1990), професор в 
университета „Ни Ан“, Синга-
пур (2004/2005), декан на Фа-
култета по екранни изкуства 
(2005–2011) и ректор на НАТФИЗ 
„Кр. Сарафов“ (2011–2015). Има 
повече от 100 късометражни 
филма, автор е на седем книги 
в областта на киното и теле-
визията, на сборници с разкази 
и романа „Сънувам кино“. Ръко-
води „Кадиак филм“.

Любомир 
Халачев 

чрез истории – нали вече я нямаше 
възможността да минеш по „Славей-
ков“, да кажеш „здрасти“ на петима 
приятели и това да ти е достатъчно. 
И започнах да пиша кратки разкази. 
Интересна, нова форма за мен. Първо 
бяха смешни, после се появиха и други. 

Има случки с деца, с кучета, с че-
шити, даже с метеорит. Един от 
любимите ми разкази е „Война“, за 
писмото, оцеляло след необикнове-
ната среща на двама войници от 
двете страни на фронта – докато 
го четях, си мислех за покойния ки-
нодраматург Влади Киров…

Точно така е. Всъщност два са разка-
зите, посветени на Влади – „Война“ и 
„Изтрий“. Пет-шест години преди да 
напише сценария за „Имало една вой-
на“, режисиран от Анри Кулев, Влади 
ми предложи историята на своя дядо, 
която съм описал. Обаче тя нямаше 
финал. Влади искаше да започнем ра-
бота по нея, пък после да мислим за 
финала. На мен не ми се щеше и тя си 
остана недовършена. После той я до-
разви, направи нещо друго, предложи 
го на Анри и заснеха филма. А на мен 
сега ми хрумна да развия историята в 
разказ и тя намери някакъв финал.

В затвореното и за културата вре-
ме се роди нова книга…

Именно. От една страна, ме дразни 
извънредната ситуация, но от друга, 
никога не съм намерил толкова задъл-
жително време, за да мога да седя и 
да пиша. Довършвам един роман – за 
началото на 50-те години на ХХ век, 
но конфликтът на времето е през 
съдбата на млади хора, завършващи 
Художествената академия. Подгот-
вям и проект за документален филм 
за българската гора, „Магна силва 
Булгарика“. Преди няколко години го 
подадох, но тогава не мина добре. 
Продължавам да работя по него, за-
щото българската гора от проблем 
на поезията и прозата се превърна в 
проблем на цялата държава. Масово-
то ѝ изсичане през последните сто 
години води до страхотни проблеми, 

а през последните двайсет – до драми 
и трагедии. 

Книгата ви завършва с разказа 
„Изтрий“ – на всички ни се е случва-
ло да получим обаждане по телефо-
на от номер, принадлежал на вече 
отишъл си приятел… Ако трябва 
да напишете „Запази“, за какво би 
разказвал той?

Със сигурност ще започна с това, че 
преди да стигнеш до края, преди да се 
разочароваш от хората, да изпаднеш 
в стрес или в каквото и да е, опитай се 
да си върнеш чувството за хумор. Ей 
това трябва да запазим, иначе живо-
тът ми се струва безнадежден. 
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Пълнометражният дебют на Павел 
Веснаков „Уроци по немски“ е в кон-
курсната програма на 25-ия София 
Филм Фест. Филмът получи между-
народно признание в края на 2020 г. 
– световната му премиера беше на 
кинофестивала в Кайро, където из-
пълнителят на главната роля Юлиан 
Вергов беше удостоен с наградата за 
най-добър актьор. „Уроци по немски“ 
е създаден в копродукция с Германия 
и разказва за два дни от живота на 
мъж на средна възраст, изгубил своя-
та идентичност и решил да емигрира 
от България. Никола се опитва отча-
яно да възстанови отношенията си с 
всички свои любими хора само ден пре-
ди да отпътува. Освен Юлиан Вергов 
във филма участват още Васил Банов, 
Елена Телбис, Стефка Янорова, Гера-
сим Георгиев-Геро, Меглена Каралам-
бова, Иван Налбантов. Оператор е 
Орлин Руевски. 

Колко години ви отне работата 
върху „Уроци по немски“ – от пър-
воначалната идея до предстояща-
та премиера?

От хрумването на първоначалната                  
идея до премиерата в София през 
март ще са минали точно шест годи-
ни. Един дълъг, мъчителен период, в 
който човек постоянно се пита какъв 
е смисълът на всичко това? Заслужа-
ват ли си тези усилия, това изпита-
ние на волята и търпението и всички 
саможертви?

Ползвахте ли конкретни филми 
като референция или отправна 
точка към вашия дебют?

В началото имах списък от загла-
вия, които са ми повлияли в последно 
време и които ме вдъхновяват като: 
„Матура“ на Кристиан Мунджиу, „Ав-
рора“ на Кристи Пую, Man Push Cart на 
Рамин Бахрани, всички филми на Кели 
Райхард, но със започването на сним-
ките бързо осъзнах, че всички тези 
референции са просто една илюзорна 
защитна стена, която бях изградил, 
чакайки толкова дълго да снимам този 
филм. Интересното е, че това, което 
ми помогна най-много, беше гледане-
то на моите късометражни филми, 
правени в периода 2010–2015 г. Дълго 
време не ги бях гледал и обръщането 
към тях ми помогна да погледна отно-
во себе си в очите, да си кажа: „Това, 
което смяташ да направиш, не си ти. 
Разкарай този скапан статив и взимай 
камерата от ръка!“.

Виждам, че продължавате тема-
тичната линия и интереса към 
маргиналните хора в общество-
то от късометражните ви фил-
ми. Има ли конкретна причина за 
това?

Маргиналните герои се вписват по- 
лесно в идеята да преминат катарзис 
и затова са ми много по-интересни. 
Също така смятам, че има нещо кра-
сиво в хората, които носят мелан-
холичен ореол около себе си. Не мога 
да се сетя за нищо по-интересно от 
това да видя меланхолията в погледа 
на някое човешко същество. Аз обаче 
не възприемам героите от филмите 
си като маргинали. По-скоро бих ка-
зал, че са хора, които не се вписват в 

света, в който са принудени да живе-
ят, и се опитват да се разбунтуват. 
Коя е искрата, която би ни накарала 
да спрем да се примиряваме и да пока-
жем среден пръст на нещата, които 
ненавиждаме? 

Героят на Юлиян Вергов има ли 
свой прототип в реалния живот, 
как се роди идеята за него и цялата 
история?

От дистанцията на времето, за жа-
лост, виждам прекалено много до-
пирни точки между този герой и мен 
самия. Не ми се иска да бъде така, но 
няма и смисъл да го крия. Този герой 
съдържа в себе си всички страхове за 
бъдещето, които имам.

Засягате екзистенциални и хрис-
тиянски теми като престъпление-
то и прошката и давате катего-
ричен отговор. Наказание липсва. 
Това умишлено ли е?

Ненавиждам автори и произведения, 
които си позволяват да морализа-
торстват и да сочат с пръст на зри-
телите кое е правилно и кое не. За мен 
в „Уроци по немски“ има едно много 
просто послание и то е, че никой не 
може да ни накаже така, както сами 
сме способни да накажем себе си. Това 
е проклятието на съвремието ни. 
Вечно някой ни е виновен за нещо, веч-
но търсим проблема в другите. Спо-
ред мен трябва да погледнем в себе 
си. Това е и трудният път, по който 
трябва да мине Никола. 

съвремието 
С режисьора 
Павел Веснаков 
за неговия 
пълнометражен 
дебют „Уроци по 
немски“ разговаря 
Деян Статулов

Проклятието на

„Уроци по немски“, реж. Павел Веснаков
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Изградили сте главния персонаж 
като трагичен древногръцки герой, 
чиято съдба сякаш е обречена. Той 
се върти в кръг от погрешни дви-
жения и не може да спре.

Тръгнеш ли веднъж по пътя на компро-
мисите спрямо себе си, спирането е 
възможно единствено под формата на 
катастрофа в някоя бетонна стена или 
пропадане в бездната на самосъжале-
нието. Няма нищо по-жалко от тази 
гледка, но и нищо по-вдъхновяващо от 
човек, който е успял да се съвземе и да 
продължи да живее. Според мен Никола 
не е обречен от самата съдба, а от ком-
плексите, които таи в себе си и които 
го изграждат като личност. Неговите 
комплекси, смея да твърдя, са симп-
томатични за голяма част от обще-
ството, в което живеем, и обуславят 
трагичния финал на продължаващия 
вече повече от 30 години наш преход 
към нормалност. Звучи песимистично, 
но аз държа да бъда здраво стъпил на 
земята и да не живея в облаците. Сре-
дата, в която живеем, е такава: обър-
кана, сложна, несигурна, дори враж-
дебна, но това сме ние. Това ни прави 
уникални и единственото, което ни 
остава, е да се опитваме всекидневно 
да я подобряваме.

Във филма я има и темата за за-
връщането на блудния син. Защо 
според вас бащите по-лесно про-
щават, отколкото децата?

Защото вече нямат избор. Защото са 
притиснати от времето и защото са 
видели повече. Прочели са повече. За-
щото са преминали в етап от живота 
си, в който крясъците и сляпото за-
щитаване на идеали вече не са толко-
ва интересни и могат спокойно да се 
отдадат на изкуството на слушане-
то. Човек няма как да прости каквото 
и да било, ако не умее да се вслушва и 
да чува дори тишината, която стои 
между него и събеседника му, пък бил 
той и негов близък.

„Уроци по немски“ влиза ли в тъй 
наречената категория „трудните 
български филми“?

Ако говорите за „Безбог“ на Ралица 
Петрова, „3/4“ на Илиян Метев, „Урок“ 

на Петър Вълчанов и Кристина Гро-
зева, „Аве“ на Константин Божанов, 
„Ловен парк“ на Любомир Младенов, 
„Отчуждение“ на Милко Лазаров и 
всички съвременни български филми, 
които печелят отличия от световни-
те фестивали, по-скоро бих бил горд. 
Ще си позволя и да се обърна към вас 
и талантливите ви колеги от гилдия-
та на българските филмови критици: 
обръщайте повече внимание на бъл-
гарските филми, които се занимават 
със сложни екзистенциални сюжети и 
които се опитват да дълбаят навът- 
ре в човешката душевност. Те имат 
нужда от вашите гласове, вашите 
анализи и разсъждения. Само така ко-
лективният ум на естетското може 
да надделее над колективния вой на 
посредствеността и елементарните 
възприятия.

Затова и водим този разговор. 
Наистина ли България стои като 
„скапана държава“, както казва 
героят във филма?

Моята България е различна от твоя-
та, както е различна и от тази на все-
ки един от нас. Идеята за принадлеж-
ност към дадено място е крайно лична 
и не мога да си позволя да натрапвам 
мнението си на някого. Мога да си 
позволя единствено да го споделя. А 
в него има събрана доза критичност 
към средата, в която живеем, това е 
факт.

Защо сте се отказали от музика 
във филма?

Никога не съм използвал музика във 
филмите си, защото стилът, в който 
работя, не допуска нейното присъст-
вие. Наличието ѝ би потъпкало прин-
ципите, които са изградили творче-
ския ми светоглед и които ме карат 
да се чувствам като автор, без зна-
чение какво мислят другите. От кон-
цептуална гледна точка смятам и че е 
въпрос на вкус. Музиката отнема от 
актьорските превъплъщения и често 
се превръща в извинение, в нещо при-
бавено, което помага на някой, който 
не си е свършил работата. Харесва ми 
всичко да е оголено до кокал и сложе-
но на масата, но без никакви помощни 
средства. Просто няколко души и една 

камера, която ги наблюдава. От тази 
гледна точка все повече започва да ме 
дразни и монтажът в киното. Колко-
то по-малко монтаж и кадри, толкова 
по-добре според мен. Пожелавам си 
един ден да направя филм без монтаж 
и без музика. Тричасово съзерцание 
над битието, в един кадър.

Как бе възприет филмът в Кайро?

Фестивалът в Кайро е от „А“ кате-
гория и е един от най-големите в све-
та. На подобни форуми публиката е 
изключително подготвена и има глад 
за радикални идеи, разказани по краен 
и максимално личен начин. Мисля, че 
наградата на Юлиан Вергов, връчена 
лично от Александър Сокуров като 
председател на журито, е знак, че 
филмът е бил възприет добре.

съвремието 
Павел Веснаков е роден през 
1987 г. в София. Завършва кино 
в НБУ. Първият му късометра-
жен филм „Влакове“ печели на-
градата Джеймисън на София 
Филм Фест 2011 и с нея режи-
сьорът финансира следващия 
си късометражен филм „Пара-
финеният принц“, който получа-
ва Златна роза на Фестивала 
на българския игрален филм 
във Варна през 2012 г. „Чест“, 
който е българо-германска 
копродукция, печели над 30 на-
гради, сред които и Гран При 
за късометражна продукция 
на престижния френски фес-
тивал в Клермон Феран. Павел 
Веснаков е режисьор на тв се-
риалите „Откраднат живот“, 
„Дяволското гърло“ и „Денят 
на бащата“, както и на доку-
менталната поредица на БНТ 
„Отворени досиета“.

Павел
Веснаков
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След като миналата година награда-
та за най-добър игрален филм спече-
ли „Бащата“ на Кристина Грозева и 
Петър Вълчанов, България и сега се 
състезаваше със „Страх“ на Ивайло 
Христов, последния носител на Злат-
на роза. Светла, вдовица, съкратена 
учителка от малко гранично селище 
(заслужена награда за най-добра жен-
ска роля от Фестивала на българ-
ския игрален филм „Златна роза“ за 
Светлана Янчева), се опитва да про-
съществува сред безработица, фи-
нансов недоимък и най-вече нахални 
подмятания и преки ухажвания на 
мъжете от заставата и местното 
население. Опърничавата и сопната 
жена има голям недостатък още от 
детството – страха, който я надви-
ва. „Писна ми да ме е страх“, признава 
тя. И вместо уплахата ѝ към непозна-
тия цветнокож имигрант да се заси-
ли, тя се стопява. Героинята посте-
пенно преодолява себе си. Двамата се 
запознават в гората, черно-бяла като 
целия филм в майсторското изоб-                                                       
ражение на оператора Емил Хри-
стов. Накрая пак в нея се разделяме 
с тях, отдалечаващи се вече заедно 

нанякъде. След прожекцията имаше 
отзиви на развълнувани и впечат-
лени зрители: „Мощен, трогателен, 
прекрасен, ироничен, великолепно 
черно-бяло. Показва колко сме закос-
тенели. Тя е войнствена, той е нежен 
и няма как да не го обичаш. Прекрасен 
филм“.

Страхът се превърна в моя любима 
тема, подхранена от заглавия и извън 
състезателната програма.

Бои се от заобикалящия свят и ге-
роинята от „Начало“ (Грузия /Фран-
ция) на обещаващата Деа Кулумбе-
гашвили. След Златна раковина в 
Сан Себастиан и номинация за Оскар 
творбата напълно заслужено получи 
наградата за най-добър игрален филм 
с мотивацията: „Дебют, който е ря-
дък случай на авторска увереност и 
стилистична хармония, способен да 
създаде филмова реалност от образи, 
звуци и интерпретации (най-вече из-
ненадващата главна героиня), които 
непрекъснато поставят под съмне-
ние възгледите на зрителя за исто-
рията, едновременно невероятна и 
вълнуваща“.

Соня Александрова

Международният 
кинофестивал в Триест                                 
още от своето 
създаване предлага 
игрални, документални                             
и късометражни филми 
от Централна и Източна 
Европа. Неговото                
32-ро издание                                      
(21–30 януари) се проведе 
онлайн. За основните 
награди се състезаваха                                    
13 игрални, 10 документални                                
и 16 късометражни филма.

Действието и тук, както в българ-
ския филм, се развива в малко селце. 
То се намира в подножието на Кавказ, 
на границата между Грузия и Азербай-
джан. Мнозинството от грузинското 
население е православно и изповеда-
ния като Свидетелите на Йехова са 
второстепенни. Общността е ата-
кувана от група екстремисти, които 
запалват сградата им по време на 
обряд, и светът на Яна, съпругата 
на лидера, бавно се разпада. Тя е из-
правена пред криза, семейна и екзис-
тенциална. Жена, която винаги се е 
страхувала да намери собствената 
си самоличност. И докато търси себе 
си, подобно на Светла в „Страх“, Яна 
се ужасява от това, което открива. 
Филмът е пътуване на героинята 
към самоприемането въпреки бездна-
та, която е пред нея. Едрите планове, 
дългите кадри и светлината в тях до-
пълват прелестта му.

Не по-малко привлекателен е и фил-
мът „Пот“ (Полша/Швеция) на Магнус 
фон Хорн. Неговата героиня Силвия е 
доста по-еманципирана от предиш-
ните две. Тя става знаменит фитнес 
мотиватор и инфлуенсър във Вар-
шава, като всеки ден публикува в со-
циалните медии огромно количество 
снимки и видеоклипове. Поддържа тя-
лото си в страхотна форма и вдъхно-
вява хиляди хора да приемат себе си. 

вчера и днес
Страхът

„Главни букви“, реж. Раду Жуде
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Но какво се случва, когато тя не се 
приема? Признава публично, че се чув-
ства самотна, и пред апартамента ѝ 
веднага се появява преследвач. И крех-
ката Силвия започва да се страхува. 
Само за три дни се променя и прибли-
жава до собствената си същност. 
Неслучайно „Пот“ получи наградата 
Cineuropa: „За разказването на исто-
рия, която се усеща първо в мускули-
те, а после и в мозъка. Чрез мощната 
игра на Магдалена Колешник филмът 
ни показва как се изгражда – или уни-
щожава – инфлуенсър“.

За изграждането на личността и та-
ланта, но не в настоящето, а в неда-
лечното минало разказва и докумен-
талният филм „Завръщане у дома 
– Марина Абрамович и нейните деца“ 
(Сърбия) на Борис Милкович, който ос-
нователно получи специална диплома 
SkyArte, присъдена от едноименния 
тв канал. Финалният етап на голяма-
та ретроспективна изложба „Чиста-
чът“ в Белград връща художничката 
Марина Абрамович – създателката на 
съвременния пърформанс, в родното 
ѝ място. Тя пристига след 45 години 
живот и работа в чужбина, след много 
успехи, разочарования, триумфи и па-
дения. Филмът е емоционален порт-
рет не само на нейната артистична 
кариера, но и на сложните ѝ и проти-
воречиви отношения с родината, по-
глед към проблемите на младостта 
в Белград, към сбърканите любови и 
самотата. Особено място е отделе-
но на родителите ѝ, от чиито сурови 
наказания Марина от малка се страху-
ва. Това е една от причините да тър-
си свободата си в чужбина. Немалко 
място във филма заема и уплахата от 
диктаторския режим на Тито.

„Завръщане у дома“ е мост между фил- 
мите, в които страхът е индивидуа-
лен и свързан с определено име, и то 
на жена, и друга група произведения, 
изследващи колективния страх от 
режима и всеобщото манипулиране на 
човешкото съзнание в страните от 
бившия социалистически лагер.

Румънският „Главни букви“ на Раду 
Жуде тръгва от театрална пиеса от 
2012 г. на Джанина Карбунариу, коя-
то се опира на досиетата на Секу-
ритате, за да разкаже две паралелни 

истории. В Румъния през 1981 г. дик-
таторът Николае Чаушеску изгражда 
официалната история на страната 
чрез националната телевизия. Мугур 
Калинеску, 16-годишен гимназист, пи- 
ше по стените с тебешир и с глав-
ни букви друга история: на протест 
срещу режима. Тайната полиция го 
наблюдава, арестува, разпитва и из-
селва. Някои от неговите съученици 
са откровени доносници, други – гнус-
ни страхливци. От връзката на две-
те истории – тайната и публичната, 
личната и колективната, 30 години 
след падането на комунизма се ражда 
един неизвестен герой. Впечатляват 
интелигентният монтаж на архивни-
те телевизионни кадри и филмовата 
реконструкция на пиесата от един от 
най-внимателните към историята на 
страната си румънски режисьори. 

„Числа“ (Украйна/Полша) също тръг-
ва от театрална пиеса, написана от 
сценариста и сърежисьор на филма 
Олег Сенцов, който беше осъден в Ру-
сия по обвинения в тероризъм. Малко 
преди да започне гладна стачка, Сен-
цов изпраща на семейството си сце-
нария по пиесата с надеждата някой 
да направи филм. Полският продуцент 
Дариуш Яблонски предлага снимките 
да ръководи самият Олег Сенцов от 
затвора. Указанията му са изпълнени 
на снимачната площадка от украин-
ския режисьор Ахтьом Сеитаблаев.

Абсурдно общество от десет числа – 
безименни фигури, е управлявано от 
строги правила, установени от вез-
десъщото божество – великата Нула, 
комуто те безусловно се подчиняват. 
Страх ги е да му се противопоставят 
и всекидневно се въртят в кръг в зат- 
ворено пространство със своите ри-
туали. В този подреден свят става 

грешка, която ще доведе до създава-
нето на нов свят. Ще бъде ли по-до-
бър от стария?

За същите времена разказва и полски-
ят филм „Обикновена страна“ на То-
маш Волски. Документалното произ-
ведение е създадено само от архивни 
материали и касети, записани от ко-
мунистическите служби за сигурност 
между 60-те и 80-те години. Те са не-
видими и вездесъщи, навлизат грубо в 
личния живот на гражданите. Снимат 
в ресторанти, на улицата, в магази-
ни. Записват незаконна продажба на 
гориво, тайни срещи между влюбени 
в хотели. Заснемат разпити, по вре-
ме на които изнудват затворник да 
им сътрудничи. След закриването им 
през 1990 г. един от бившите служи-
тели признава: „Страх ме е, че един 
ден истината ще излезе наяве“.

Роден в навечерието на падането 
на Берлинската стена (нулевото 
му издание е през 1987 г.), филмови-
ят фестивал в Триест е първият и 
най-важен в Италия, който подслоня-
ва кинематографии и автори, малко 

известни, ако не и непознати за ита-
лианската публика. Нещо повече – 
фестивалът е мост, който свързва 
географските ширини на европейско-
то кино, открива имена и тенденции, 
които впоследствие се утвърждават 
на международната сцена.

„Обикновена страна“, реж. Томаш Волски

„Завръщане у дома – Марина Абрамович          
и нейните деца“, реж. Борис Милкович
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Биляна Вучкова отдавна обитава сфе-                                    
ри в изкуството, които са отвъд                                    
т.нар. „зона на комфорта и жанро-
вата класификация“. Нека направим 
уточнението, че съвременната им-
провизирана музика не е жанр, за-
щото тя е буквално безгранична, 
независимо дали произходът ѝ е кла-
сически, както е в случая, джазов или 
друг. Освен това музиката на Биля-
на Вучкова винаги е пряко свързана 
с пространството, оживявайки и 

обживявайки го – независимо дали то 
е галерия, концертна зала, фалирал 
от пандемията магазин в Берлин, или 
планетариумът във Варна… Може би 
именно поради това тя дълго време се 
съпротивляваше да издава записана 
музика, но вече имаме достъп до уве-
личаваща се дискография, включваща 
както чудесни солови пътешествия 
като албума Modus Of Raw, така и съв-
местна импровизирана музика (с кла-
ринетиста Михаел Тике, с виолиста 

Ернесто Родригес) и музика на съвре-
менни композитори в излезлия наско-
ро албум Für Biliana на Ернсталбрехт 
Щиблер. Кратките ѝ завръщания от 
Берлин в България през последните 
години също са по специални поводи. 
Такива бяха премиерата на дуото ѝ с 
швейцарския пианист Жак Демиер в 
Първо студио на БНР, гостуването 
ѝ в първия концерт на Ива Битова в 
България, аудио-визуалният пърфор-
манс заедно с Олаф Николай. Такава е 
и първата ѝ самостоятелна изложба 
„Под булото на съзнанието“, органи-
зирана като музикална партитура от 
пет различни инсталации от 17 до 21 
март в ONE Gallery. Не си говорим за 
пандемията, а за обстоятелствата, 
защото, както казва Биляна: „Обстоя-
телствата и личното пространство 
винаги си взаимодействат и може би 
тази изложба е реакция на несигур-
ността, през която минаваме: аз в 
момента се чувствам доста по-заета, 

С цигуларката Биляна Вучкова                   
по повод първата є самостоятелна 
аудио-визуална изложба „Под булото 
на съзнанието“ в софийската               
ONE Gallery (17–21 март) разговаря  
Цветан Цветанов

Визуалното изкуство като
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отколкото преди пандемията, когато 
имах по три концерта на седмица“.

И все пак един ваш колега, запис-
вал за същия португалски лейбъл за 
авангардна музика Creative Sources, 
за който и вие имате издадена му-
зика, нарича концертите „звуко-
ви изложби“, защото много често 
те са в галерии, едно от малкото 
отворени места в епидемичната 
обстановка. Галерията като акус-
тично пространство през години-
те добре взаимодейства с вашата 
музика. Но с „Под булото на съзна-
нието“ отивате още една крачка 
нататък. Как се зароди идеята за 
изложбата?

През последните години изпитвам 
силен интерес към визуалните из-
куства. Като погледна миналото 
си, моят път като артист премина 
първо през една вълна от интерес 
към физическото като част от това, 
което правя – танц, хореография, 
пърформанс... За около десет години 
в Берлин бях въвлечена много интен-
зивно в този вид работа и ми беше 
изключително интересно да работя с 
колеги от тези области, пък и самата 
аз да се изявявам в областта на пър-
форманса. А този интерес като че ли 
се трансформира и насочи към визуал-
ното изкуство. Като казвам „визуал-
но изкуство“, имам предвид буквално 
всичко – картини, скулптури, инста-
лации, концепции на различни артис- 
ти, видеоарт… Те силно ми влияят и аз 
ги приемам като партитури. И понеже 
имах съвместни проекти с творци от 
визуалните среди, често ми се случ-
ваше да участвам в дълги формати – 
да свиря по пет часа на ден, три дни 
подред… Да, точно като изложби от 
звук. И дойде моментът, в който си 
казах: добре, защо да не направя та-
кава изложба със собствените си ра-
боти и те да са ми партитурата… 

Заглавието є е „Избор да бъдем 
другаде“.

Инсталациите са пет и първата е 
свързана с моето лично участие, кое-
то ще може да бъде наблюдавано и 
слушано в часовете, когато галерия-
та ще е отворена, в дните от 17 до 21 

март. В тези часове аз импровизирам 
във визуална среда, която сама съм 
създала и която ще е като мой дом. 
Създадена е според спецификата на 
пространството. Всички инстала-
ции са разположени според това как аз 
виждам подредбата на цялото място 
и имат структурата на партитура 
в моето съзнание. Това може би не е 
чак толкова ясно проследимо отвън, 
но партитурата съществува и тя ми 
дава комфорт и свобода, както кога-
то си у дома. Всичко е в реално време. 
Импровизирам с хората, които биха 
могли да бъдат там, реагирам на тях-
ното присъствие, реагирам на собст-
вените си инсталации. В „Избор да 
бъдем другаде“ идеята е, че във всеки 
един момент ние, независимо в какво 
пространство се намираме, можем да 
влезем в по-различно състояние на 
сетивност и то може да ни пренесе 
някъде другаде. Къде точно е това 
„другаде“, не мога да опиша точно, 
защото то е различно всеки път. Но 
всички, които се намират на мястото 
в дадения момент, са част от него. 
Само този пърформанс съм предста-
вяла преди – съвсем наскоро една от 
организациите, с които работя, беше 
взела пространството на изоставен 
магазин на „Курфюрстендам“, една 
от най-лъскавите улици в Берлин. Ор-
ганизаторите бяха получили разре-
шение да ползват пространството 
за дълги формати по три часа, като 
отделните солови пърформанси пред 
един или двама души продължаваха по 
10–15 минути, след което хората се 
сменяха. И всъщност ти си винаги в 
пространството само с един или два-
ма души. 

Във визуалната част пък един от 
основните мотиви са ръцете…

„Признанията на ръцете“ е видео- 
инсталация, която съм снимала с 
определени хореографии на ръцете. 
Фокусът на цялата изложба е върху 
ръцете като феномен. Именно с тях 
създавам музиката си – всичко при мен 
минава през ръцете. Тези хореографии 
на ръцете са свързани с някакво със-
тояние, в което аз съм влязла, без да 
държа цигулка. Различните видеокад-          
ри съм разпределила като триптих 

– на три екрана един върху друг на 
една от стените на галерията.

Но ръцете не са само в тази инста-
лация. Петте части на визуалната 
партитура са създадени така, че 
да си взаимодействат.

В инсталацията „Олтар-Атлас“ цен-
трален момент е снимка отново на 
моите ръце, която е правена по време 
на живо изпълнение от моя позната 
фотографка, която снима непрестан-
но концертите в Берлин и докумен-
тира много, много неща. Тя работи с 
черно-бяла фотография на ръцете от 
дълги години и от снимката, която ми 
предостави, аз направих колаж… Това 
е другото свързващо нещо между пет-                                        
те части на изложбата – всяка една от 
инсталациите има елемент на колаж. 
Колажът на ръцете, заснети по време 
на живо изпълнение, в „Олтар-Атлас“ 
е на една стена, на която има залепе-
ни доста голямо количество плакати, 
програми и всякакъв вид печатни ма-
териали от последните 20 години на 
моя артистичен живот. Може би дру-
гото общо между петте работи е, че 
всяка от тях е свързана с нещо, което 
има лична и силно емоционална стой-
ност за мен. „Под булото на съзнание-
то“ е името на цялата изложба, но и на 
една отделна инсталация…

В заглавието є се появява и един 
радиоапарат...

Да, в „Под булото на съзнанието“ цен-
тралният обект е едно радио от кола, 
чийто счупен екран изведнъж придоби 
изключително красива форма. И поне 
според мен картината, която се полу-
чи от този счупен екран, прилича мно-
го на някакъв вид вътрешност – все 
едно са изобразени ребра, дробове… 
И още докато стоеше счупено в кола-
та, си казах, че искам да извадя това 
радио и да го направя на инсталация. 
Накрая то беше извадено от кола-
та, с един мой колега го адаптирахме 
така, че да може да бъде включвано, 
и то ще бъде част от инсталацията 
„Под булото на съзнанието“, която е 
смесена, със звуци от вътрешността 
на тялото на човека – сърце, диша-
не и т.н. Записвани са със стетоскоп 
с вградено малко DPA микрофон-
че, каквото ползвам обикновено за 
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цигулката си. Звуковата част от ин-
сталацията е изцяло записана, смесе-
на и монтирана от мен. 

Петата инсталация също е много 
специална и аз мога да я свържа с 
другите посредством темата за 
паметта – личната памет, но и 
паметта в един по-абсолютен, 
предчовешки, дори предгеологичен 
смисъл, предадена като звук.

Тя се нарича „13 камъка“. Тези камъни, 
както и видеата с ръцете, а и някои 
други елементи, които ще влязат в 
живата композиция, са свързани с ра-
йоните около село Горица и град Бяла 
на Черноморието, където имам къща 
от 35 години насам. Това са много сил-
ни и истински за мен места, там има 
диви плажове, които и до ден днешен 
продължават да са такива. Цялата 
тази пауза, която направих от март 
до юни, някак си се трансформира по 
време на моя престой в село Горица 
през юли миналата година. Тогава 
събрах тези 13 камъка – те не са 13, а 
три пъти по 13. В стъклено-метални 
кутии, пълни с вода. За мен те имат 
голямо емоционално значение, защо-
то аз ги познавам, събирам, докосвам, 
възхищавам им се с тези ръце, същи-
те, за които продължавам да говоря и 
които донякъде са тема на цялата из-
ложба… Свиря с тези камъни, използ-
вам техните звуци от 35 години. И ре-
ших, че да използвам звученето им, не 
е достатъчно – че е хубаво хората да 
видят самите камъни. Всяка една от 
трите кутии с по 13 камъка съдържа 
различен вид камъни и те имат разли-
чен звук, различна текстура, форма, 
цвят и т.н. Всяка кутия е свързана с 
по две тонколонки, от които може да 
се чуе звуковата част, свързана също 
с музициране със самите камъни. Иде-
ята е шестте тонколонки да бъдат 
разположени така в пространството, 
че да пресъздават звученето на всич-
ки камъни заедно, но и всяка кутия да 
може да се чува поотделно, когато чо-
век се приближи към нея. 

Предполагам, това също е бил дос-
та дълъг звукозаписен процес?

Да. Първо доста дълго се търси зву-
кът – как биха звучали в сухо, в мокро 
пространство. Звукът и слуховото 

пространство за мен са центърът на 
всяка от тези инсталации. Навярно 
не бих и намерила толкова лесно визу-
алния израз, ако я нямаше звуковата 
част. И може би щях да имам повече 
съмнения…

Стана ми интересно за камъните. 
Те са записвани заедно с цигулка-
та, или отделно? Сетих се за на-
чина, по който с гладък камък се 
скъсява струната на инструмен-
та беримбау в Бразилия. Е, там 
струната е като на контрабас, с 
цигулката може би трябва повече 
да се внимава…

Всъщност не използвам камъните и 
цигулката толкова често заедно, по-
вечето звуци са чисти, със самите 
камъни и с ръцете. Тук търся повече 
личната връзка на човека с камъка и 
звука, който тази лична връзка съз-
дава. Без трето тяло, защото цигул-
ката е трето тяло… Нищо че хората 
си мислят, че е част от тялото ми – 
тя си е друго тяло. И въпреки това… 
това трето тяло е важно, защото 
без него може би съвсем не бих има-
ла куража да се впусна в такъв вид 
приключение.

В цялостното събитие между 17 
и 21 март има и един доста тру-
доемък момент – ще свирите по 
няколко часа постоянно.

Да, за мен това е изключително из-
тощаващо преживяване, но в същото 
време и изключително дълбоко. Защо-
то, когато човек е в това състояние 
на свръхсетивност, то обикновено 
трае 45 минути, час, час и половина, 
колкото е времетраенето на един 
концерт… Но когато трае по пет или 
седем часа всекидневно, в продъл-
жение на пет дни, според мен човек 
може да стигне до много по-голяма 
дълбочина. Защото ти не излизаш от 
достигнатото състояние, независи-
мо дали продуцираш нещо (тъй като 
има моменти на тишина), състоя-
нието, в което си изпаднал, продъл-
жава през целите седем часа – това 
е присъствие, което ти не загубваш. 
И за мен то отваря врати към много 
по-големи дълбочини, които аз търся 
и които не могат да се достигнат за 

един час. Дали ще стигнем до такава 
дълбочина, която да бъде изведена 
на бял свят, така че хората да я усе-
тят, това е друг въпрос. Но ние да-
ваме възможност това да се случи. Аз 
поне усещам тази възможност като 
съвсем реална, защото най-често, ко-
гато съм свирила с такава продължи-
телност, наистина се стига до много 
интересни места.

Биляна Вучкова е родена в се-
мейство на музиканти. От 
4-годишна започва да свири 
на цигулка, дебютира като со-
листка с оркестър на 9 години, 
а 16-годишна записва първия си 
самостоятелен диск за япон-
ската фирма Crown Record Ltd. 
Завършва Музикалното учи-
лище в София и продължава 
обучението си в Университе-
та на Южна Калифорния и за-
щитава магистърска степен 
в колежа „Манес“ в Ню Йорк. 
Живее в Берлин и е солистка 
на известни състави като 
United Berlin, Solistenensemble 
Kaleidoskop, Splitter Orchestra, 
Ensemble Modern, Vouchkova / 
Thieke duo и др. Сред скорошни-
те є проекти са соло турнета 
във Франция, Колумбия, Чили, 
САЩ, Австралия, Япония, Корея, 
Тайван, разработване на нови 
формати, представяни на живо 
и в различни дигитални плат-
форми. Носителка на престиж-
ни награди и стипендии като 
стипендията за композитори 
на Сената на Берлин, подкре-
па от INM Berlin, Musikfonds и 
Trust for Mutual Understanding, Ню 
Йорк, и др. 

Биляна
Вучкова
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Международният майсторски клас 
на световната оперна прима Райна 
Кабаиванска в Нов български универ-
ситет се превърна в уникална школа, 
с която са свързани плеяда нови ярки 
имена, стигнали световните сце-
ни. Школата открива и дава път на 
десетки млади таланти. Традиция е 
заключителните концерти под дири-
гентството на Найден Тодоров да са 
очаквани от многобройната публика. 
Всички са възхитени от това, което 
прави за младите Райна Кабаиванска, 
почетен професор и почетен доктор 
на НБУ. По повод 20-годишнината на 
майсторския клас излезе от печат 
луксозна книга, на български и английс- 
ки език под заглавие „Майсторските 
класове и школата „Кабаиванска“. 20 
години Международен майсторски 
клас на Райна Кабаиванска в Нов бъл-
гарски университет“. Изданието е 
част от Календара на културните 
събития на Столичната община за 
2020 г. Райна Кабаиванска гледа на 
майсторския си клас като на специ-
ална мисия за оперното изкуство, на 
което е посветила целия си живот. 
Разгръщайки книгата, всеки ценител 
на великата певица ще бъде развъл-
нуван от фотографираните култур-
ни събития, състояли се в България и 
в Италия – безценен документ за ид-
ните поколения. Книгата дължим на 
д-р Георги Текев, изпълнителен дирек-
тор на НБУ, познавач на музикалното 
изкуство, голям почитател и близък 
съратник на Кабаиванска в израства-
нето на майсторския клас до светов-
на оперна школа. С естетически вкус 
и задълбочено познание в делото на 
маестрата д-р Текев поднася на чи-
тателската публика красиви образи 
и подбрани текстове, образуващи ху-
дожествено цяло. Има безценни мисли 
на Райна Кабаиванска: Изкуството 
трябва да разказва нашите надежди, 
нашия начин да гледаме на света. То 
трябва да бъде щедро и всеотдайно.                                                                          

… Артистът трябва да има смелост-
та да се бори за идеали. Ние не можем 
да живеем без играта на фантазията, 
без свободата на въображението, не 
можем да бъдем затворници на реал-
ността. Това е самата Райна, нейната 
същност. Според Георги Текев майс-                                            
торският клас на Райна Кабаиванска 
е надскочил своята първоначална цел 
да открива млади талантливи опер-
ни артисти и да развива техните 
индивидуални качества. Това съби-
тие свърза НБУ в академична мрежа с 
едни от най-престижните музикални 
академии в света. От книгата става 
ясно, че е дадена възможност за раз-
витие на повече от 200 талантливи 
млади оперни певци от целия свят, а 

над 90 от тях са продължили обра-
зованието си със стипендии в Бълга-
рия и в Италия. Майсторският клас 
създава поколения последователи на 
естетиката на операта и се превръ-
ща в институция – „Школата Райна 
Кабаиванска“. Само Музикалният ин-
ститут „Веки-Тонели“ в Модена, Ака-
демия „Киджана“ в Сиена и Нов българ-
ски университет имат привилегията 
да черпят от творческия потенциал 
на професор Райна Кабаиванска. 

През 2001 г. Райна Кабаиванска про-
вежда първия си майсторски клас в 
НБУ. Всяка година тя избира 12 актив-
ни млади изпълнители. Дарителският 
фонд „Райна Кабаиванска“ е учреден 
през 2002 в НБУ по идея на основателя 
на НБУ проф. Богдан Богданов и на д-р 
Георги Текев с нейни лични средства 
като продължение на дългогодиш-
ната ѝ благотворителна дейност в 
България. Фондът дава стипендии за 
обучение в България и Италия. 

От 2010 г. по идея на маестра Каба-
иванска и с подкрепа на Нов българ-
ски университет започна проектът 
„Райна Кабаиванска представя свои-
те студенти на международната 
оперна сцена“. Негова цел е да пред-
стави младите артисти от Школата 
Кабаиванска и стипендианти на ней-
ния дарителски фонд в Нов български 
университет като цялостни състави 
в оперни постановки и концерти и да 
отвори пътя на най-изявените от тях 
към големите международни сцени. На-
чалото на проекта беше операта „Бо-
хеми“ от Джакомо Пучини (6 спектакъ-
ла в Софийската опера и 2 спектакъла 
в „Театро комунале Лучано Павароти“ в 
Модена, 2010–2011). Следва „Вертер“ от 
Жул Масне (4 спектакъла в Софийската 
опера и театър „Ла Моне“ в Брюксел, 
2012–2013). Трета е операта „Туран-
дот“ от Джакомо Пучини (3 спектакъ-
ла в Софийската опера). Четвъртата 
опера е „Норма“ от Винченцо Белини                       

Милена Шушулова

„Артистът 
трябва да има 
смелостта                     
да се бори                       
за идеали. 
Ние не можем                              
да живеем 
без играта                    
на фантазията, 
без свободата                                     
на въображението, 
не можем да 
бъдем затворници                                
на реалността.“

Райна Кабаиванска

Школата

Кабаиванска
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(3 спектакъла в София, 2017). Следва 
„Дон Паскуале“ от Гаетано Дони-
цети в София (2019) и „Трубадур“ от 
Джузепе Верди (2019). Двадесетото 
издание на майсторските класове на 
Райна Кабаиванска и високият успех 
на Школата Кабаиванска се ознаме-
нува на сцената на Античния театър 
в Пловдив с „Мадам Бътерфлай“ на 
Джакомо Пучини. 21 изиграни спекта-
къла в най-престижни институции за 
20 години. Невероятен успех! Изклю-
чителното в Школата Кабаиванска, 
създадена в София, е, че тя е солидна 
основа за всички млади певци, ученици 
на един от най-добрите преподавате-
ли по оперно пеене (Франческо Джер-
минарио, сп. „Л’Опера“, 2017). Много 
млади оперни таланти от Школата 
Кабаиванска са намерили световна 
реализация, като някои от тях са ка-
нени от престижни институти като 
„Метрополитън“ и Миланската Скала, 
в Париж и Виена. 

Най-добрите артисти от Школата 
Кабаиванска участват и в концерти 
– освен в заключителните галакон-
церти на всеки майсторски клас – на 
други престижни сцени: в Капитолийс-                          
ките музеи в Рим (2009), в залата на 
Марк Аврелий, в голяма зала „Бълга-
рия“ (2018), „Белканто вечери“ в Ре-
зиденцията на Италия в София (2017, 
2018 и 2019) и редица други. Най-ярко 
събитие, свързано с майсторските 
класове на Райна Кабаиванска в НБУ, е 
юбилейният благотворителен гала-
концерт в Зала 1 на НДК „Райна Каба-
иванска представя звездите на опера-
та“ (2014) пред повече от 4000 души, 
представен и на Античния театър в 
Пловдив. 

Дейността и класата на Райна Ка-
баиванска дават значим принос към 
оперното изкуство на нашето време. 
Дебютът ѝ в Миланската Скала (1961) 
поставя началото на блестяща кари-
ера, преминала през всички светов-
ни оперни театри и концертни зали. 
Райна Кабаиванска е носител на мно-
гобройни най-високи и престижни на-
гради: орден „Стара планина“, Големия 
кръст „За заслуги“ на Италианската 
република, Ордена за изкуство и ли-
тература на Френската република, 

Наградата на София. Председател е 
и член на журито на редица конкурси 
като „Кралица Елизабет“, „Павароти“. 
Подкрепата на Столичната община 
(Календар на културните събития), 
на Софийската опера и балет, на Со-
фийската филхармония, на генерални-
те спонсори Търговска верига „Фан-
тастико“ и на Фондация „Америка 
за България“ и многото дарители от 
България и Италия е доказателство 
за смисъла и бъдещето на нейната 
бляскава културна дейност. 

Международният майсторски клас на 
Райна Кабаиванска, прераснал в Шко-
лата Кабаиванска, е национална гор-
дост и носи чертите на национална 
културна идентичност и престижна 
ценност за България. Представата 
за една държава често е отражение 
на културните ѝ постижения. Кул-
турата, в това число и музикалната, 
облагодетелства цялото общество. 
Майсторските класове на Райна Каба-
иванска, концертната дейност, опер-
ните постановки, световната реа-
лизация на толкова много даровити 

оперни певци имат изключителен по-
ложителен ефект не само в България и 
Италия, но и в редица други държави, 
общности и култури. С отпечатване-
то, с подбрания фактологичен мате-
риал и снимки като визуален документ 
книгата доказва, че тази обширна, по-
стоянна и висококачествена музикал-
на дейност е наследство за бъдещите 
поколения, запазва оперната музи-
кална традиция, поддържа умения и 
вкусове, за чието създаване е нужен 
дълъг период от време. Допълва на-
ционалната ни идентичност, гордост 
и престиж. Тя е принос към либерално-
то образование на обществото. 

Ще завърша с думи на Райна Кабаиван-
ска от книгата: Най-важният момент 
в едно педагогическо събитие е да има 
климат на любов и на обич, защото 
изкуството е преди всичко емоция. За 
мен да давам на публиката и да давам 
на младите, е едно и също. Боря се за 
операта, защото тя е едно от съкро-
вищата на нашата култура, което 
трябва да дарим на младите. 

XVIII международен майсторски клас, Софийска опера и балет, 2018 г.,                                          
фотография Крум Стоев
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Фелия Барух е родена в София, живяла 
е в Белгия, Мексико и Испания. Учила 
е архитектура и фотография в Мад-
рид. Куратор е на фестивала Фото-
Фабрика. Създава „Черната кутия на 
Фелия Барух“, ателие за портрети, 
което гостува в различни простран-
ства. Авторка е на фотокнига и из-
ложба Palermo. Box. Me., а също и на 
инсталацията „Непознатият друг“, 
два пъти е финалистка на конкурса на 
„Канон“ „Снимка на годината“. В края 
на януари заедно с Момчил Алексиев 
представи инсталация с фотографии 
от лагера на смъртта „Аушвиц-Бир-
кенау“ „Седмият милион“. Събитието 
е част от ежегодния фестивал Фо-
тоФабрика. Инсталацията е разпо-
ложена в пределите на Експозицията 
за национално помирение – бившето 
Гарнизонно стрелбище. 

Как стигнахте до „Аушвиц“?

Миналата година трябваше да оти-
да там, за да снимам за делегацията 
на Световния еврейски конгрес, коя-
то беше на посещение в концлагера. 
До този момент не бях ходила там и 
моята задача не беше да снимам пое-
тично-празния „Аушвиц“, а лицата на 
тази делегация. Вечерта имаше важна 
церемония за Международния възпо-
менателен ден на жертвите от Хо-
локоста, а на следващия ден имахме 
обиколка из „Аушвиц“. Обаче моето 
око щъкаше наляво-надясно и поне-
же имах два фотоапарата – с единия 
се бях фокусирала върху делегацията 
и върху задачата си, а с другия сни-
мах за себе си. Много беше впечат-
ляващо, че в деня, в който бяхме там, 
светлината беше като по поръчка 
– отвратителна...

Но пък тази мека светлина е иде-
ална за фотографа...

Точно. Беше мъгливо и неприятно за 
хората, но идеално за фотографа. За-
това и направих тези кадри. Имаше 
ужасно много хора заради датата, 
а моята задача беше друга… Аз съм 
ужасно чувствителна, но бих отишла 
пак, за да усетя мястото по-добре.

Странно е, че отивате да снимате 
точно лицата на хората от делега-
цията, а в тази изложба „Седмият 
милион“ няма лица.

Аз не отидох да снимам за изложба. 
Така се случи.

Вие ли написахте към текста на 
изложбата, че „Аушвиц“ е „високо-
организирана, мащабно разгърната 
и добре оборудвана поточна линия 
за производство на смърт“? Това 
са много силни думи.

Не, Еми Барух ги написа. 

Какво място е „Аушвиц“ днес?

Аз обикновено снимам хора. Не ме вле-
кат местата и е много странно, че 
това място ме привлече да го снимам. 
Има много интересна енергия в „Ауш-
виц“, наистина силна енергия, която 
не знам дали съм успяла да пресъздам 
във фотографиите. От една стра-
на, това е машина – музей, от друга 
страна – трябва да го има това мяс-
то, то трябва да бъде посещавано, 

защото не бива да забравяме какво се 
е случило. Още повече че има и хора, 
които отричат Холокоста. Но ко-
гато отидеш на това място, то те 
удря брутално. Мен много ме впечат-
ли и външната енергия – дърветата, 
които сякаш плачеха, и светлината, 
и мъглата. Дори повече, отколкото 
експозицията вътре, където бяха 
изложени плитки отрязана коса, ку-
фарите на хората, газовите камери... 
Важно е, че всичко това е оставено в 
този вид, за да знаят хората на какво 
сме способни. 

Излиза, че ако в портретите тър-
сите лица, които имат история, в 
тази изложба „Аушвиц“ е мястото, 
което разказва истории, така ли?

Да, точно така. Хората, които са 
били там, днес ги няма. Питаха ме 
защо няма хора на тези снимки – наис-
тина там имаше посетители, но те 
ми разваляха кадъра. Аз търся друго, а 
онези хора, които търся, вече ги няма 
– това е смърт, тягост, която не е 
лесно да се изрази.

Лица и памет
Фелия Барух

Фелия Барух, „Седмият милион“
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Как работихте с Момчил Алексиев?

С Момчил работим за първи път. Той 
се занимава със сценография и VR (вир-
туална реалност). Ние сме приятели 
и бих казала, че всичко направихме за-
едно – аз вършех сценографска рабо-
та, той ми помагаше в моята работа. 
Опитахме се да направим симбиоза с 
енергията на онова място. Не се опи-
тахме да пренесем „Аушвиц“ в Гарни-
зонното стрелбище в София. „Седми-
ят милион“ не е просто изложба със 
снимки – искахме да се намесим повече 
в сетивата на хората. Звукът напом-
ня на шум, горене. Опитахме се чрез 
изложбата, но и чрез звука, светлина-
та и дори температурата да напом-
ним за „Аушвиц“, за онзи студ. 

Но и изборът на Гарнизонното 
стрелбище не е случаен, нали? За-
щото това място също има своя 
история.

Да, мястото не е случайно. Затова по-
ставихме голямата фотография зад 
същата онази релса, на която са били 
разстрелвани осъдените. Направихме 
опит намесата ни в пространството 
да бъде деликатна – внасяйки нова ис-
тория. И се надявам, че едната исто-
рия не пречи на другата.

Кога решихте, че тези кадри ще се 
превърнат в изложба? Още докато 
бяхте в „Аушвиц“, или по-късно?

Това снимане не го считах дори за ра-
бота. Същото беше и при снимането 
ми в Палермо преди време – кадрите 
направих за себе си. Дори нямах кон-
кретна идея какво ще се случи после. 
Когато бях в Палермо, дори не ми беше 
хрумнало, че от всичко това ще излезе 
фотокнига. В „Аушвиц“ повече мислех 
за работата ми за Световния еврейс- 
ки конгрес, защото трябваше много 
бързо да се реагира и много професио-
нално, да хвана определени моменти, 
да предам определени кадри. Не тол-
кова за снимките, които правех за 
себе си. 

Притежавате ли рефлекси на фо-
тожурналист?

Имам някакъв опит като фоторепор-
тер, снимала съм по събития, а след 

като се върнах в България, започнах 
да снимам за Architecture Week, Sofia 
Design Week и др. 

А харесва ли ви този ритъм на ра-
бота? Има хора, които имат нужда 
от усещането, че нещо ври и кипи 
и се случва пред очите им. За други 
фотографи този ритъм на работа 
е убийствен.

Мисля, че единият тип снимане много 
помага на другия. Аз правя обикновено 
студийни портрети с едно освети-
телно тяло. Докато бях в Палермо, се 
занимавах със стрийтфотография. А 
понякога правя и репортажи. И всичко 
това ме учи и развива едновременно.

А можехте ли да се разминете с 
фотографията? Учите първо 
архитектура.

Сигурно е могло, но просто така се 
стекоха нещата. Аз учех архитектура 
в Мадрид, когато излязоха дигитални-
те фотоапарати. За някаква задача 
ни раздадоха такива фотоапарати, 
за да изследваме територията, върху 
която да представим някакъв обект. 
Излизаш на улицата и започваш да 
снимаш. После трябваше да покажем 
кадрите, които сме направили, и да 
обсъдим как ще се позиционира архи-
тектурният обект на мястото, а аз 
бях снимала само хора.

Това ли ви влече и днес – портре-
тите на хора?

Да, много ме влекат хората. Имам си 
някакви психологически травми в ми-
налото – със самота и раздяла, и съм 
много привлечена от хората. Архи-
тектурата е прекрасна специалност, 
аз я завърших, но общуването между 
хората е това, което ме интересу-
ва, и когато снимам, винаги има хора 
в кадрите.

А рисуването? Като че ли при го-
ляма част от фотографите я има 
страстта към рисуването, която 
обаче е останала на заден план?

Последните години в Мексико много 
рисувах, а брат ми, като минаваше 
край мен – докато рисувах в хола на 
масата, ми казваше, че трябва да уча 

графичен дизайн или изобразително 
изкуство. И аз не знаех точно какво, 
но идеята беше да е свързано с рису-
ване. Успях да открия университет 
в Мадрид, който предлагаше двойна 
специалност – архитектура и изоб-
разително изкуство. И на 17 годи-
ни заминах за Мадрид да се запиша в 
университета – крехко, самотно съ-
щество, беше много тежко. А те ми 
казаха двойна цена, защото ставаше 
въпрос за две специалности. И ми се 
наложи в онзи момент сама да взема 
решение – и така остана само архи-
тектурата. Началото беше абсурд-
но – няма да забравя, когато влизах в 
клас, останалите бяха подготвени, 
бяха наблягали на геометрията и ма-
тематиката, познаваха архитекти-
те, знаеха да чертаят. Защото да 
учиш архитектура, не е решение, кое-
то се взима импулсивно.

И все пак какво ви даде архитек-
турата? Тя дава усещане за прос-
транство например?

Между другото, много известни фо-
тографи са архитекти. Нещата са 
свързани – не е като да съм учила ве-
теринарна медицина например. Но има 
и още нещо – аз съм много нетърпели-
ва, а в архитектурата, преди да ви-
диш труда си, минават години. 

Лесно ли ви допускат хората, кои-
то снимате? Режисирате ли ги?

С всеки имам много личен подход. Въ-
преки че държа фотоапарата, не съм в 
позицията на по-силната, позволявам 
си да бъда и уязвима. На всеки разказ-
вам нещо мое, но това не е режисира-
но, не е премислено. Хората ме допус-
кат, защото аз ги допускам. Когато 
идва сам човек, това е диалог, защото 
в портрета ме има и мен. Пък и никога 
не започвам директно да снимам, пър-
во се черпим с шоколад, после си бъб-
рим, така се случват нещата – няма 
го нападателното отношение.

Какви са вашите герои? Защото, 
ако съдим по другите ви проекти, 
например изложбата „Непознати-
ят друг“, ви интересуват хората, 
които имат история. Така ли е?

Да, там се опитахме да съпоставим 
българите и бежанците и да покажем, 
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че всички сме хора и че не трябва да се 
страхуваме от непознатото. Такава 
беше и идеята на инсталацията „Не-
познатият друг“ – не разбираш вед-
нага от портретите кой е чужденец 
и кой е българин, после можеш да про-
четеш, разбира се, но важното е да си 
дадеш сметка, че всеки има своя лична 
история. В Палермо снимах боксьори, 
след това снимах „Аушвиц“... Все още 
не смея да кажа: „Аз съм Фелия, снимам 
това...“. Мисля, че съм свободна да се 
изграждам. Все още се чувствам уче-
ща се, пробвам различни неща.

Така ли стигнахте и до фото-
книгата Palermo. Box. Me., като 
експеримент?

Струва ми се доста нагло, че направих 
фотокнига.

Защо? 

Защото съм никой. 

Защото нямате поне петдесетго-
дишен опит във фотографията? 
И защото у нас на фотокнигите 
се гледа с някакъв трепет. Не е ли 
задача точно на младите хора да 
разрушат тези представи?

За мен фотокнигата е висш израз на 
фотографията, над фотокнигата чо-
век работи дълго време. Не казвам, 
че аз съм работила малко, но... Аз съм 
още никой... Но мисля, че тази фото-
книга докосва, защото в нея аз съм аб-
солютно уязвима. Тя е разказ за една 
раздяла, за болка и самота. История-
та е много искрена и непринудена. И 
хората казват, че това ги е грабнало. 

Значи светът има нужда от тази 
„наглост“, за да се разрушат пред-
ставите кой се осмелява да създава 
фотокниги.

Накараха ме близки хора, когато ви-
дяха част от материала, с който се 
върнах от Палермо. За книгата ми по-
могна и Веселин Трандов, който написа 
текстовете. Това е моята история. 
Това е времето, в което се опитвам 
да се преборя с една раздяла, и време-
то, в което са опитвам да се науча да 
бъда сама. Така се случи, че никога пре-
ди това не съм била сама и заминавах 

за град, в който не познавам никого. 
На трийсет години отидох в Палермо, 
за да бъда сама. 

Колко време останахте в Палермо?

Бях няколко пъти, за различно време 
в продължение на година и половина 
живях между София и Палермо. Да ка-
жем, че съм прекарала там общо шест 
месеца.

А след тези шест месеца как се 
променихте? Сигурно за един фо-
тограф самотата е благодатна.

Така е. Човек трябва да страда, за 
да прави хубави неща, обаче неви-
наги можем само да страдаме. Човек 
трябва да излиза извън зоната си на 
комфорт, особено ако иска да прави 
изкуство – добре, това е тежка дума, 
ако иска да създаде нещо. А в Палер-
мо аз бях много време извън зоната 
на комфорт. А бокса използвам като 
метафора за борбата на човека – да 
паднеш, да се изправиш отново. Но 
то се случи много естествено, защо-
то аз започнах да тренирам бокс там, 

започнах да снимам боксьорите. Весе-
лин Трандов го написа много точно. С 
него работихме много добре заедно, 
имахме дори идея за фотороман.

Какво ви се прави във време, в 
което изглежда, че уж нищо не се 
случва? 

Много си обичам работата и точно 
преди пандемията бях започнала да 
работя много. Слава богу, и сега имам 
работа, което е учудващо, предвид 
ситуацията, в която се намираме. Ис-
кам да работя максимално много и да 
се уча – това е фокусът на живота ми 
сега. И разбира се, искам родителите 
ми да са здрави. Ето за това си мисля 
през цялото време и имам усещането, 
че в последно време съм се научила 
на смиреност и оценяване на това, 
което имам, колкото и клиширано да 
звучи. Оценявам това да изпиеш едно 
кафе с приятел, да отидеш на вечеря 
при родителите си. Просто да спреш 
в един момент и да наблюдаваш. Да е 
хубаво, че ни има тук и сега. 

Въпросите зададе Оля Стоянова

Фелия Барух, Palermo. Box. Me.
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Когато на село умре някой от стари-
те, обикновено не настава голяма су-
матоха. Първо, защото тук хората с 
години се приготвят за това послед-
но събитие от живота– отделят на-
страна специално подбраните дрехи, 
разпределят малкото ценни вещи 
между шепата близки, гледат всичко 
да им е в ред, та да не създават после 
допълнителни грижи (повечето жи-
веят и умират по-тихо и от мишките 
по таваните). И второ, понеже по тия 
места всички отдавна са отвикнали 
от суматохите – нещата се случват 
бавно и естествено, както се сменят 
сезоните и задачите по дома, както се 
изтъркалят дните и годините, в мир 
и по реда си. Обикновено, когато някой 
умре, най-знаменателно е биенето на 
камбаната „на умряло“, както казват 
– един последен зов към местата, по-
знали човека.

Точно затова суматохата, която 
Ванчето предизвика със смъртта си 
(неволно, разбира се), беше толкова 
чудна. 

Причината не беше в нея самата – 
Ванчето бе добра и ненатрапчива 
жена, висока и слаба като вейка от 
несметните количества цигари, коя-
то винаги бе живяла сама и в хуба-
ви отношения с всичките си съседи 
освен с онези, с които изобщо не се 
разбираше. Къщата ѝ приличаше на 
хамбар, скрит сред обширна степ от 
неокосена трева и криви овошки, чи-
ито плодове, паднеха ли на земята, 

обикновено там си и оставаха. Поко-
си я най-обикновен грип и за няколко 
дни я стопи съвсем, като обърната по 
гръб костенурка на слънце – накрая 
остана само черупката. Така и никой 
не разбра, с изключение на магази-
нерката, която ѝ носеше цигарите 
вкъщи.

Работата беше там обаче, че Ван-
чето си гледаше десетина кучета на 
двора. Колко точно, само тя можеше 
да каже, понеже обикновено се появя-
ваха заедно, на глутница, и беше не-
възможно да ги преброиш – все някое 
се изплъзваше. Минеше ли някой по 
улицата край нейната къща, кучета-
та безпогрешно го надушваха и дори 
в първия миг да не се виждаха никъде, 
в следващия изникваха сред тревите 
като диви хищници и се хвърляха към 
оградата с лай, който огласяше кън-
тящата иначе тишина. Може да бяха 
просто злобни създания, а може да 
бяха и пазачи на една стопанка, която 
си нямаше никого другиго.

Така или иначе, след като Ванчето 
умря, те именно всяха смут.

Докато течаха подготовките за 
погребението, всичко беше наред – 
глутницата вдигаше обичайния шум, 
сновяха напред-назад из двора, стрел-
каха се към хората, но сякаш усещаха, 
че се върши нещо важно, и гледаха 
да не пречат много. Когато Ванчето 
излезе за последен път през портич-
ката, носена от няколко едри мъже с 

неравномерно наболи бради, кучета-
та се скупчиха мълчаливо отстрани и 
всички си дадоха сметка, че за първи 
път в този дом цари пълна, плътна 
тишина, несмущавана от никакъв 
банален звук освен от шумоленето 
на дрехите и стъпките, но те напом-
няха по-скоро на шума на вятъра в 
листата.

И кучетата я изпращаха.

От мига, в който дворът опустя оба-
че, животните повече не допуснаха 
никой да прекрачи прага на къщата. 
Нищо освен стопанката не напусна 
необитаемите вече стаи – животни-
те се хвърляха с такова настървение 
към всеки смелчага, осмелил се да се 
доближи, че хората скоро прекратиха 
опитите. Ванчето нямаше никакви 
роднини и скромните ѝ земни прите-
жания не вълнуваха никого дотолкова, 
че да си рискува кожата. 

Никой не можеше да разбере кой хра-
ни животните, нито защо толкова 
яростно бранеха портата. Никой не 
можеше да разбере и дали намаляват, 
понеже беше трудно да се преброят – 
все някое се изплъзваше от очи. 

Виждате ли я надолу по улицата? Ня-
кога беше къщата на Ванчето, а сега 
ѝ викат Тихата къща. Оттогава ми-
наха години, а сред тревите все още 
отеква лай. Никой не е сигурен дали е 
действителен, или просто ехо. Никой 
обаче и не проверява.

Ралица Райкова

Тихата
къща

Ралица Райкова е родена в София през 1999 г. Завършва 9 ФЕГ „Алфонс 
дьо Ламартин“, понастоящем следва в Universitѓ de Lorraine, Франция. 
Стипендиантка по проект „1000 стипендии“ на Фондация „Комунитас“, 
носителка на голямата награда на Националния литературен кон-
курс „Петя Дубарова“ за 2017 г. и на трета награда на Националния 
литературен конкурс за публикуван къс разказ „Рашко Сугарев“ 
2018 г. Нейни разкази са публикувани в „Море“ и „Пламък“, както и в 
Портал Култура.
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