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О
„ браз
невъзможен“
Този стих на Вазов от „Епопея на забравените“ всъщност ни дава ключа
към личността на Георги Раковски –
„мечтател безумен“, „на тъмна епоха
син бодър, тревожен“, чийто „живот
целий беше един блян“.
Раковски сякаш въплъщава в себе си
най-същностното от надеждите и
стремленията на Българското възраждане – с неудържимия порив за
свобода, но и с неутолимата жажда
за просвещение; със съзаклятията,
но и с фантастичните прочити на
„най-старото ни битие“; с опитите
да се проникне в „ключа на българския
език“, уж зашифровал в азбуката си, че
дори и в указанията кое да се пише с
малка и кое с главна буква, разгадката
на сетнешните ни бъднини.
Ето защо, посвещавайки този наш брой
на Георги Сава Раковски, от чието раждане ни делят две столетия, ние всъщност обгръщаме с поглед епохата на
Възраждането. Защото Раковски, както подчертава в интервюто си в броя
проф. Надя Данова, е тъкмо връзката
между просвещенци и революционери
– между Паисий Хилендарски, Софроний
Врачански, Неофит Бозвели и по-младите Любен Каравелов и Христо Ботев.
Пак на Раковски дължим и създаването
на българския бунтовен емигрантски
печат – най-вече с вестник „Дунавски
лебед“, издаван от него в Белград през
1860–1861 г., където впрочем обнародва за първи път и „Житие и страдание“ на Софроний Врачански. Тъкмо от

страниците на същия този вестник
той подема и борбата за българския
църковен въпрос. Оттам той се бори и
срещу преселенията на българи в Руската империя, носещо за тях смърт, за
чедата им – убийство, а за отечеството – разорение. Да не забравяме и
за Първата българска легия (1862 г.),
сформирана отново с неговите усилия
в сръбската столица, за „Привременния закон за народните горски чети за
1867-о лято“, за уникалните му дипломатически „совалки“ в опит да създаде
съюз на християнските балкански народи срещу Османската империя.
Още приживе той е легенда. Нещо, което чудесно е доловил тогавашният архимандрит Натанаил, който в писмо
до Раковски (28 май 1864 г.) пише следното: „Как да каже человек – не знам –
ту те слушаме полковник българский в
Белград, ту те слушаме съпроводник
сърбский в Букурещ, ту затворен във
Видин, ту закован в Свищов, ту редактор „Бъдущности!“.
Раковски е всичко това, а и още толкова други неща – поет, събирател на
българската старина, будител... „Трябваше по онова време – отбелязва Иван
Вазов – не хладнокръвно обсъждане, а
патриотически възторг, трябваше не
наука, а идеали, трябваше кръгозори
за умовете и огън за сърцата. Нямаше нищо, а трябваше всичко и Раковски се зае да достави всичко.“ Самият
той определя себе си по следния начин
в писмо до съратника си Дайнелов (10
февруари 1861 г.): „Аз мекере не ста-

вам, нито на пари ся кланям!... Моят
характер не търпи никакъв господар
над себе си, и то мя е докарало да ся
отлъча от милаго си отъчество. То
можи да е погрешка в мене, нъ какво да
сторя, аз съм привзет от него и тъй
ще си ида до гроб“.
Между нас и делото му днес застава и
неговият език – уникален, но граматически невъзможен, свеж в образността и метафорите си, но абсолютно
непонятен за днешния читател, решил да проникне в дебрите на „Горски пътник“. А нека не забравяме, че
поне до средата на 30-те години на
ХХ в. поколения ученици са учели тази
творба наизуст! Едва тогава Еню Николов и Цветан Минков дръзват да издадат „Горски пътник“, „предаден на
днешен език“, начинание, благословено
тогава и от проф. Михаил Арнаудов – с
оглед на историческото и литературното значение на творбата, оказала
огромно влияние върху поезията на
Ботев. Припомням този факт, включително и заради днешните спорове
върху „осъвременяването на класиката“, към които периодично се връщаме. И няма как да не се връщаме към
тях, ако не искаме ключови творби
от Възраждането да си останат само
музейни експонати под прашасалата
витрина. Дължим го, в крайна сметка,
и на самия Раковски, за да не си остава той „великият непознат“, просто
един „гигант на междата, от която
започва нова епоха и с която приключва Българското възраждане“ (Димитър Мишев).
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Георги Раковски, ок. 1858 г.,от личната колекция на Александър Алексиев

тема

на броя

Георги Раковски. 200 години от рождението му
Как Раковски задава насоката на борбите в Българското възраждане? Каква
е ролята на неговата публицистика за решаването на църковния въпрос и
срещу обезлюдяването на България вследствие на преселение на българи в
Русия? Какво остава от наследството му като езиковед и фолклорист? Как
се утвърждава името му в следосвобожденския пантеон на националните
герои? Понятни ли са днес „Горски пътник“ и националната митология,
сътворени от него?
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„Неистовий Раковски“
Разговор
с проф. Надя Данова
Как бихте очертали ролята на
Георги Раковски в Българското
възраждане? Не е ли именно той
връзката между просветителите
и революционерите? Между Паисий Хилендарски и Софроний Врачански, между Каравелов, Левски
и Ботев?
Мястото на Георги Раковски е без
съмнение сред най-заслужилите представители на българския XIX в. Той е
публицист, историк, етнограф, деец
на църковно-националното движение
и създател на организираното революционно движение. Принадлежи към
най-ранните поколения от българската светска интелигeнция, изиграла
основополагаща роля за българската
култура. Дейността му на историк и
етнограф заема централно място в
усилията на образованите българи за
изграждане на българската национална идентичност. Излезлите от ръката му текстове изиграват ключова
роля за масовизиране на българското
църковно-национално движение, в
което той участва лично. На него принадлежи и първият проект за организирана освободителна революция срещу османската власт. С неговото име
са свързани и най-ранните стъпки от
българска страна към постигане на
общ език с представителите на останалите балкански народи в областта
на духовното общуване и на полето на
революционната дейност.
Раковски наистина е връзката между
просветителите и революционерите,
но ще си позволя да добавя към изброените имена и тези на Константин
Фотинов и Неофит Бозвели, изиграли
ключова роля за осъществяването на
тази приемственост, доразвивайки и
пропагандирайки идеите на Паисий.
За всички тези хора е присъща безгранична самоотверженост и готовност да работят за своя народ, но за
Раковски един от първите му биографи – внукът на сестра му Нанка д-р
Кръстю Раковски – е използвал и квалификацията „неистовий Раковски“. И
наистина понятието „неистовост“

април 2021

характеризира най-точно усилията
на този ярък представител на своето
време да намери решение на проблемите, които богатата на трансформации епоха поставя пред лидерите.

Какво е значението на делото на
Раковски и особено на „Дунавски
лебед“ за българския църковен въпрос? Какво е мястото на Раковски
като публицист?
Раковски навлиза на журналистическото поприще с много сериозна
за времето подготовка, след като
е учил първо в родния Котел, после в
училището в Карлово при елиниста
Райно Попович, след това в елитното гръцко училище в Куручушме, Истанбул, където изучава философия,
красноречие, богословие, математи-

ка, латински, френски, персийски и
арабски езици, физика, химия и други
предмети. Благодарение на езиковата си подготовка той е в течение на
случващото се в областта на политиката, науката и културата на тогавашния свят, следи и познава чуждия
печат и черпи от него опит и информация за своя издаван в Белград през
1860 и 1861 г. вестник „Дунавски лебед“. Във вестника се обсъждат всевъзможни теми от политическо, просветно и стопанско естество, като
изпъкват острата критика срещу
съществуващите порядки и непозната дотогава емоционалност, с които
Раковски се очертава като основоположник на българския революционен печат. Вестникът воюва с всички, които пречат на развитието на
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обществото ни: султанската администрация, фанариотската йерархия,
българските чорбаджии. Вестникът е
любимо четиво на българите в Цариград, които го посрещат „с най-бляскав поглед!“ и го окачествяват като
„най-свят памятник в нашата бъдуща повестност“. От Лом пишат на
Раковски: „Наконец многоожидаемийт
вестник „Дунавски лебед“ се яви на
българскийт горизонт да разгони
гъстийт мрак, който то покрива...
Въистина трогателно позорище бе
да гледа человек старци с бели бради
даже и от селата даже да превръщат
вестника ви от тук, ту от таме и да
го непрестанно целуват, благославяющи оная ръка, коя го е писала“. А
браилските българи му пишат „Почтеният Ваш самият патриотически вестник „Лебеда“ гу прочитами
всигда като топлия хляб. Гледайте,
братко, да уписувате и да советувате и да управлявате, защото другий орган нямаме, каквото знайте
по-спасителен“.
Появата на „Дунавски лебед“ съвпада
с навлизането на българското църковно-национално движение в решаваща фаза след акцията от 1 април
1860 г., когато българите в османската столица отказват да признават
върховенството на Цариградската
патриаршия. Още в първия брой на
„Лебеда“ Раковски подчертава, че
църковният проблем не е важен като
религиозен, а като народностен, тъй
като той означава „да увардим милая
си народност“, застрашена от обединените от националистическия проект „Мегали идея“ гръцка държава и
патриаршия.
Раковски помества в няколко броя на
„Дунавски лебед“ и своя труд „Българский за независимо им священство
днес възбуден въпрос и нихна народна
чърква в Цариград“, в който като непосредствен участник в църковната
борба дава важни подробности от
историята на движението. Тук четем
вълнуващото описание на идеолога на
движението за откъсване на българите от Патриаршията Неофит Бозвели, който извършва богослужение
на български език сред българските
шивачи в т.нар. „Хамбар“ в Цариград:
„Отец Неофит, разпален родолюбиц,
имеющ дарба природна слова, дързосърд и решен да принесе живота си

отечества ради, почна да посещава
сички тия българи, начнавш най-първих и приносящ им в дар от сочинения
си, проповедающ им явно да са постараят да освободят бедни болгарски
народ от тяшких злоупотреблениях
гръцкаго духовенства. Отец Неофит
прибягна до царските шивачи и седеше тамо безопасно, защото патриаршията немаше тамо никаква власт.
Царските шивачи бяха очистили една
стая на място, де тий живеяха и отец
Неофит изпълняваше богослужение на
български язик! Между простому народу, кому отец Неофит многогодишном

порта преселение на българи от някои
области на България в Русия и заселването на техните земи с емигриращи към Османската империя кримски
татари и черкези. Руските управляващи среди целят изтласкване на мюсюлманския елемент от новозавладените от Руската империя територии
в Украйна и по крайбрежията на Черно
и Азовско море и заселването им с българи като надеждни данъкоплатци.
Преселническите вълни, последвали
всеки руско-турски военен конфликт,
датират от XVIII в. и техен резултат е установяването на стотици

опитом познаваше дух, по-скоро подействува негова проповед, а най-паче между царским шивачам. Засенная
заря народнисти почна в тях да блещука, а в невини им серца рапали ся
пламен любородности!“.

български семейства в губерниите
Таврическа, Херсонска и Бесарабска,
в които са създадени 92 колонии от
около 100 000 души. Особено многолюдна е преселническата вълна след
Руско-турската война от 1806–1812 г.,
когато руснаците опожаряват развитите градски центрове Свищов и
Русе и опустошават Северна България. Катастрофална за развитието
на българското общество е и преселническата вълна след Одринския
мир от 1829 г., когато от Сливенско
и Ямболско на север се отправят кервани от бежанци, обезкръвили Тракия
и предизвикали срив в стопанското
и културното развитие на водещи
градски центрове.

Впечатлява борбата на Раковски
срещу насилственото преселение на
българи в Руската империя, което
обезлюдява цели зони в днешна България. Как дръзва той да се изправи
срещу непререкаемия авторитет
на Русия?
Раковски е съвременник на започналото въз основа на договореност между
руското правителство и Високата

април 2021

6

Факсимиле от писмо
на Любен Каравелов
до Раковски,
20 октомври 1861 г.

През 1860–1862 г. в Белоградчишко,
Видинско, Ломско, Варненско, Провадийско и Пловдивско множество българи, подбуждани от руски емисари и
дипломати, се готвят да се преселят
в Русия. Вестникът на Раковски „Дунавски лебед“ започва война срещу
всички, които тласкат българите към
това „най-пагубно“ преселение, но все
пак множество семейства от Видин и
Видинско потеглят на север. Броят на
потеглилите възлиза на около 12 500,
обаче след сблъсъка с тежките условия в Южна Русия голямата част от
тях се завръщат и остават не повече
от 1500–1600 души. От руската документация се вижда, че за 10–11 месеца
от болести, глад и измръзване умират около 2000 души, а освен това
статистиките сочат, че през октомври–ноември 1862 г. загиват 434 деца
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до 10-годишна възраст, а през февруари, март и април умират по десет
деца на седмица. Раковски публикува
в „Дунавски лебед“ поредица от статии, в които разкрива опасностите
на това преселение, както и десетки
дописки за бедственото положение на
изселилите се в Русия българи: „Преселението е за вас смърт, за чядата ви
убийство, а за отечеството ни разорение! Никой не ще ви похвали за такава една ниска постъпка, но сичкий
свят ще ви укори и ще ся ръгае с вас
къту чъловеци недостойни да увардът бащино си мило огнище, кое наши
славни праотци юнашки добили, бранили и вам в свято наследие оставили!
Ако ви е дотягнъло от мъки, и на тях
доди веки время да ся свършът, стига
вие да бъдете благоразумни!“. Раковски, който лично е видял съществуващия в Русия произвол над хората и

е изпитал царящата полицейщина,
предупреждава сънародниците си, че
веднъж отишли в Русия, те ще попаднат в държава с жесток ред, с господари и селяни – роби, мужици, в който
те ще станат притежание на помешчиците. През 1861 г. издава брошурата „Преселение в Русия или руската
убийствена политика за българите“,
в която остро критикува руската политика и рисува мрачната съдба на
преселниците. Брошурата завършва с думите „Ние ся надейми, че ще
дойдете в съзнание и щете послуша
гласа на един ваш съотечественик,
който ви казва и съветова сичко това
от чиста българска душа“. Текстът
се разпространява между българите
в Северозападна България и изиграва своята роля. Раковски предприема
лично постъпки пред руските власти,
обяснявайки пагубните последици от
тяхната преселническа политика.

Как трябва да оценяваме Раковски като етнограф и фолклорист?
Проф. Михаил Арнаудов твърди, че
„Показалец“ от 1859 г. „запазва и
до днес значението си с обилното и
правилно записано градиво“, създава подробна картина на „живата
старина“. Раковски се стреми да
докаже, че българите принадлежат
към най-древните народи, а езикът
им е един от класическите древни
езици. Каква роля играе този модел
във времето на създаването си?
С трудовете си като етнограф, фолклорист и езиковед Раковски изиграва
важна роля в разработването и разпространението на националната
митология, участвала в изграждането на националната идентичност. В
стремежа си обаче да повдигне самочувствието на българите той не се
поколебава да събира и неавтентични
исторически народни песни и дори сам
да прибягва към фалшификация на народни песни. Не проявява критичност
по отношение на събирания материал
и показва не всякога издържан научен
метод при трактовката на събраните материали.
Раковски твърди, че българският език
е пряко продължение на санскритския език, наричан от него „сам-скритий“. Лансира абсурдната теза, че
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гръцкият език е произлязъл от българския, който произтича от зендския
и санскритския. Въз основа на новите
открития в европейската наука от
края на XVIII в., когато става известен санскритският език, формулира
тезата за произхода на българите
от Индустан. Българите според него
са „най-чисти“ индоевропейци (арии)
и естествено нямат нищо общо със
скити и татари. Твърди, че българите са най-старото население на Балканския полуостров, като идват от
Индия и преминават през Мала Азия
и покрай северните брегове на Черно
море. Присъединява към българската
история събитията, свързани с Атила и неговите наследници. Възприема
твърденията, че Константин Велики, Юстиниан и Велизарий са славяни, и включва в българския Пантеон
видинския отцепник Осман Пазвантоглу. Твърди, че българският народ
е съществувал по времето на Троянската война, а днешните българи са
потомци на старото население на
Балканския полуостров, и то предимно на траките. Древните пеласги,
етруските, скитите, македонците,
траките и хуните са славяни, „кое е
едно и също“. Тезата за „първостта“
е обогатена с идеята за чистотата и монолитността на българския
етнос, сравнен с гърците, които са
„сбирнак“ от славяни, албанци и власи.
Преселването на славяните е „първо
и най-старо“, българите са „първите и най-старите жители в Европа
и най-чистите потомци на ариите“.
Българският език е по-стар и по-богат от гръцкия, който е „отцепка“ от
българския. Не е вярно, че византийците са изнамерили славянската азбука и са просветели славянския род,
тъй като българите са имали своя
писменост далеч преди Кирил и Методий. Византия е източник на зловредно влияние върху българите, а сродяването на българските владетели с
византийския двор постепенно променя българския дух, защото не само
български царе се женили за „гиздави
гъркинки“, но и много войводи и знаменити българи „земали от тоя порода“,
откъдето „се вмъкнала в България
заразителна разкошност и развратност и много други работи“. Идеализирайки Българското средновековие,

разказва, че „Народ е бил свободен да
избира своите цари“ и че „Сички българи са били благородни“. След падането на България под османска власт
единствено българите в селата са
съхранили традиционния колективен
общинен живот, гостоприемство и
гостолюбство, „похвалное качество
словянскомо роду“. Засвидетелства
положително отношение към богомилството, за което говори с гордост, считайки го за „остатка от

А оценката на Михаил Арнаудов, към
която се присъединява и най-бележитият изследовател на делото на
Раковски Веселин Трайков, е, че създадената от Раковски картина на миналото е плод на „напълно буйна фантазия“, която „представлява по-скоро
свободна поетическа постройка, псевдонаучен мит, отколкото реалистическо видение с опора в културната
история“. За съжаление поради своята
галеща националното самочувствие
привлекателност немалка част от
лансираните от Раковски тези се възприемат безкритично от някои представители на нашето съвремие.

Какво е отношението на Раковски
към Европа и европейската култура? Как той осмисля и дефинира
понятието Европа и какво е мястото на „идеята за Европа“ в специфичната му визия за национална
идентичност?

Факсимиле от писмо на Любен Каравелов
до Раковски, 20 октомври 1861 г.

древната прадядна вяра“. Настоява,
че фанариотите са преследвали българската книжнина, което е причина за оскъдността на българските
текстове.
Работейки в област, за която не притежава необходимата професионална подготовка, той сътворява тези,
определени от Иван Шишманов като
„бълнуванията на Раковски“ и „исторически фантазии“, които според
него са „добре обмислени и ефектът
им е размерен“, т.е. Шишманов изказва съмнение, че Раковски е вярвал в
лансираните от него самия теории.

Отношението на Раковски към Европа и европейската култура не е еднозначно. От една страна, той държи да подчертае принадлежността
на българите към Европа. Позовава
се на авторитета на историците на
„най-образованите народи в Европа“
като свидетели за величието на Българското средновековие. В съчиненията му присъстват често изразите
„цяла Европа“ или „Цяла Просвещенна
Европа“ с несъмнено положителна конотация. Той държи да спечели „явное
мнение Европи“ в полза на българската кауза.
Същевременно у Раковски срещаме
изрази, свидетелстващи за неговото
накърнено честолюбие, което го кара
да твърди, че по времето на Крум Велики европейците са били в много жалко състояние, че „немските народи по
това време са яли желад по гори и са
носили волски и необработени на снага си кожи“. Раковски твърди, че през
Средновековието българите са били
много по-напреднали от западноевропейските народи във всяко отношение. „Писменост ми кога сме имали,
они са били чисти дивляци! С желъд са
се по гори питали, били са те съвсем
безкнижници“. Настоява, че когато
българите са имали „граждански закони“ при Крум, „днешната Просвещена
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Надя
Данова

Проф. Надя Данова е историк,
елинист, известен изследовател на балканската история.
Правнучка е на възрожденския
книжовник и издател Хр. Г. Данов. Основни теми в изследванията є са балканските национализми, образът на „Другия“,
формирането на националните
идентичности на Балканите.
Тя е почетен професор на Атинския университет. Сред по-известните є изследвания са:
„Националният въпрос в гръцките политически програми
през XIX в.“ (1980), „Константин
Георгиев Фотинов в културното и идейно-политическото
развитие на Балканите през
XIX в.“ (1994), „Иван Добровски в
перспективата на българския
XIX в.“ (2008) и др.

Европа е била много назад“.
Лансира тезата, че „народите на Възток“, ставайки жертва на османците,
са спасили Западна Европа „от турский ярем“ . Поставя въпроса „Дали би
съществувал днешний Парис и други
такива градове и дали би се гордила
днес Западна Европа с напредъка си до
когото е достигнала?“, ако османското нашествие беше стигнало до тях.
Раковски изразява враждебни емоции към Европа заради доверието ѝ в
предприетите в Османската империя
реформи и защитата ѝ на „целокупността Турскаго царства“. Твърди, че
Западна Европа е раздразнила с кръстоносните походи османците и „ние
изпатихме“. Че ние сме изиграли роля
за удържането на азиатските орди и
сме спасили Европа, която дължи сега
да ни „заплати благодарност“.
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Как се утвърждава името на Раковски в следосвобожденска България и в пантеона на националните
герои? Каква е съдбата на тленните му останки след неговата кончина през 1867 г. в Букурещ?
Историята с тленните останки на
Раковски е един ярък пример за идеологическа употреба на идейното
наследство на предците, на създаването на популярна култура и на изобретяването на традиция. Починалият в Букурещ през 1867 г. Раковски
е погребан в румънската столица с
подобаваща тържественост, тъй
като той се радва на заслужен престиж и популярност, благодарение на
многостранната си дейност. През
1882 г. български студенти в Прага
поставят въпроса за пренасянето
на тленните му останки в България
и след хиляди перипетии това се осъществява едва през 1885 г., когато условията в Княжеството стимулират
употребата на имената на големите
фигури от предосвобожденския период като символен капитал в партийните боричкания и в идеологическите
сблъсъци между консерватори и либерали. Тленните останки достигат до
София с национално шествие, обаче
то не завършва с държавно погребение поради настояването на сестрата на Раковски – Неша Стойкова – да
бъде изпълнена волята на брат ѝ да
бъде погребан в родния Котел. Княз
Александър I предоставя решението
на този въпрос на Народното събрание, но проблеми с приоритетно значение и събитията около Съединението и Сръбско-българската война
изместват този въпрос. Останките
на Раковски престояват на тавана
на храма „Св. Неделя“ до 1942 г., когато са пренесени с друго национално
шествие до Котел и после положени в
пантеон, изграден по повод 1300 години България.

Прието е често и с патетика –
най-вече по избори – да се говори
за „връщане към Българското възраждане“, към Раковски, Левски и
Ботев. Как вие като изследовател
възприемате подобни призиви?

Всяко връщане назад в историята
в една или друга степен е свързано с
търсенето на отговор на съвременни
проблеми и поради това препрочитането на историята и доближаването
ни до нейните актьори не е неутрално, защото историкът трудно може
да устои на изкушението да обвърже миналото с каузи на днешния ден.
Като човек, който се занимава професионално с история, съм наясно със
своята „обремененост“ от собствените разбирания и пристрастия,
които намират отражение и в поставените акценти в моя наратив за Раковски. Дълбоко уважавайки изброените от вас личности, вярвам, че това
са хора, задаващи модел за гражданско поведение, достоен за следване.
Тяхното родолюбие и себеотрицание
би трябвало не само предизборно, но
постоянно да присъстват в нашето
съзнание, тъй като така ние неизбежно ставаме по-взискателни към самите себе си и към своето съвремие, съпоставяйки собствената ценностна
система със стремежа към знание,
свобода и справедливост, защита на
човешките права и личното достойнство, както и идеята, че „Наша свобода от нас зависи“, които са водещи за
тези хора. Убедена съм, че поставянето на обсъждане на цялото множество от проблеми, свързани с делото
на тези личности, ще стимулира обществото ни към размисъл по редица
актуални за него въпроси, с което несъмнено ще се допринесе за съзряването му като гражданско общество.
Съзнавам напълно опасността от
различни идеологически употреби на
имената им според нуждите на деня и
нагласите на потомците, и най-вече
от страна на националистическото
слово, но именно техните цялостни идейни образи могат да служат за
опора на съвременните защитници
на общочовешките ценности за демокрация и господство на законността и социалната справедливост, за
човешко достойнство, за равенство
пред законите на членовете на гражданското общество, независимо от
тяхната полова, възрастова, етническа, расова и религиозна принадлежност, за свобода на съвестта и
словото.
Въпросите зададе екип на „Култура“
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„Горски пътник“ на

Николай Аретов

РАКОВСКИ
Поезия и истина
Подобно на „История
славянобългарска“,
„Горски пътник“
е един от големите
възли в развитието
на българската
национална митология.
Г. Раковски влага много
усилия в това свое
начинание, което обаче
остава недовършено

е славно, днешното го повтаря, но не
изцяло. От своя страна, днешното е
разделено на две ясни области. Едната е на страданията в обикновения
делничен живот, другата е хайдушката романтика. Двете области са
разграничени и пространствено –
хайдушката романтика е в Балкана,
страданията са в полето, в селата

гръцкото духовенство. Всичко това
е пряко изречено от Войводата и от
автора, а след това – и илюстрирано
чрез разказите на хайдутите. Страданията винаги са непровокирани, а
страдалците – „неповинни“.

и градовете. Връзката между тях е
Войводата, който излиза от полето,
разхожда се по Балкана и (подобно на
Чинтуловия юнак) буди сънародниците си. Полюсите на героизацията и
виктимизацията обединяват целостта на българското битие. Виктимизацията се изразява в характерните
за Раковски образи на тъмницата и в
популярните образи на насилия – похищаване на жени, потурчване, тежки данъци, властнически произвол и
не на последно място, коварството на

Забелязват се поне три митологически структури, които се преплитат
в творчеството на Раковски. Първата е съзнателно градена от автора
реконструкция на старобългарския
пантеон, втората са митичните
елементи от фолклора, третата е
общата национална митология, която
обективно и също до голяма степен
съзнателно е въведена в неговите
произведения.

Запазен е ръкопис на първата редакция – „Горски пътник. Спев“ (1854),
при това в два варианта. Като втора редакция се приема друг ръкопис
– „Неповинное нещастно рачитълство Стоян и Бояни“ (1855). Първо е
публикувана книгата „Предвестник
Горскаго пътника“ (1856), която представлява сборник от стихотворения и публицистични статии и не е
пряко свързана с творбата, на която
е „предвестник“. След това излиза
основният вариант „Горский пътник. Повествователен спев... Списан
в лято 1854, печатан же в лято 1857.
У Новий Сад 1957“. От замислените
следващи части Раковски публикува
„Отломък от вторая част Горскаго
пътника“ (Дунавски лебед, № 46, 15
авг. 1861). В архива на писателя се пазят „и други стихотворения и прозаични откъси, свързани със създаването на „Горски пътник“.1
Литературната история е установила литературните образци, които
авторът следва. В плана на поемата,
запазен в ръкопис (1, 536–548), пряко са
посочени някои от тях – Ал. Рангавис,
драмата „Велизарий“, Доситей Обрадович и разбира се, народната песен.
Към тях изследователите прибавят
„Райна“ на Велтман, Байрон и неговите гръцки следовници Александър
Суцу и Панайот Суцу.
Като цяло поемата гради една характерна митична конструкция. Миналото

Рационално построеният сюжет на
поемата проследява пътя на една
чета от Цариград до Балкана, като
първата част завършва с единствената битка, в която са унищожени
турски злодеи. Творбата представлява думите на Войводата (във втората част той е назован Хубян) и на
разказите на неговите юнаци за предишните им премеждия, като всеки
от разказите поставя акцент върху
някаква важна митологема. Изображението на славното минало се носи
преди всичко от думите на Войводата и от пространните „замечания“
на автора. Първият вставен разказ
– на Драгой – въвежда един ранен вариант на мотива за нещастната фамилия. Вторият – на Велко – отпраща
към мотива за потурчването. Акцентът в разказа на Момчил е върху
славното минало, на Младен – върху
Велчовата завера и предателствата на чорбаджиите, на Радой – върху
историята на потурнака Михал-бег.
Думите на Войводата и творбата
като цяло въвеждат героизма и романтиката на хайдутството и борбата за свобода.

Различните елементи на цялостната

април 2021

10
митологична конструкция на Раковски не намират еднакво място в поемата. В „Горски пътник“ липсват
аналогиите с древноиндийския пантеон, познати от „Показалец“ и други творби на Раковски. Отсъстват и
конструкциите, свързани с хипотезата за ранното покръстване на българите от апостол Павел, позната от
„Глас едного българина“ (1860), „Българский за независимство им свещенство днес възбуден въпрос…“ (1860),
„Отговор на богословская гръцка брошура“ (1860) и др.
***
Усилията за реконструиране на един
древен български пантеон, много характерни за Раковски, използват различни елементи – общославянски, фолклорни, индийски, християнски. Всички
те са повече или по-малко свободно
интерпретирани, за да станат част
от една цялостна представа за българите. В „Горски пътник“ тази представа все още не е достигнала завършения си вид, познат от по-късни
историко-филологически трудове на
автора. Най-категорично тези идеи
на Раковски присъстват в „Показалец
или ръководство как да се изискват
и издирят най-стари черти нашего
бития, язика, народопоколения, старого ни правления, славнаго ни пришедствия и проч.“ (1859), в статията
„Българското всенародно вероизповедание“ (Българска старина, 1860, № 1)
и др.
Източниците на митологическите
реконструкции на Раковски са преди
всичко писмени – изследвания на руски
и европейски учени, както и опитите
на някои български предходници и съвременници на Раковски – Макс Мюлер,
Е. Бюрнуф, В. Кузен, К. Фотинов, Й. Хаджиконстантинов-Джинот.2 Основен източник на Раковски, цитиран
в бележките, са отговорите на папа
Николай I на въпросите на княз Борис
(1, 310), друг цитиран източник е това
„що е св. Димитрие Ростовский за
славянско баснословие забележил мимоходом“ (1, 311). Сведенията, събрани „на терен“, при преки наблюдения
на народни обичаи и пряко слушани и
записвани народни песни и обичаи са
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по-малко, въпреки че авторът съзнателно поставя акцента върху тях.
Според тази частично възприета и
днес реконструкция, която присъства в по-систематизиран вид в замечанията към поемата, начело на славянския пантеон стои Перун („бога
горму, мълнии и облаков дъждевих“).
Следват Волос („бог скотов“), „Позвид,
или Похвист, или Вихром, бог въздуха
и безгодию“, Лада и синът ѝ Лел („бози
веселия и всякаго благополучия“), Купало (Ярило) („бога на земския плодов“), Коляда.
В поемата и в стиховете на Раковски
основните митични фигури и въобще
елементите от неговата съзнателно търсена и експлицитно заявена
митологическа реконструкция се откриват преди всичко в бележките към
стихотворния текст, в обръщения
към богове и в споменавания в думите
на автора и на персонажите му. Прави впечатление, че „старобългарските“ митически персонажи се налагат
в третата редакция на творбата.
В първата самият войвода говори за
„художество Марсово“ (1, 162), в думите на Драгой от третата редакция
богът на войната вече е „Торк, бог
юнашки“ (1, 198).
При конкретното позоваване на този
пантеон Раковски до голяма степен
следва моделите на елинския. Във
втория вариант на „Горски пътник“
дори се споменава някакъв ритуал,
който влюбените, „с брачний венец
светло увенчани“, трябва да извършат „в капище Венери“ (1, 171). Отношението на Раковски към елинската
митология е подчертано амбивалентно – от една страна, той я използва
като модел и източник на реторични
ресурси, от друга страна, в други текстове остро я критикува като вторична, присвоена и неморална.
„Старобългарският“ пантеон се допълва от фолклорни фигури с митични функции, които не само се споменават, но в някаква степен присъстват
в сюжета. На първо място, това
е Пилето от началния вариант, с
което Войводата дълго беседва. Пилето не само говори, то знае миналото и
бъдещето и вдъхва сила и увереност на

юнака. В бележките Раковски пояснява
за сокола, че е „бил в старо време скъпоценна птица за българи[...]. Освен това
била и симболическа на юнаци, тоест
с него се изражавали преносно юнаци“
(1, 375). Няма как тук да не помислим за
влияние върху Ботевия „Хаджи Димитър“, още повече че Раковски продължава така: „Юнак в своя отчайност
призовава на помощ сестра самодива
– невеста (нимфа) горска[...]“.
Прави впечатление, че Раковски (а и
мнозина след него, та чак до наши дни)
не чувства напрежение между остатъците от езическите вярвания и
християнството – те са оценявани
положително и някак доста безпроблемно се съчетават. В бележките
Раковски представя обобщено развитието по следния начин:

Славяни, както и други прочеи народи,
имали са и тии свое първобитно богослужение [...] Но най-после благовествувания [т.е. евангелската] истина
озарила е и извадила е от дълбокаго
заблуждения тия народи и показала им
е истинний път богослужения. (1, 310)
***
Другата голяма митологична конструкция е националната митология,
която при Раковски обединява познатите варианти и ги допълва с нови,
целенасочено въведени елементи. В
„Горски пътник“ присъстват всички
изградени или изграждащи се основни
елементи на националната митология – славното минало, новомъчениците и въобще страданията, включително мотивът за нещастната
фамилия, който тук намира вероятно
първата си по-завършена реализация,
поне в книжнината. Към тях се прибавя новият елемент – хайдутството и борбата за свобода, при това в
по-радикалния му вариант, в който
е назован и врагът сред „своите“
– чорбаджиите.
Основните опорни точки на славното
минало, „златните векове“, според
„Горски пътник“ са „цари пресилни и
самодържци“, побеждавали византийците. Войводата импулсира юнаците
със спомена за:
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Славний, прехрабрий Боян [...]
великий, силний Каран [...]
Силний Ясен победител [...] (1, 281–282)

Тях истии же свободни гърци
стидно от сво’ отечеств’ изгнаха
аки злобливи неверни турци,
около патриарха с’ угнездиха. (1, 242)

В по-близкото минало Раковски ги открива преди всичко в лицето на хайдутите – войводите Стоян (1, 157–159),
Петко (1, 209), Гълъб (1, 223) и др.

В разказа на Момчил е въведен един цялостен вариант на българската история. Стихотворният текст и бележките към него представляват „голям
разказ“, който гради идентичността
на българите и чертае посоките на
бъдещето. Според Момчил (и Раковски)
българите са сред най-старите заселници в Европа, по-късно са дошли гърците и е започнал големият конфликт
между двата народа, който присъства още в „троянский бой“ (1, 334), след
това българите са съюзници на Филип
и Александър Македонски (1, 281, 338 и
др.). След време „вяра християнска ги
помирила“ (1, 233), но лукавството на
гърците останало. Споменават се Симеон и „Юван Шишман“, но основният
сюжетен възел е свързан с появата на
турците и падането на България. Ролята на изконните врагове в този нов
конфликт е недвусмислено назована –
„турком бяха водители гърци“ (1, 236).
И тук е въведен един важен митичен
сюжетен мотив:

Митологиите често представят няколко поколения богове, демони и герои. Турците и гърците от миналото
и съвремието са основните врагове в
митическата конструкция на „Горски
пътник“. На едно място в първия вариант, може би и поради Кримската
война, по време на която пише Раковски, изброяването на враговете носи
известни оксиденталистки черти:

Интересен акцент е твърдението в
бележките: „В много наши песни се пее
за това, че горский български юнаци
са усвоявали царски хазни, кои са ишли
от Цариград за в България“ (1, 369).
Оттук може да се потърси връзка
с Димитър Общи и представянето
му в „Миналото“ на Ст. Заимов. Дали
това не е една от точките, при които „проектът“ Раковски се проваля
при по-късните му опити за реализация? Така или иначе, но редица автори на исторически съчинения от края
на ХIХ в. (В. Д. Стоянов, К. Иречек), а
и по-късно, използват бележките на
Раковски към „Горски пътник“ като
исторически извор за хайдутите.

Многажди гърци истия жени
в злоба лукава употребляли,
хитри угодници те гъркини
български цари в пропаст хвърляли!
(1, 237)
Парадигматичната зловеща женска
фигура в лицето на съпругата на цар
Александър Шишман – „мащеха зла
гъркиня царица“, „вещица грозна в дом
Шишманов“ – служи на гърците, бълва
несъгласие и така довежда до падането на българското царство.
След това агарянците се насочват и
към своите помощници и им отнемат
Цариград. (В бележките се пояснява,
че градът е завладян заради предателство на „някой си калугер Йов“,
който след това приел мохамеданско
вероизповедание и станал дервиш,
1, 344). Следва нов съюз между турците и пощадените „слепци калугери“, които са посочени като основни
мъчители на българите. Историята
стига и до съвремието, когато фанариотите стават омразни и на своите
сънародници:

Суеверци, гонители на православна вяра,
папищаши, ще са тии враги наша вяра,
европейци, французи и свирепи инглези
в отделни страни влачат их корестни
ползи,
еда ли наша земля свободна ще д’
оставят,
без свое насилие над нас да поставят.
(1, 159)
Напълно в духа на цялостната представа е сравнено миналото на българите и европейците:
Писменост ми когда сме имали,
они са били чисти дивляци!
С жълъд са се по гори питали,
били са те съвсем безкнижници!
(1, 232)
Във фона на творбата присъстват и
други балкански народи като сърбите,
чието юначество е „пример“ (1, 146) за
българите. Тук разликата с ранната
историография е недвусмислена и тя
отново е свързана с политическото
статукво в момента и плановете на
Раковски.
Няколко са и поколенията на героите.
Поетът с удоволствие изрежда имената на старите юнаци:
Като си едно време хождаше,
гора же сия той веселеше
Индже войвода с млад Коля,
Стоян войвода с млад Добря,
Рошава Рада, страшна войвода,
бяла Бояна и хубава Неда,
други ще толко славни войводи,
кои наши споменуват народи
что им се песни за помен пеят
и мъжки им дела приказват. (1, 155–156)

От новите бунтовни събития по-подробно е представена Велчовата завера
в разказа на Младен (1, 247). Всъщност
в самата поема на нея са отделени
няколко стиха (1, 247) – „Страшно предателство се там яви / в тридесет и
трето знайное лето“, а разгърнатият
разказ остава за пространната бележка 27 (1, 354–368), където са дадени и
сведения за българи, участници в гръцката Етерия, за Георги Мамарчев, Дибич Забалканский и пр.
Прокарана е и една друга характерна
митична граница – старите юнаци са
славни, докато новите са не толкова
съвършени. От друга страна, съвременните хайдути имат едно голямо
предимство. От юнаци и защитници
на онеправданите те могат да прераснат в организирани борци за свобода. Тази еволюция, трафаретизирана до краен предел в учебникарски,
а и по-амбициозни писания отпреди
няколко десетилетия, действително
има корените си в Раковски и „Горски
пътник“.
Кръв ви е движил’ отмъщения,
свобода лична ви сте искали
[...]
Коя по-сладка смърт може бити,
разве за свобод’ обшенародна [..]
(1, 275, курс. – Н. А.)
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заради борбата. Извън някои автобиографични елементи, тук може да
се потърси съзнателното налагане
на новата ценностна система, на новата митология, която трябва да се
постави по-високо от предишната.
Не на последно място стои битката
с врага. Това очевидно (трябва да) е
централният мотив, но при Раковски, а и при останалите автори на
подобни творби, включително и Ботев, тя остава на по-заден план. Не
без връзка с Раковски, най-разгърнат
вариант на този мотив има в поемата на Никола Козлев „Черен арап и
хайдут Сидер“ (1868). Битките с врага не заемат централно място в „Горски пътник“, но все пак присъстват
в нея, обикновено изместени някъде
другаде, преди, на друго място. В разказа на Драгой неговата чета напада „турско теке, мръсно бесовище“
(1, 213), в които се вършат най-страшни злодейства:
Дивии питомци ал-корана,
голи дервиши зверообразни,
чета враговска, ведно събрана,
мъчеха българи безоръжни! (1, 212)
Копие от оригинала на „Замечания Горского пътника“, първа редакция, съхранявана в НБКМ

Романтиката на хайдутството е
представена нашироко. Централно
място в нея заема фигурата на Войводата и неговите монолози:
Хой обичам в гора да ходя
с вярна сговорна мила дружина;
млади юнаци славно да водя,
българи храбри, наша родина! (1, 182)
По-надолу в монолога и на редица други места се описват „старобългарското облекло“, блестящи оръжия и пр.
Особено място е отделено на салтанатите и йерархията в четата.
Често се споменава „хоръгвата“ (т.е.
знамето) и „хоръгвоносеца“, не са пропуснати „лозинка“ (т.е. парола), тайни знаци и пр. Не липсват и картини
на „живот с веселие“ (1, 186) в гората.
Войводата надълго описва хайдушкото сборище, наречено тук Карановска
гора, където има „бранище“, изградено от Прокоп Юванов, Вида мома –
„българка, храбра амазонка“, и пр.
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Извън приемствеността със „златните векове“ и родословието с юнаците от по-близкото минало, няколко
са сюжетните мотиви, които изграждат хайдушкия сегмент от националната митология според Раковски.
Единият е причините, които са изпратили юнака в гората (потурчването,
нещастната фамилия), вторият е
раздялата с либето, третият е срещата със своите на Балкана, при която „своите“ могат да бъдат пастири
или други хайдути, въобще среща с
„народа“ както във високия, така и в
статистическия смисъл на думата.
Раздялата с либето е важен хайдушки мотив, който по-късно Ботев ще
разгърне в „На прощаване“ и който е
въведен в „Неповинное нещастно рачителство Стоян и Бояни“. Поставен
във внимателно обрисувана природна картина, обкръжен от фолклорни,
елински и старобългарски митични
алюзии, момъкът изоставя любовта

Там живи вълкодлаци живяха!
Пиеха кръв немилно человешка...
(1, 214)
Велко също разказва за разправа с
турска потеря, при която той самият
извършва нечувано юначество:
Остър у зъби нож ухватих,
два самокреси же смъртоносни
билюкбашию в гърд’ упалих,
спустих на земя победоносни.
С ръка дочепках остър нож,
бързо затекох се между турци,
надясно се засуках еднъж,
седемнадесет затрих поганци! (1, 226)
В основния сюжет на „Горски пътник“
или поне на тази част, която е достигнала до нас, има само един пряк сблъсък с противника и той е представен
като героичен и напълно успешен:
Храбри ж’ юнаци, бодри ускоци,
в тясна вървища хитро дебнеха,
с пушки готови опитни момци
в Черна поляна близо идеха.
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В дебня добре се те нарядиха,
в вървище всяко по три юнаци,
хитра пресяда си заградиха,
дадоха определения знаци.
Тряснаха гръмоносни пушки
в купище смутно турско, поганско
от непознатия тям пътеки,
всеки от плячка дял доби жарко!
Что зърно смъртоносно не случи,
храбра мъжеска силна десница
с остър юнашки нож го пресечи.
Так’ е кръвнишка смърт от Съдица!
(1, 290–291)
Както е известно, сюжетът на „Горски пътник“ има ясна фактическа
основа в жизнения път на автора.
Съпоставянето с ръкописния „Дневник за движението на четата на Г.
С. Раковски“ (1, 42–48) предоставя
възможност да се извлече известна представа за начините, по които
Раковски героизира хайдутството.3
Други разкази за същите събития се
съдържат в спомените на съвременниците4, които също предлагат една
интересна база за сравнение. В дневника практически отсъстват широко представените хайдушки ритуали
и салтанати – клетвата, знамето,
срещи с други хайдути и пр. В замяна на това голяма част от текста е
посветена на неизбежното набавяне на цървули, вода, храна, като тук
най-често става дума за хляб и само
на едно място – за прословутите
агнета. Картината, обрисувана от
спомените на съвременниците, стои
по-близо до дневника, въвежда някои
допълнителни лица, местности, случки и пр., като на места също плахо героизира събитията.
Така както е представена в дневника,
четата не влиза в битка, всъщност
единствената употреба на оръжията е за да се сплашат българи овчари
(т.е. същият този „народ“, който са
тръгнали да освобождават) „[...] зехме
хляб от едного турчина, що сбираше
сено. По-горе от него отидохме връх
4 други българи шопи за хляб, които
абие вдигнаха косите противо нас.
Ние се ополчихме и с едно пушкание
разгонихме ги“ (1, с. 42).

При появата на потеря (също от българи) четата се крие в едно дере. В
един от спомените, останал от „неизвестен съвременник“, е въведено
избиването на дервишите, които са
приютили четата 5, което може би
отпраща по-скоро към разказа на Драгой от поемата, отколкото към реално събитие.
Поради недоброто състояние на ръкописа на дневника единственото
стълкновение е доста неясно, но все
пак се разбира, че става дума за нападение от свои. То въвежда важния за
националната митология мотив за
предателството, за измяната, който не присъства в основния сюжет на
„Горски пътник“, а също е изместен
някъде в миналото и на други места.
То обаче присъства и в реалността, и
в дневника.

Близо до Плешевица в едно дълбоко дере един от... е... х проклет 2 да
ме убие с кав... ке ветв. Байрактаря
вървеше напред, аз, след него като
крачех, едно дърво ме удари по главата отзад... паднах и пак повтори. Ази
станах, после се уловихме за ръцете.
Он се уплаши тогава да го не убия, ази
го простих и го разпъдих. (1, с. 46)
Случката е описана по-подробно в
спомените, като вариантите все пак
са различни. Допълненията на племенника на Раковски Киро Стоянов към
спомените на баща му намекват за
подобно покушение:

Савата го изпратил да им съобщи, че е
в гората, че иска балсам, да му вързат
главата, дето го ударил един от четниците му.6
Още един спомен:

Освен това той [Раковски] го е осъдил за много неща, но юнакът, за да си
отмъсти, е искал да сее раздор между
останалите другари на Раковски, но
не сполучил. Тогава той се решил да
посегне върху живота на Раковски, но
го открили и го убили.7
По-словоохотлив е „неизвестният
котленец“, който навлиза в детайли,
предлага свои разсъждения и оценки,

които явно имат по-високи литературни и исторически амбиции:

Но зверските инстинкти у някои от
членовете на дружината, подбудени от глада, са достигнали до такъв
размер, че един – Иван Бушнака – след
едно спречкване с Раковски, за дето
[не] ги оставя свободни да разбойничат, се замахва и ударва Раковски по
главата. Той му пробива главата и
само щастливата случайност го спасява от смърт. Дружината, която
била дала клетва за вярност на своя
скъп войвода, ако и гладна и изморена,
не пощадява своя брат, който в техните очи е извършил най-великото
престъпление – клетвонарушението,
измяната, – го убива и оставя неговия
труп на птиците горски и заминава
по-нататък, като се юнашки бори с
глада, с сипеите и тъмите балкански.8
В друг семеен спомен се говори дори за
изстрели:

Един от другарите му гръмва, за да
го убие, ударва го от лявата страна
в реброто и като вижда, че Раковски
не пада, ударва го още един път в вратът с пушката. Тогава Раковски изважда ножът и съсича и двамата на
същото място.9
Не може да не се забележи разликата
между битката в „Горски пътник“ и
тези описания на въоръжени сблъсъци. За подобни епизоди разказва и З.
Стоянов в Записките.
Мотивът за срещата със своите на
Балкана заема важно място в сюжета
на поемата. Той има своите успоредици в дневника, където винаги става
дума за пастири, пчелари и роднини на
войводата. Спомените на съвременниците акцентуват върху срещите
с роднини. Неизвестният котленец
разказва:

Раковски заедно с своята дружина
бързо достига Белите брегове, където е Иван Баянов с синовете си и неговия роднина Дончо. Раковски го узнава и се явява пред него, като му казва:
„Добър ден, чичо Иване.“ Но старецът
го вижда въоръжен, взема го за хайдутин, уплашва се и разтреперан, пада
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Николай
Аретов

Проф. Николай Аретов (род.
1954 г.) е литературовед, критик и изследовател на Българското възраждане. Главен
редактор на списание „Литературна мисъл“ и главен редактор
на издателство „Кралица Маб“.
Автор на множество публикации в научни и литературни
издания, а също и на книгите:
„Преводната белетристика
от първата половина на ХIХ в.
Развитие, връзки с оригиналната книжнина, проблеми на рецепцията“ (1990), „Убийство по
български. Щрихи от ненаписаната история на българската
литература за престъпления“
(1994), „Българското възраждане и Европа“ (1995), „Васил Попович. Живот и творчество“
(2000), „Национална митология и
национална литература“ (2006),
„Българската литература от
епохата на националното възраждане“ (2009), „Асен Христофоров: от Лондон до Мацакурци
през Белене (2011)¸ „Софроний
Врачански. Живот и дело“ (2017)
и др.

в несвяс. Раковски го дига, успокоява и
му казва кой е. После този го разпитва за семейството си, за смъртта на
майка си, баща си и всички роднини.
Казва му, че не е хайдутин, а е дошъл
да освободи българският народ. Накарва го да опече един овен, да приготви хляб за 12 души и му плаща.10
Подобен епизод е представен разгърнато в „Отломък от вторая част...“,
но интерпретацията е доста по-различна. Тук се оказва, че кованджията,
т.е. пчеларят („страшен юнак [...] с
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рунтав калпак от вълча кожа [...] връхна му дреха от чърна мечка, с горски опинци добр’ уплетени, дълга на
рамо[...] пушка, два вамокреса в пояс
сръберни“), е Тихол войвода, стар познайник на Хубян. Разпознаването
става след „запрягане“ на пушка, героични закани и пр. Пращането за храна
също става със салтанат:
Меден си Тихол рог извади,
тръбно три пъти свирна засобно,
в лесище се юнак друг обади,
воля да му извърши усърдно [...] (1, 406)
Храната естествено е юнашка: топли
погачи, „мед [...] в два прегнячи“, „вино
[...] цели три мери“, ялова крава. И
вместо да продължи по пътя си, четата започва да се стяга за нова битка
с „четири силни кърсердари“ и „четиристотин гол’ арнаути“.
***
Както е известно, „Горски пътник“
оказва огромно пряко въздействие
върху творчеството на писателите,
които по един или друг начин са ангажирани с националната митология
и борбата за свобода. Част от конкретните междутекстови аналогии
бяха вече посочени по-горе, тяхното
изреждане може да бъде продължено.11
Поемата оказва дълбоко въздействие
върху мисленето на съвременниците
и това е документирано в мемоари и
художествени текстове. (Друг е въпросът, че и в тях може да се допуска
известно пожелателно представяне
на реалността.) Ярка илюстрация на
това въздействие се открива в повестта „Чичовци“, където идеите на
Раковски са достигнали до всъщност
не чак толкова размирните Вазови
герои, които, от една страна, дори ги
радикализират, противопоставяйки ги на толкова важния за Раковски
черковен въпрос, а от друга, ги адаптират към своята битова среда и
отстъпват главната роля на „руския
калъч“:

Мирончо се намръщи изразително и
извика, като замахна с флаутата:
– Ти, Хаджи, да си блъскаш о главата
тоя твой черковен въпрос! Не искам

да го зная... На филибелийските чорбаджии трябват владици... Свобода,
свобода, това ми дай ти, пак руският калъч ще свърши всичкото... Чети
„Горски пътник!“ Чел ли си „Горски
пътник“ ти?12
Вярата във внушенията на Раковски
и „Горски пътник“ преминава в бунтовническите повести и разкази на
Л. Каравелов, по-късно те ще станат
причина и за част от разочарованията на бунтовниците от 1876 г., документирани от З. Стоянов, Ст. Заимов,
от четници и въстаници.

Раковски, Г. Съчинения. Т. 1. Подбор и ред.
К. Топалов. София, „Български писател“, 1983,
с. 544–548. Надолу съчиненията на Раковски се
цитират по това издание, като в скоби се посочва томът и страницата.
2
Вж. Арнаудов, М. Раковски като фолклорист. В:
Очерки по българския фолклор. Т. 1, С.: „Български
писател“, 1968, с. 235–301; Урбан, З. Чехи и българи. С.: ОФ, 1981, с. 52, 199–200; Генчев, Ст. „Българска старина“ от Г. С. Раковски и началото на
нашата етнографска периодика. – Векове, 1983,
№ 3; вж. и пространните коментарии на Ст.
Генчев и Св. Гюрова към Раковски, Г. Съчинения,
Т. 4, с. 489–500, 516–520.
3
Друг текст на Раковски, посветен на същия
период, е „Вещество или грамада за Горски пътник, тоест разни мисли и красноречия. От самого списателя“ 1857. В Нови Сад“ (Архив Г. С.
Раковски. Т. 1, 553–554). Вж. и Георги Стойков
Раковски. Възгледи, дейност и живот. Т. 2. Документи и материали. С., БАН, 1968, с. 408–410,
421–424, 455–456, 467–470, 492–493; вж. и Трайков, В. Георги Стойков Раковски. Биография. С.:
БАН, 1974.
4
Те са събрани от В. Трайков в: Георги Стойков
Раковски. Възгледи, дейност и живот. Т. 2, Документи и материали. С.: БАН, 1968.
5
Пак там, Т. 2, с. 466.
6
Пак там, Т. 2, с. 422.
7
Пак там, Т. 2, с. 461.
8
Пак там, Т. 2, с. 456.
9
Пак там, Т. 2, с. 466–467.
10
Пак там, Т. 2, с. 456.
11
Към Ботев отвеждат например стиховете:
По-добре смърт с юнашка борба,
нежели живот безчъстен. (1, 176)
Пият твоя кръв немилно
усойки змии зли!
Лъжат в’ бож’ име безстидно
турски четници софти! (1, 178)
Там! Там скоро трябва да ида [...] (1, 183).
12
Вазов, Ив. Съчинения. Т. 7, С.: „Български писател“, 1956, с. 206–207.
1
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Дневник
Г. С. Раковски

(18 юни – 8 август 1854 г.)
Дневникът на Раковски
представя движението
на неговата чета,
наброяваща в началото
12 души, от Цариград
до Котел
На 18-го юния 1854 тръгнахме в петък
вечер и преминахме нощта в Бурасас
кечи1 називаемо место близо при ед[на[ мандра[…] кемер2[…] ги[…] н[…] на
Боазкюю3. В субота [целия] ден пак на
истото [място] преминахме, вечерта по 11 часа станахме оттамо – при
пастиря – при едно кладенче префърлихме през буру [на] место [с] лозя покрай[…] в пътя та[м] излязохме в шумата над Биринджикюю4 и преминахме
нощта, както на утринта в неделя
поминах[ме].
Неделя вечерта по 12 часа тръгнахме
оттамо и [по] баиря слязохме в Боазкюю в пътя и върв[вя]хме по пътя
към Боазкюю, часа по 3 преминахме
сред това село и пихме вода на горния край на селото. Оттамо все на
десно вървяхме към запад и влязохме
в пътя на Теркос5. В пътя срещнахме
камилари и нататък коляри, от коих
зехме мало хляб и кисело мляко и чесън, пихме вода. После мало вървение
в пътя отбихм[е] се в гората, която
[е] един час насам от Тосункюю6, гдето
преминахме нощта. Тая гора се зове
Кълкандере.
Такожде и деня тамо преминахме. Оттамо станахме, пихме вода на кладенчето срещу говедарката, близо
гдето живяхме през нощта, и тръгнахме над ми север, отгдето зехме
хляб от едного турчина, що сбираше
сено. По-горе от него отидохме връх

за движението на четата

4 други българи шопи7 за хляб, които
абие вдигнаха косите противо нас.
Ние се ополчихме и с едно пушкание
разгонихме ги. Оттамо си изгубихме
путя и вървяхме без пут. Достигнахме на осъмвание близ до едно село
в една мала гора, гдето преседяхме
деня. Вечерта тръгнахме за Таукчиюлу между двете Юржанлии8 и Уклалии9 и уловихме него пут. Минахме
край хана Янак дермен, гдето зехме
хляб, вино и тютюн и проч. Тамо близо
вечеряхме и после уловихме близо при
него пут гората, гдето на осъмване
влязохме и през деня поминахме със
вино и ястие, и вода, и проч. (това е
ден среда). Оттамо тръгнахме през
дерето в пътеката вечерта по 11 часа
и излязохме в пътя пак Таукчийски. На
пътя запрехме се на хана Хасанаа хана
или Каба Асан хана, отгдето взехме
хляб, ракия, маслинки, чесън, цървули
и прч., и се разговаряхме с ханджия, називаеми Нено.
Оттамо тръгнахме в пътяно на лева
страна, побъркахме мало и отпредя ни се яви едно мало село. Оттамо
през дерето надесно пак си оправихме
пътя и осъмнахме близо при Енихан.
В шумата се запряхме в четверток,
за да поминем денят и проч., гдето
благополучно и поминахме деня и по 11
часа тръгнахме за Големия хан10, гдето
воеводата се отби с две момчета, та
зема хляб и проч. Оттамо настахме
Вели меше и вървяхме до голямата
кория, гдето осъмнахме в петок и поминахме деня. Часа по 9 тръгнахме и
приближихме до кладенчето, гдето
всред пътя тамо близо вечеряхме и
тръгнахме към Сарая11 на Манука дереси. Слязохме, пихме вода и поехме

урвата над Сарая, през полето вървяхме, минахме и две дерета, намерихме пътя и влязохме пак в Таукчиюлу.
Вървяхме цяла нощ, минахме две села
и като изминахме второто село, вървяхме колкото един час и влязохме в
шумата и на осъмване в субота, гдето селата первото се зове Менгерек12,
а второто Аз боа. В 9 часа станахме
оттам и вървяхме в пътя, стигнахме
на едно дере13 в пътя, гдето вечеряхме
и преминахме в друго дере близо при
една шума, гдето и лежахме вечерта.
В неделя излязохме от нея шума и найдохме една мандра, гдето зехме хляб и
бял мъж14, после тръгнахме и минахме
накрай Пунархисар и край Яна, гдето
при воденицата пихме студена вода
от Янянските извори. После поехме
ръта и вървяхме към Юскюп. Близо
при Юскюп, в едно сухо дере влезохме
на осъмвание, по-горе от моста, що
има, за да преминем тамо деня, гдето
благополучно преминахме. Но между
дружината се роди мало […] по 12 часа
тръгнахме за Юскюп и на тръгвание
кърага мина в пътя с 10 конници. Ми
се тамо запрехме мало и пак тръгнахме. Достигнахме близо пред Юскюп на
чешмата, гдето пихме вода и вечеряхме. Оттамо тръгнахме през лозята о[т] долня страна на посукии и след
доволен вървеж пак излязохме в пътя
за Кърк клисия. Вървяхме доволно и
стигнахме до дерето, гдето зафащат
лозята къркклисийски. Оттам дерето
влязохме в чигралакът, за да поминем
денят. Беше във вторник на осъмване
на Петровден.
Него ден преминахме тамо и вечерта по 12 часа излязохме от шумата и
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път; за да поминем денят, гдето благополучни поминахме; часа по 9 тръгнахме и вървяхме, в пътя срещнахме
двамина всадници турци, теглихме се
в шумата, они не ни видоха и след два
часа вървеж към Дерекюю стигнахме
на един соват овни Салих бегови от
Едрина. Заклахме овен и направихме
хляб доволен.

Георги Раковски,
вече надмогнал
четничеството,
в периода, когато
търси обединението
на балканските народи
срещу Турция, Атина,
1863 г.

близо найдохме мандра на 40 клисиски
господари. Зехме хляб и вечеряхме.
Оттамо тръгнахме напосоки през
две дерета и влязохме в лозята, на
горната страна вървяхме все. Оттамо стигнахме на селото, което е
над лозята по две могили. Пихме вода
накрай село и след мало ходене найдохм[е] жадето и вървяхме доволно, гдето срещнахме 4 зейбеци. Отлъчихме
се против и минахме, след мало йоще
вървеж отбихме се от пътя и влязохме на осъмвание в сряда под една
чиира, за да поминем деня, за да поминем[м], отгдето тръгнахме за Ериклери, побъркахме пътя, бъркахме пътя
и зехме един старец овчар, който ни
доведе близо до селото Кюхчас.
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Тамо между две планини влязохме при
един извор, за да поминеми деня, в
четвърток, гдето поминахме деня.
Оттамо зехме хляб от ед[ин] говедар над Ериклери и тръгнахме за Коджа търла. Вървяхме през нощта и
осъмнахме в корията близо при Коджа
търла.
В петок поминахме тамо и на 10 часа
минахме близо при Коджа търла и на
едн[а] мандра зехме хляб и вино от
селото Коджа търла заминахме за
Дерекюю15. Минахме през селото Девлетли, [прегазихме] му реката и вървяхме за Декерюю.
На осъмването в събота 3-го юлия
влязохме в шумата на дерекююския

Вечерахме тамо и след още доволен
вървеж към Дерекюю на осъмване в
неделя отбихме в шумата, за да поминем. Часа по 10 в неделя тръгнахме за
Дерекюю, близо до селото зехме хляб
от една мандра; и тютюн и вино гетирдисахме16 от селото, вечеряхме
и тръгнахме в пътя си минахме сред
селото Дерекюю. После доволен вървеж минахме сред друго село, називаемо Баялик. След доволен вървеж
в понеделник на осъмване влязохме в
една чиира, за да поминем денят, гдето благополучно поминахме. В 11 часа
тръгнахме и след мало вървеж дойдохме близо при Попово село и влязохме в
корията близо до един кованлък17, гдето осъмнахме във вторник, 6-го юлия,
и се запрехме, за да преминем денят.
Вечерта по 11 часа излязохме при кованжия18 во[й]водата и байракт[арят]. Пратихме на Попово село там
близко за хляб и вино и проч. Донесоха
они, вечеряхме и тръгнахме към Бакаджика. Близо при Боргужии в корията осъмнахме в сряда и остахме през
деня там, за да поминем деня, гдето
поминахме благополучно.
Оттамо по 10 часа тръгнахме край
селото; в Карнобашкия път над селото близо при чушмата слушахме един
смешен разговор на двама пастири.
После мало вървеж достигнахме близо
до [една] говедарка, която е под Бакаджика, и запряхме, за да минем денят
тамо.
Това беше четверток, 8-го юлие. Тамо
осъмнахме, видяхме человек с оружи[е]
близо до говедарката. На 4 часа през
деня видох любопитен сън - дервиш,
що фъркаше на въздуха с чанта на
гърба и с чалгири19 в ръка, който ми
даде лек за фъркане и проч.

17
Часа на 7 тръгнахме кам говедарката
Салих бегова, там найдохме едного
българина Петра, когото зехме; заедно тръгнахме за Келешкюю20 - Халил пашов чихлик и осъмнахме близо
до него село в шумата в петък, дето
и преминахме деня часа по 8. Новия
ни другар побегна. Ми тръгнахме към
Джумалии21, излязохме при едного пастира от Джумалии, именем Велика,
гдето и осъмнахме в дерето, за да поминем деня. Того пастира случи жално
е – има записване [?] часа по 12 излязохме из дерето и тръгнахме през селото.
Над селото найдохме пак того истаго
пастира, който ни оправи в пътя на
Келешкю. Но после зехме други турчин
овчар, който ни заведе до одени[ца]та в дерето, от оденицата зехме
хляб и тръгнахме за Келешкюю. След
доволен вървеж минахме едно село и
като отминахме доволно, запрехме се
в една чиира над селото, за да поминем
деня света неделя – 10-го юлие.

През деня зехме хляб от едни овчари.
Него ден, в субота, седяхме в шумата.
Завале дъжд, валя цял ден и цяла нощ.
Накладохме огн. На утре в неделя до
пладне пак вале. Зехме хляб от други овчари и едно агне, та го пекохме
сами. После тръгнахме за къде Скокът27, излязохме пред еднии овчари,
найдох познайник – Юв[ан]. Зехме хляб
и мляко, пратихме за цървули, котки28,
дрехи, тютюн и проч.

В петък оттамо тръгнахме за Котленската гора. Близо при Плешевица
в едно глъбоко дере един от […] е […] х
проклет 2 да ме убие с кав […] ке ветв.
Байрактаря вървеше напред, аз, след
него като крачех, едно дърво ме удари по главата отзад […] паднах и пак
повтори. Ази станах, после се уловихме за ръцете. Он се уплаши тогава да
го не убия, ази го простих и го разпъдих. Него ден вървяхме из узунджийски пут. Стигнахме близо при Котел.
Спахме в шумата.

В четверток преминахме на отарак29,
также и в петок на истото място.
В събота, 24-го юлия пак на истото място волта 30 ради потерята. В
неделя я видяхме с Ив[ан] на Белите
брегове. Оттам вечерта преминахме
между Антончова и Данкова могила.
Вървяхме цяла нощ, стигнахме зад
Сухи гял до Кипиловскии път. Лежахме
тамо.
В понеделник сутринта приближихме
до една студена чешмичка зад Сухи гял
долу в Кипиловския път. През деня поминахме тамо, надвечер излязохме над
пещерите при едни овчари х. Генови.
Там зехме хляб, ягурт и сирене от овчари, вечеряхме и лежахме близо.

Тази вечер близо до Джумалии изгубихме едного от другарите – Василия – и
остахме 7 душ. От чиирата тръгнахме към Хажилари22, при воденицата
излезохме. Оттамо оправихме пътя
за Келекюю, гдето ходихме на къшлата23, та зехме хляб и кашер24 и оттамо тръгнахме за Дуганжия25, гдето
осъмнахме в една шума и остахме, за
да преминем денят.
В понеделник, часа по 12 тръгнахме
през Дуганжи и вървяхме къде Сигменя. На Сигменя влязохме през нощта и
зехме26 […] над Садово в корията. Оттамо тръгнахме през Пашовата планина, вървяхме цял ден. Стигнахме
над Медвен, излизахме при едни жътвари турци за хляб.

да вардим пътя. Минаха турци кираджии и кола, натоварена с аби и сол.
Зехме хляб и се запрехме тамо, после
мина един прост турчин без оружие.
Вечерта, часа по 11, тръгнахме към
Юруците и зехме хляб, после се върнахме в шумата в едно дере при една
вод[а].

Планът на Раковски за освобождението
на България от края на 1861 г.

В понеделник приехме всичкото
това[…] В неделя вечер на тръгването [ни]; на котленската мера към Върбица заклахме овен и хляб направихме,
от Николовите х. Минови овци. В понеделник вечер се известихме, че от
Котел излезе потеря за нас от болгари. Теглихме се в шумата към Върбишкия път, гдето преспахме и вторника
осъмнахме на светаго Илия. Тамо него
ден поминахме в нея страна. Вечерта
по 11 часа тръгнахме към Скокът, през
нощта вървяхме, близо до пътя в гората остахме до осъмвание.
На осъмвание в сряда найдохме пътя и
чушмата. Вървяхме мало и се запряхме

Сутринта слязохме в Сухойка над
пещерата, във вторник на святаго
Пантелеймона, и преминахме деня в
нея река. Надвечер тръгнахме към
Разбойна31, найдохме две мандри – Панювата и Ненова Узуна, – зехме хляб,
млеко и бял мъж, спахме вечерта в
Разбойна.
На утре в сряда поминахме деня тамо,
агне зехме и хляб, мляко, поминахме
нощта пак във върхът на Разбойна
срещу Котел, также и в четверток
на истото място седяхме – срещу Котел над Долната кория. Вечерта по 12
минахме край х. Саин[овата] тепавица на къде Коминчето, върнахме към
Белите брегове и осъмнахме в петък
при кладенчето дядово Бян[во]. Него
ден седяхме тамо; также и в субота
заговявахме на истото място.
В неделя си променихме мястото
по-далеко.
В понеделник преминахме под Урушката страна и седяхме него вечер
близо при пътя Тичански, также и във
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Г. С.
Раковски

Г. С. Раковски (1821–1867) е поет
и революционер, първи организатор на националноосвободителното движение в България.
Роден е в Котел, рожденото му
име е Съби Стойков Попович.
Учи в местното килийно училище, постъпва в гръцко училище
в Куручешме (Цариград). След
като не успява да учи в Париж,
се връща в Котел и се включва в
народната борба. За да заблуди
полицията, се преименува на
Георги Раковски. Наклеветен и
арестуван, той е откаран във
вериги в Цариград. Страданията в затвора описва в спомените си „Неповинен българин“.
Участва в черковната борба.
По време на Кримската война
(1853–1856) събира военни сведения за руското командване.
Поради предателство е арестуван и пратен в Цариград. Успял да избяга, организира чета
от 12 души, която през 1854 г.
прехвърля Източна Стара планина, за да повдигне духа на българското население. Води си
дневник. Заминава за Нови Сад.
Там издава в. „Българска дневница“ (юни – октомври 1857). През
1860 г. отива в Белград. Започва издаването на в. „Дунавски
лебед“ (1860–1861). Начертава
план за освобождението на България и „статут за едно Привременно българско началство
в Бялград“. Създава Първата
българска легия (1862), но очакваната война е избегната и Раковски е принуден да разпусне
легията. Има идея за създаването на съюз на балканските
християнски народи срещу
Турция. Изработва „Привременен закон за народните горски
чети за 1867-о лято“. Умира
от туберкулоза в Букурещ.
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вторник седяхме на истото място и
гледахме пътниците, кой къде отива.
Мина пощата и после зухурът32, вечерта по ½ часа дойдоха сигментите
котленски близо до нас сос дебани да
ни земат дирята, но ний ги видяхме и
слязохме в дерето. Тии фърлиха пушки отгоре ни, ми се запрехме в дерето колкото 2 часа и ги слушахме като
обикаляха пътя окол Кадийската чушма. Преди да изгрее месеца, по 3 ½ часа
тръгнахме към Плаково - байрактаря
Младен и аз. Другите дружина бяха за
хляб, раздвояхме се. Спахме в Плаково
на могилата и осъмнахме тамо.
В среда поминахме часа до 7 тамо, после тръгнахме през гората над Тичанската варда и додохме над Скокът при
чушмичката. Поехме урвата, излязохме на могилата близо при един овчарски егрек. Преминахме нощта тамо в
един завуй.
Сутринта пак се дръпнахме на тепето към Скокът към Страната. По
пладне в четвъртък зехме хляб от овчарите и се върнахме пак на пътя на
Скокът. Вардихме него ден тамо – минаха много жеруняни амеле33 с байрак.
Известихме се от овчарите, че дружината ни преминала него вечер, месихме си сами хляб на пладнището на
овчарите и заминахме към Злостени.
Сутринта в петък додохме на Злостени при кладенчето, след мало дойдоха и дружината. Него ден седяхме
тамо, также и в събота.
И в неделя сутринта си преместихме
местото в насрещната могила – към
Скокът, за да преминем деня и проч.

Ръкописът е 47 страници от бележник (8,5 на 14,5 см), писан първоначално
с молив, а след това с острие. Няколко
листа са изгубени, на места текстът
не се чете. Добавените букви и думи
са поставени в []. Означаването на
времето е дадено по турски – залезът на слънцето се приема за 12 часа.
Дневникът остава недовършен и прекъсва на средата на страницата. За
пръв път този малко познат дневник
е публикуван в „Архив Г. С. Раковски“

(Том 1, 1952 г.) с подробни географски и
други бележки от Ив. Стойчев, които
тук са предадени със съкращения. Тук
е следвана приетата в съчиненията
на Раковски нормализация на езика,
като са премахнати допълнително
въведените дати, много от географските бележки, променени са новите
редове и са уеднаквени скобите за въвеждане на разчетените текстове.
Публикация Николай Аретов

1
Река Ташласу се влива в Златния рог. Тя има
приток Кият хоране, идващ от околностите
на град Пиргос. на 3–4 километра югоизточно
от Пиргос, на левия бряг на р. Кият хоране, има
развалини Бурнусуз. Навярно за тях става дума.
2
Навярно Бургаз кемер.
3
Богазкьой, на 12 км северозападно от Пиргос.
4
Пиринджи, на р. Али бей, 42 км югоизточно от
гр. Деркос.
5
Град Деркос.
6
Село Турсун на р. Таш дере, 12 км от Деркос.
7
Думата „шопи“ е полузачертана.
8
Юрджюню, Орджанли – на 9 км североизточно
от град Чаталджа.
9
Уклали – на 5 км югозапазно от Юрджюню.
10
Бююк хан, на 18 км югоизточно от гр. Странджа.
11
Става дума за град Сарай, но той не е на р. Манук, а на Гала дере.
12
Менгерет (Межерет), развалини, 6 км южно
от Виза.
13
Навярно р. Соуджак.
14
Ястие от брашно, сирене и мляко.
15
Сега Воден.
16
Донесохме, докарахме.
17
Пчелин.
18
Пчелар
19
Музикален инструмент.
20
Сега Трояново, Бургаско.
21
Сега Житосвет.
22
Сега Хаджиите.
23
Място за зимуване на стада.
24
Пресен кашкавал
25
Сега Соколово.
26
Тук се губят страници.
27
Водопад край Котел.
28
Приспособления с шипове за ходене по хлъзгав
или наклонен терен.
29
Отурак (тур.) – седешком.
30
Волта (гр.) – разходка.
31
Местност между Котел и Жеравна.
32
Пратеник, вестоносец.
33
Товар, носач на товар.
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Александър Алексиев

1856 г.

За един новооткрит ръкопис от
Неизвестни ръкописи на Раковски
не се появяват всеки ден. Как вие
открихте „Падането на българското царство“?
По същия начин, както много други
ръкописи, архиви и фотографии, които съм купил. Аз съм колекционер и изследовател на българските старини.
Имам много публикации в тази област
в сп. „Минало“, най-вече на възрожденски фотографии и печати. Винаги
казвам, че трябва да постоянстваш
в диренето, необходима е и молитва,
за да се появи нещо наистина важно
за българската история. Непознат
човек ми донесе този архив през ноември 2009 г., имаше и фотографии. Той
беше забелязал, че на гърба на една
от тях пише „домнул Раковски“, но не
беше сигурен дали наистина това е
Георги Раковски. В процеса на изследването разнищих находката.
Ръкописът се състои от 19 листа,
или 38 страници, хартията е ръчно
лята, с воден знак и е в добро състояние. Възможно е той да е писан в село
Синещ, Влахия, в имението на Никола
Балкански, който е братовчед на Раковски, или в Нови Сад. В текста се говори за много неща, има исторически
позовавания на Цезар Бароний и Мавро Орбини. Идентифицирах ръкописа,
когато забелязах, че на 28-а страница
Раковски споменава себе си – разказва
как е открил препис на житието на св.
Петка Епиватска (Българска), писано
от св. патриарх Евтимий. Нещо, за
което Раковски пише и в съчинението
си „Асеневци“. Това потвърди моята
хипотеза и ръкописът се превърна в
откритие.

С кои други книги на Раковски се
свързва „Падането на българското
царство“? И каква е историята на
самата творба?
Ще цитирам самия Раковски. Той казва следното: „Аз ся занимавам непристанно в печатания не само Горскаго
пътника , нъ в друго едно полезно и
нужно за наш народ списание, Падение Цариграда, с замечание любопитна умножено и с прибавление падения

Александър Алексиев е роден през 1958 г.
в Ямбол. Завършва Художествената гимназия в Казанлък. Колекционер и събирател на
български старини. Автор на множество публикации в сп. „Минало“. Близо четвърт век е
антиквар в София.

Болгарий на стихотворство в десетосложни размер много гладък. Обаче
малко ще ся позабавя… понеже много работи има дънес печатнята, не
може само мои списания да гледа. От
последное надея ся да ползувам нечто
и да ся лесно продаде, цена му ще е 2
цванца, съдържава 8 печатна табака. Щом го свърша, ще изпратя 1000
тела“ (Писмо до Васил Добрович в Галац, 14 май 1857 г.).

Но знаете ли, за мен най-забележителното в цитираното писмо са тези
„1000 тела“. Защото излиза, че Раковски в неосвободена България е замислял тираж 2000–3000 бройки, а сега,
в най-ново време, първият тираж на
новооткрития му ръкопис беше едва в
300 бройки. Вижте как само са се променили нещата през XXI век!

Има ли загадки в ръкописа?
Най-загадъчна за мен е четвъртата
песен, „на словенским язиком произведена Иваном, син Попович“. Това е
истинската фамилия на самия Раковски – нали дядо му е Съби Попович. От
изследванията на Михаил Арнаудов,
Иван Шишманов и Стефан Бобчев
става ясно, че Георги Раковски е имал
брат, когото той изгубва съвсем млад
– Дачо. Иначе се знае само за двете му
сестри – Неша и Нанка. Може би текстът е посветен на някой друг родственик, засега не е ясно. В ръкописа
имаше и един гръцки текст, който
преведоха две преподавателки от Софийския университет – Раковски не е
дал българска версия – става дума за
няколко речи на цар Асен.

Лист първи от ръкописа „Падения Болгарий“
на Г. С. Раковски, 1856 г.

Всъщност откритият от мен ръкопис е Падения Болгарий. Падение Цариграда , както казвам, ще трябва да
ида да го търся някой ден в Нови Сад
или в Белград, пък може и да го открия.

А истината е, тъй като разговаряме за Георги Раковски, че в архива му
и до момента има множество непубликувани единици. Лично се убедих в
това при работата си с неговия архив в Националната библиотека „Св.
св. Кирил и Методий“. Излиза, че през
XXI в. Раковски е все още непознат за
нас. И че ние тепърва ще го четем и
препрочитаме.
Въпросите зададе Тони Николов
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Константин Вълков,
„Голямата малка Америка“, 2020 г.

Марио Варгас
Льоса
Алайда Асман
Мартин Барън
Юзеф Тишнер
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Марио Варгас Льоса

Крехката свобода
Нобеловият лауреат
за литература за 2010 г.
написа на 85 години своето
политико-философско
завещание – „Зовът
на племето“, втора част
на автобиографията му
след „Рибата във водата“.
Перуанският писател
посвещава книгата си
на седмината
политически мислители,
които най-силно са му
повлияли – Адам Смит,
Фридрих фон Хайек, Хосе
Оргета-и-Гасет, Карл
Попър, Айзая Бърлин,
Реймон Арон и ЖанФрансоа Рьовел. Интервю
в сп. „Фигаро магазин“

В „Рибата във водата“ разказахте
редица епизоди от вашия живот.
„Зовът на племето“ е посветена на
седмина гиганти на политическата
мисъл, които особено почитате,
тоест това е по-скоро антология,
отколкото автобиография. Защо
избрахте тази форма за втория
том?
Много държах да опиша колко политическата либерална мисъл ми е скъпа. Когато заминах за Париж, за да
се установя впоследствие в Лондон,
живеех в разочарование от политическото си минало. Бях социалист,
комунист, кастрист. Еволюцията на
Куба, както и посещението ми в СССР
ме разочароваха от марксизма. Станах пламенен защитник на демокрацията. Ала едва в Лондон се присъединих
към либерализма, по онова време там
управляваше Маргарет Тачър. Случващото се ме ентусиазира. Започнах
да изучавам либералните мислители,
за които говоря в тази книга. Исках да
оставя свидетелство за моята еволюция. А и Франция еволюира в тази
посока. Докато живеех в Париж, господстваха идеите на левицата. Днес
хората са много по-толерантни към

Марио Варгас Льоса, фотография Wikipedia, 2011 г.

нелевичарското мислене. Навремето автор като Жан-Франсоа Рьовел
беше напълно маргинализиран, все
едно че ставаше дума за някой второразреден журналист. А днес той е
признат като оригинален мислител.
Нямаше съмнение, че интелектуална
фигура като Реймон Арон има своето
място. В един изцяло социалистически
Париж аз си купувах в. „Фигаро“, за да
чета коментарите му. Ако либералната мисъл си беше проправила повече път, днес Франция щеше да има
по-малко проблеми!

същи език и вярват в един и същи бог.
Според антропологията племето е
било свят на терор и насилие. Проповедниците на национализма бленуват
във фантазиите си за съвършено общество, идентично с обществото на
комунистите. Един свят, чийто общ
принцип е наложен на всички. Това никога не е съществувало и никога няма
да съществува.

Заглавието на книгата ви – „Зовът
на племето“ – препраща към трибализма, заклеймен от сър Карл
Попър, теоретика на отвореното
общество. Нима нашето време е
чувствително към този зов?

Комунизмът в по-голяма степен прикрива разрушителните си послания.
Докато национализмът беше причината за Втората световна война.
Той причини милиони жертви, а сега
изниква отново. Това е налудничаво.
Вътре в себе си не вярвам, че това
може да се повтори. Става дума за
малцинства, които са много активни
и готови да употребят насилие. Ала
национализмът няма бъдеще.

Уви, да. Което обяснява появата на
националистическите движения почти навсякъде. Национализмът е преди всичко идея за племето. А това е
чиста фантазия. Защото племето не
е съществувало по начина, по който
националистите ни разказват за него:
едно до съвършенство интегрирано
общество, в което говорят на един и

Възможно ли е комунистическият проект да е друга форма на
национализма?

Все пак трябва да сме наясно със заплахата, която носи национализмът.
Мисля си и за рисковете пред Европейския съюз. Би било катастрофално,
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Марио
Варгас Льоса

Марио Варгас Льоса (роден на
28 март 1936 г.) е перуански
писател, един от най-изтъкнатите автори на Латинска
Америка. Още първата му
книга – „Градът и кучетата“
(1963 г.), привлича вниманието
на читателите и критиката.
За „Зелената къща“ (1966) получава наградата Ромуло Галиегос. Сред другите му романи
са: „Разговор в катедралата“
(1969), „Панталеон и посетителките“ (1973), „Леля Хулия и
писачът“ (1977), „Войната в края
на света“ (1981), „Възхвала на мащехата“ (1988), „Лудориите на
лошото момиче“ (2006). Обширното му творчество включва
и книги с есета, на български е
издадена „Цивилизация на зрелището“. През 1990 г. се кандидатира за президент на Перу, но
губи изборите срещу Алберто
Фухимори.

ако той се разпадне и остави Китай и
Съединените щати да си поделят света. Европа, това са свободата и демокрацията, родени на този континент.

В книгата ви има обширен портрет
на Жан-Франсоа Рьовел. Неговият
път е доста сходен с вашия: от левицата към либералния център.
Както при мнозина. Митът на лявото
привлича младежта! Едва по-късно човек се замисля над истинските социални реформи, които могат да тласнат
капитализма по пътя на прогреса. Днес
либерализмът си остава единствената автентична мисъл в световната
политическа панорама. Тя противостои на популизма, който дойде да смени
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комунизма. Но не мисля, че популизмът има голямо бъдеще. Видяхме
какво се случи с Тръмп: фантасмагорията не може да продължава дълго.

Мнозина смятат, че популизмът
възниква заради крайностите на
финансовия капитализъм и на глобализацията, лишена от регулации. Неща, възникнали по времето
на Маргарет Тачър и на Роналд
Рейгън, които вие възхвалявате
в книгата си...
Онова, което Маргарет Тачър извърши във Великобритания, беше
наистина невероятно. Когато пристигнах там, това беше страна в
упадък, лишена от всякаква инициатива. Тя успя да я вдигне на крака и
да я превърне в икономика, която на
моменти е дори по-значима от тази
на Германия. Бях свидетел на тази
мощна трансформация. Що се отнася до вашия въпрос за сегашния капитализъм, ще ви кажа, че либералите
също би трябвало да са критични
към себе си. Те би трябвало да се срамуват от своите екстремисти, които мислят само за пазара и смятат,
че той е решение на всичко. Идеята
за либерализма има своята устойчивост, но тя трябва да приспособява
политиката към реалностите, да
бъде прагматична. Големите мислители, представени в моята книга,
казват точно това: те практикуват изкуството на възможното.
Никой от тях не е пазарен фанатик.
Лидерите на финансовия капитализъм в наши дни не са приятели, а са
по-скоро неприятели на либерализма, те често подронват устоите на
демокрацията.

Папа Франциск е също твърде
критичен към капитализма. Как
гледаме на този латиноамерикански папа?
Случващото се в Латинска Америка е наистина интересно. Там вече
няма военна диктатура. Има само
идеологически диктатури – Куба,
Венесуела, Никарагуа. В останалите
държави има законно избрани правителства. Често народите гласуват зле, те избират най-лошите

решения, но го правят свободно. Военните бяха създали някакви особено
смешни национализми. Изчезването
на диктатурите е прогрес. От друга страна, герильото, който отива в
планината с пушка в името на комунистическия идеал, също изчезна. Демокрацията има шанс на континента.
Що се отнася до папата, той ръководи латиноамериканския католицизъм,
който до голяма степен е в криза и
губи терен. Връщането към традицията на перонизма днес би било наистина нещо абсурдно.

Първият автор, с когото започва
книгата ви, е Адам Смит, който
за вас е нещо много повече от един
политикономист, за какъвто обикновено го смятат.
Той е бил човек, който вярва в културата. Бил е убеден, че тя трябва да
захранва демократичните институции. Той не е бил идеолог. Гледал е
на себе си като на преподавател по
морална философия. Ако съществува гъвкав и умерен мислител, това е
тъкмо Адам Смит. Никога не е искал
да налага каквото и да било на обществото. За него идеите е трябвало да
се приспособят към реалностите, а
не обратното. Ето защо превръщането му във враг на прогреса, за което често може да чуете, е нещо гротескно! Той е държал на равенството
на шансовете. И най-вече е държал на
свободата като същност на социалната организация. Ако бяха следвали
предписанията на Адам Смит, никога
нямаше да има ГУЛаг.

След толкова атаки отляво и отдясно как да се спаси демокрацията?
Трябва да убедим младите да правят
политика. Днес най-блестящите и
най-подготвените сред тях я ненавиждат. Предпочитат да се посветят на бизнеса, което е добре, но не
бива да презират обществения живот. Нека им покажем как политиката променя нещата, че тя може да извърши чудеса. И най-вече да ги убедим
да защитават свободата, защото тя
е нещо много крехко.
Превод от френски Тони Николов
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нацията

Преоткриване на
„Не вярвам, че нациите по
своята същност винаги
са националистически.“
Алайда Асман за новата си
книга „Преоткриване на
нацията – защо се боим и
защо се нуждаем от нея“
в интервю пред вестник
„Щандарт“
Във времена на пандемия държавите
се оказват важни регулатори на живота и оцеляването. Миграционните
процеси обаче засилват драматично
ролята на националната принадлежност. Как си представяме нацията
от епохата на икономическа и медийна глобализация? В новата си книга
– „Преоткриване на нацията – защо
се боим и защо се нуждаем от нея“,
Алайда Асман задава поредица въпроси относно нацията и процесите на
включване и изключване при нея. Асман
разглежда нацията, която се репродуцира чрез имиграция и по тази причина
не се основава на етническа хомогенност. Според нея фундаментът би
трябвало да е културна идентичност,
която не служи на дискриминацията,
а е предпоставка за сближаване. Авторката се дистанцира не само от
идеите на десните екстремисти в
Германия, но и от концепциите за постмигрантско общество без националнокултурен център, които се лансират отляво. Тя не е удовлетворена
и от идеята на Хабермас за конституционния патриотизъм като спойка на
обществото. Книгата ѝ разглежда
в сравнителен план тенденциите в
САЩ, Израел и държавите от Източна
Европа, в които през последните години избуява политически и културен
национализъм.

Защо се боим от нацията – този
въпрос би трябвало да е по-ясен от
другия: защо се нуждаем от нея?
Защо тя все още е от значение?
В университетите от трийсет години насам се забелязва тенденция

нацията да се табуизира. От ляволибералните позиции, които заемам,
аз заставам срещу крайната левица,
която смята, че нациите трябва да
се премахнат. И се опитвам да бъда
чута от нея. По-малка надежда имам
за ултрадесния спектър, защото той
твърдо се е определил. Съгласна съм
с пледоарията на Ралф Дарендорф от
1994 г. за една „хетерогенна нация“:
„Този, който обявява неотклонно

Въпреки това този съюз се руши,
което има връзка и с паметта. С
оглед на растящия централизъм в
ЕС нямат ли бившите източноевропейски държави чувството, че
са се върнали в Съветския съюз?
При посещението си в Дома на европейската история в Брюксел полският
президент говореше за Брюксел като
за новата Москва. Причината беше,
че не можеше да намери там най-святото за себе си, а именно полската
нация. Да, има страни членки, като
Полша или Унгария, които вече открито обявяват ЕС за враг. Но този
проблем непрекъснато се дискутира
в ЕС. Тези държави не са изключени от
него само защото в тях има и силни
граждански движения, които ще бъдат изоставени.

По въпроса за Европа вие се противопоставяте на политоложката
Улрике Герот и писателя Роберт
Менасе, които мечтаят за европейска република – една Европа на регионите вместо на нациите. Защо?
Храня симпатия към намерението
да се уеднакви правният статус на
всички граждани на ЕС. За разлика от
Роберт Менасе обаче не вярвам, че
нациите по своята същност винаги
са националистически. Гледам на ЕС
като на система от застраховки срещу това. При Герот ми липсва културното измерение. Тя може би е права по
отношение на политическите структури, но подценява социалната мощ
на нацията.

Нация не означава автоматично
национализъм.

Много се говори днес за разединени
нации. В САЩ движението Black
Lives Matter насочи гнева срещу паметниците на расистка Америка,
десни привърженици на Тръмп щурмуваха Капитолия. Какво се случва
при такива символични акции?

Да. В днешния Европейски съюз нации,
които в миналото са били предимно диктатури, успяват да обуздаят себе си в един съюз и да съхранят
демократичните принципи. Това е
изключително!

В САЩ няма минимален консенсус по
отношение на общата американска
история. Тази нация се е обединявала
не на базата на общата си история,
а чрез обща визия за бъдещето. Това
беше американската мечта, от която

смъртта на националната държава,
унищожава фундамента на правовата
държава и демокрацията“.
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Алайда
Асман

Алайда Асман е професор в
Университета в Констанц до
пенсионирането си през 2014 г.
Гост-професор в Принстън,
Йейл, Виена и Чикаго. Сред книгите є са: „Легитимността на
фикцията“, „Историческа забрава – историческа обсебеност“,
„Време и традиция“, „Пространства на спомена: форми
и превращения на културната
памет“, „Дългата сянка на миналото“ и др. Носителка на Наградата за мир за 2018 г.

чернокожото население до голяма степен беше изключено. Историята на
афроамериканците в тази страна никога не е била призната.

В книгата се обръщате към американския политолог Франсис Фукуяма, който определя новите битки
за идентичност като оправдани,
ала вредни за социалното единство.
Той настоява всички групи да бъдат обединени от една включваща
форма на национализъм. Какво отличава вашия възглед от неговия?
Самият Фукуяма произхожда от амбициозно имигрантско семейство от
Азия, което иска да участва в бялата
американска мечта. Според мен той
не обръща достатъчно внимание на
чернокожото население. Неговата
концепция е за нация, която трябва
да се сплоти например чрез клетвата
за вярност пред знамето в училище.
Налице е обаче систематичен расизъм, срещу който клетвите не помагат. Наистина февруари е месецът на
афроамериканската история, ала тогава музеите се посещават предимно
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от чернокожи ученици. Белите това
не ги засяга. Там живеят паралелни общества с противоположни наративи.

Вие пледирате за цивилна нация,
която не се конституира с помощта на старите героизиращи
военни разкази, а се обръща към
едно просветителско историческо
съзнание, което признава както
светлите страни, така и сенките
на историята. Федерална република Германия след 1980 г. е пример
в това отношение. Защо въпреки
това старият разказ се проваля?
Става дума за едно подмолно архаично
течение, което никога не е изчезвало.
Имаше обаче време, когато лозунгите
на десните радикали не бяха допустими в обществото. Може би в тесен
кръг, но не и в публичните медии. Националистите винаги са се позовавали единствено на героичните дела, те
изградиха пиедестал, на който гордо
се възвисява нацията като колектив.

„Да не оставяме
нацията
на националистите,
да си я извоюваме
обратно.“
Алайда Асман
За нейните престъпления не бива да
се говори, те се смятат за „позор“.
„Паметник на позора“, така Бьорн
Хьоке (лидерът на „Алтернатива за
Германия“ в Тюрингия) нарича Мемориала на Холокоста в Берлин.

Друго определение, което идва от
средите на новите десни, е „култ
към вината“. Омаловажава ли
признаването на вината и престъпленията положителните постижения на една нация в науката,
гражданското общество, дипломацията или изкуството?

Думата „вина“ отдавна не е уместна.
Не съществува колективна вина, вината може да се вменява само индивидуално. По-скоро трябва да говорим
за отговорност. Когато гостуват в
училищата, оцелелите от Холокоста
често казват: „Вие нямате вина за
случилото се, но носите отговорност
то да не се повтори отново“. Това
принципно положение мотивира.

Не се ли нуждае всяка нация и от
нещо, което не принадлежи към
нея? Подчертаването на различията не означава задължително
обезценяване.
Да подчертаеш различията е най-нормалното нещо на света. Въпросът е
какво правим с границата, която поставяме? Дали тя е вътрешна граница – като в ЕС – на общото европейско
битие, в което има различни езици и
традиции, но между тях има пропускливост. Или се желае една военна
граница и се казва: „Искаме да запазим
чисто всичко, което е вътре“. Това е
кошмарът на етническата идентичност, която преминава в насилие, когато се насочи срещу чуждите.

Непрекъснато се дискутира за
водещата култура, която определя какъв език се говори или какви отношения между половете са
валидни. Имат ли задължения и
новодошлите?
Бих искала да избегна както думата
„задължения“, така и „водеща култура“. Може замисълът да е добър, но
така изначално се създава асиметрия.
По-скоро трябва да се подходи в обратен ред и първо да се попита какво
общо има между нас, вместо да насочваме вниманието преди всичко към
това, което ни разделя. Тук аз употребявам понятието „задължения на
човека“. Това са правила на общуването помежду ни, които съществуват
от 5000 години във всички религии и
култури в света. През 1997 г. задълженията на човека бяха кодифицирани и
внесени в ООН. Там, за жалост, потънаха в някое чекмедже.
Превод от немски Людмила Димова
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Доверие и

Мартин Барън

независимост
Той е сред най-влиятелните журналисти в САЩ.
Работил е в „Ню Йорк Таймс“ и „Лос Анджелис Таймс“,
ръководил е „Маями Хералд“ и „Бостън Глоуб“.
От 2013 г. Барън е главен редактор на реномирания
„Вашингтон Поуст“. Вестникът, който през 70-те
години оповестява скандала „Уотъргейт“, се е сринал
през 2013 г., когато го купува шефът на „Амазон“
Джеф Безос. Той го издига до международно равнище.
Мартин Барън се пенсионира в края на февруари 2021 г.
Интервю пред „Шпигел“, със съкращения.
Бяхте главен редактор на „Вашингтон Поуст“ през целия мандат на Доналд Тръмп. Не отделиха
ли медиите твърде много внимание
на лъжите на Тръмп?
Той беше президент на САЩ, най-влиятелният пост в света. Оказваше извънредно голямо влияние върху случващото се у нас и в целия свят. Беше
наше задължение да съобщаваме за
това.

Какви грешки допуснаха журналистите в общуването си с него?
Ние постоянно правим грешки, независимо кой е президент. Нашата професия е изключително несъвършена,
като всяка професия. Трябва да си
признаем, че имаме известни слабости. Взимаме решения в реално време,
трябва да действаме бързо, нямаме
време да размишляваме за последиците от нашите действия. Би трябвало
по-често да го правим, но нещата се
движат много бързо.

През своя мандат Тръмп често нападаше „Вашингтон Поуст“. Кой
момент беше най-паметен за вас?
Когато за пръв път използва израза „врагове на народа“ за медии като
нашата. Това предизвика шок. Известно е, че с тази фраза при други

обстоятелства се е злоупотребявало
по най-лошия начин…

… режимът на Хитлер нарича
така политическите врагове, които преследва.
Сравнявате с това, което се е случило в Германия – не бих отишъл толкова далеч. Ала беше ясно, че Тръмп ще
направи всичко, за да ни демонизира.
Той се опита да ни представи като измет, като мошеници. И успя – трябва
да призная – да настрои хората срещу нас. Целта беше да накара нашите
читатели да игнорират всичко, което
пишем, да го приемат за дело на опозицията. Той искаше да ни представи
като част от опозиционната партия. До голяма степен му се удаде. И
не искаше да спре дори когато имаше
заплахи и насилие срещу журналисти.

Предприехте ли специални мерки
за защита?
Да, за да предпазим нашите сътрудници и офиси. Заплахите все още продължават. По традиция вестниците се стремят да са по-открити, да
канят хората в редакциите. Вече не
предлагаме турове.

Ерата на Тръмп обаче помогна на
медиите. „Вашингтон Поуст“,
както и други, спечелиха нови

Мартин Барън, фотография Wikipedia

дигитални абонати. Как ще ги
задържите?
Като медии се намираме в по-различна ситуация отпреди няколко години.
Много хора разбраха, че трябва да
плащат за качествена журналистика,
ако искат да се информират. В сравнение с всички други неща, за които
така или иначе плащат, това съвсем
не е скъпо. На нас ни струва пари да
си позволим този начин на работа,
да заплащаме труда на нашите сътрудници, да правим разследвания, да
налагаме стандарти. Ако искате журналистика от такъв калибър, трябва
да плащате за нея. Освен това голяма част от населението е готова да
подкрепи журналистическите институции, които правят нещата, както
трябва. Искат ние да продължим да
съществуваме. Те са загрижени какво
ще стане с нашето общест- во, ако
вече ни няма.
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Вие сте журналист от старата
школа. Какво според вас е бъдещето на вестникарския бизнес?
С известна сигурност мога да кажа, че
печатът няма голямо бъдеще. Просто
начинът на живот се промени. Всеки
се разхожда с мобилно устройство.
Повечето хора си набавят от него
информация, а мнозина и от социалните мрежи. Представата за отсечени
дървета, които се преработват до
целулоза, която се превръща в хартия,
която се поставя в огромни машини,
за да се произведе вестник, който на
другата сутрин да бъде доставен –
това не е бизнес моделът на бъдещето, нека бъдем честни. Разбира се, ще
има и хубави печатни издания. Ала не
това е бъдещето на бранша. Той ще
стане дигитален, ще бъде мобилен и
по-визуален.

Какво имате предвид?
Живеем в много визуално общество.
Забелязваме го по популярността
на Ютюб и по това колко много хора
реагират положително на интерактивните графики и анимации. Тези
съдържания помагат да се изяснят
по-сложни теми и са ефективен начин да се разказват истории. Вярвам,
че бъдещето е на комбинацията от
текст, видео и графика, анимация, аудио, всичко това в интегрирана форма, която да функционира на мобилно
устройство.

От 2013 г. „Вашингтон Поуст“ е
собственост на Джеф Безос, основателя на „Амазон“ и най-богатия човек на планетата. Той се
оттегля от ръководството на
„Амазон“ и в бъдеще иска да се грижи повече за „Поуст“. Боите ли се,
че ще се намесва в редакционните
решения?
Изобщо не очаквам да се ангажира
повече редакционно. Може би ще се
намеси повече в търговската част.
Честно казано, не зная какви намерения има. Ала Джеф знае съвсем добре,
че доверието в новинарския бизнес се
основава на нашата независимост.
Затова той и нашият издател Фред

април 2021

Райън проведоха добре обмислена
кампания за избор на следващия главен редактор (редакторка). Те искат
да имат пълно доверие в личността,
която изберат.

Могат ли в бъдеще вестниците да
работят без меценати като Безос?
Това е недоразумение. Ние не сме благотворителни организации. Безос от
самото начало даде да се разбере, че
ще продължим да работим като предприятие. Ние от години сме печеливши.
И през 2020 г. въпреки всичко бяхме
на печалба. Не вярвам, че бъдещето
на журналистиката зависи от т.нар.
меценати.

А от какво?
То зависи от добри собственици, които мислят дългосрочно и инвестират
стратегически. Трябва да се намери
правилният модел, както го направи
Безос с „Вашингтон Поуст“. Той промени нашата насоченост – от регионална към национална и международна
публика. Това беше умен ход.

В много редакции се водят дебати
дали журналистите трябва да се
държат неутрално в социалните
медии. Един спорен туит днес може
да струва мястото на един редактор. Къде свършва журналистическата обективност според вас?
Първо трябва да разберем какво означава обективност. Понятието е въведено преди сто години от Уолтър
Липман, един от забележителните
журналисти на Америка. Обективността не означава да си неутрален или винаги да представяш двете
страни. Тя има предвид, че всички ние
имаме предубеждения и трябва да се
опитваме да ги оставим настрана,
доколкото е възможно, когато правим
нашите репортажи. Добрият журналистически материал обяснява на
хората какво сме открили и че сме го
направили честно и непоколебимо. Без
да увъртаме. Не бива да се застъпваме за нищо друго освен за фактите и
за истината.

Трябва ли журналистите да разпространяват личното си мнение
в Туитър?
Нямам нищо против журналистите да
са представени в социалните медии.
Почти всеки от нас го прави. Ала е важно те да са внимателни и дистанцирани. Важно е поведението на нашите
журналисти в социалните медии да не
накърнява основните ни принципи и
стандарти.

Какво означава това?
Ние много внимаваме това, което
публикуваме на хартия и онлайн, да
укрепва реномето ни на висококачествена медия. Имаме редактори,
които установяват дали нашите репортери изпълняват тези стандарти. Когато журналистите постват в
Туитър и Фейсбук, трябва сами да се
редактират. И да продължат да спазват нашите стандарти точно както
се очаква от тях, когато се появяват
по телевизията и в радиото или изнасят реч.

В края на февруари се оттегляте
като главен редактор. Каква квалификация трябва да има следващият главен редактор/ка?
Трябва да притежава интегритет.
За да изпълнява добре тази работа,
трябва да има както душа, така и
гръбнак. Освен това трябва да може
да мотивира сътрудниците, да им
позволява да дадат най-доброто от
себе си. Аз се превърнах в лице и глас
на „Поуст“, но разчитах на огромен
екип от редакцията, бизнес отдела и
техническата част.

Как ще продължите след оттеглянето си? Ще си починете ли?
Би било чудесно да имам време да прочета някоя книга. Ще направя малка пауза и ще си помисля какво искам
да правя. Искам да продължа да бъда
активен в журналистиката, но да
намеря път, който не изисква всяка
минута от деня, всяка седмица, всяка
година да работя. Ала няма да ме видите на игрището за голф.
Превод от немски Людмила Димова
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Умирането
Юзеф Тишнер

Иисус

на

Юзеф Тишнер, фотография E. Lempp

В душата на Иисус се води борба. Битието на човека,
отправено към смъртта, е борбата. На дъното
на тази борба откриваме пулсиращото чувство
за собствено достойнство и последната, най-дълбока
и възможно най-силна любов на човек към себе си, чиито
права са преди правото да обичаш всички останали.

„Христос дойде – пише Камю – да разреши два основни проблема, болката и
смъртта, които са точно проблемите
на разбунтувалите се. Неговото решение се състоеше в това първо да
ги поеме върху себе си. Богочовекът
също страда, търпеливо. Вече изобщо
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не можем да го обвиняваме нито за
болката, нито за смъртта, защото
Той самият е разпнат и умира. Нощта
на Голгота има толкова голямо значение в човешката история, защото
в тази тъма божественото, очебийно изоставяйки традиционните си
привилегии, изживя докрай, включително и с отчаянието, тревогата
от смъртта. Така си обясняваме Lama
sabactani и ужасното съмнение на агонизиращия Христос. Агонията би била
лека, ако бе поддържана от вечната
надежда. За да може Бог да бъде човек,
той трябва да е загубил надеждата.“1
С тези няколко изречения Камю разкрива най-дълбоките пластове на вярата
и надеждата, които християните от
самото начало свързват със смъртта на Иисус. Всяко от тях е точно, зад
всяко се крие част от историята и
трошица от душата на разбунтувания човек, който би искал да повярва
не само в собствения си бунт. Твърдението, че Иисус е дошъл, за да разреши проблема за смъртта на човека
и проблема за злото, е точно. Основателно е отбелязано, че решението на
проблема се извършва в мълчание, посредством Дело, а не чрез нова теория.
Философите най-много биха могли да
обяснят смъртта, а Иисус се стреми
да я измени. Онзи, който не разбира това, не разбира нищо от Иисус и
твърде малко от християнството.
Той, Иисус, свързва провала или постижението в своя живот с постулата
да промени природата на човешкото
умиране. И още една точна констатация на Камю: Иисус постига промяна в
аксиологията на смъртта. Ако агонията става лека, защото се поддържа
от вечната надежда, това означава,
че за онези, които вярват, че Иисус е
вечната надежда, агонията е променила своята ценност. Преобръщането
на характеристиката и аксиологията
на смъртта е иманентна част от жизненото Дело на Иисус.
Ние обаче няма да правим пълна интерпретация на това Дело, а на самата концепция за смъртта, която е в
неговата основа. В началото третирахме Иисус като философ, а Неговото
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схващане за смъртта като Негова
философия, сега трябва да следваме
общоприетото схващане, въпреки че
чисто човешкото любопитство, преплетено с безпокойство за собствената ни смърт, води към нови въпроси. Но дори ако се отнася до самата
концепция за смъртта, не можем да
изчерпим темата. Вероятно няма да
успеем и да доведем описанието до необходимата еднозначност, тъй като
сме принудени да очертаем прекалено
общи граници на изложението.2
Приемам гледната точка на Камю:
Иисус извършва преврат в сферата на
оценяването на смъртта. Ако това
е така, означава, че самият Той възприема смъртта като ценност. Само
тогава можеш да покажеш, че нещо
наистина е ценност, когато сам си
изпитал тази ценност. Това обаче, да
се възприеме смъртта като ценност
сама по себе си, не се помества нито в
сферата на смисъла на смъртта, нито
в сферата на известните значения
на смъртта. Щом Иисус възприема
смъртта като ценност, значи тя Му
е разкрила някаква тайна, която не е
пожелала да разкрие на нас.
Да разгледаме това по-подробно.
Ще започнем от Гетсиманската градина. В този момент Иисус, както изглежда, за първи път се изправя лице в
лице със собствената си смърт, която
е приближаващото се към Него и казващото Му „ти“ активно опустошение. Изрича в молитвата си: „Нека Ме
отмине тая чаша...“. Може да изглежда, че всичко, което настъпва после, е
последица от послушанието. Ала не е
така. Ясперс е прав, казвайки, че характерно за отношението на Иисус
към собствената му смърт е предизвикателството към смъртта. Преди
да настъпи сцената в Гетсиманската
градина, Иисус явно провокира смъртта. Достатъчно е да обърнем внимание на Неговата полемика с фарисеите, на предизвикателните изцеления,
актовете на опрощаване, влизането
в Йерусалим и няколкодневната дейност вътре в храма. В Гетсиманската
градина провокативното поведение

за малко отива на заден план, за да
отстъпи място на послушанието. Но
отново се проявява в акта на изправянето срещу инквизиторите в момента на залавянето, после по време
на целия процес. Смъртта за Него не
е нито изненада, нито случайност.
Възприема я като ценност, независимо от това дали ни я показва чрез акта
на предизвикателство, или чрез акта
на послушание.
Тук се налага да отправим критична бележка спрямо концепцията на
Ницше, който, забелязал мотива на
предизвикателство към смъртта, намира у Иисус нещо от рода на „копнеж
по смъртта“. Ето какво пише:
„Той познаваше само още сълзите и горестта на евреина ведно с омразата
на добрите и правдивите – евреинът
Иисус: и тогава го облада копнежът по
смъртта. Да беше си останал в пустинята и далеч от добрите и правдивите! Може би щеше да се научи
да живее и да обича земята – а и да се
смее!“3
Ницше не забелязва два фундаментални факта: че смъртта на Иисус според
Неговото убеждение трябва да е разрешаване на проблема за смъртта и
че друга характерна черта на позицията на Иисус е третирането на живота като основна ценност. Да обърнем
внимание на това, че Той непрекъснато говори за Живота. Дошъл е, за да
даде живот, донесъл е напитката на
живота, хляба на живота, думите на
живота, храната на живота и накрая,
Самият Той е живот. Изцелява и дори
възкресява, което би било немислимо,
ако смъртта и умирането представляваха за Него първостепенна ценност. И накрая, ясно разкрива мястото, което в неговото съзнание заема
ценността на смъртта, когато казва,
че Неговата смърт е заради живота
на света, а тялото се отдава заради
приятелите, кръвта се пролива заради приятелите.
В контекста на факта на предизвикателство към смъртта и в контекста
на приведените думи се натрапва
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следното обобщение: Иисус възприема смъртта като амбивалентна
ценност, позитивна и същевременно
негативна. Смъртта за Него е позитивна ценност, защото е преход към
постигането на един сам по себе си
ценностен живот. Тъй като е неизбежен преход, тя носи тази ценност
в себе си. Затова пък смъртта като
умиране е негативна ценност. Когато
Иисус е засегнат непосредствено от
нея, когато в съзнанието Му избледнява образът на живота и се засилват
мъките на умирането, той ще изрече:
„Нека Ме отмине тая чаша...“. Но веднага след това, когато образът на
живота се завръща, Той ще се изправи срещу инквизиторите с чувство
за ненарушено достойнство, което
ще запази чак до края на процеса и
по-нататък.
Убеден съм, че възприемането на
смъртта като ценност сама по себе
си, при това амбивалентна ценност,
е съществен момент в интерпретацията на концепцията на Иисус за
смъртта. В последна сметка това е
различна смърт от всички останали
видове смърт, погледнато в аспекта
на техния смисъл. Смъртта на Иисус
не е sensu stricto (в точния смисъл) героична смърт, защото героичната
смърт сама по себе си не притежава
никаква позитивна ценност, напротив, това, че героят, предприемайки
героичната си постъпка, трябва да
умре, е неговата трагичност и трагедията на онези, заради които е умрял. Освен това, тръгвайки към своето дело, героят обикновено осъзнава
само, че може да умре, докато Иисус
знае, че трябва да умре. Това не е като
просто да напуснеш този свят. Но и
Ницшевата трактовка за постигане
на смъртта не е адекватна. Смъртта
на Иисус от самото начало се счита
от Него за интегрална част от делото, а не за оттегляне след завършека
на делото. Дали следователно не става дума за мъченическата смърт на
изповядващия истината? Несъмнено
тук има някакви признаци на мъченичество, поне заради това, че Иисус е
бил изтезаван. Въпреки това самият

Иисус никога не третира смъртта
като свидетелство или аргумент в
полза на каквото и да е. Ако нещо е
аргумент, това е възкресението, а не
смъртта.
В такъв случай какво ли ще е била за
Иисус смъртта, щом я възприема
като особена, амбивалентна ценност? Въз основа на какви фундаментални характеристики е надградена тази ценност, след като би било
абсурдно да приемем, че решението
на Иисус е съвсем обикновено? Каква
може да е в Неговите очи смъртта,
щом я възприема като интегрална
част от делото си?
Иисус казва: „Ако житното зърно,
паднало в земята, не умре, остава си
само; ако ли умре, принася много плод“.
Символиката на зърното е дълбоко
потресаваща. Тя е проста, води към
онова, което става в природата, а
със символичната си насоченост и
към асоциация със самия Иисус, умиращ на кръста. Ето изреченото на
кръста: „Боже мой, Боже мой, защо си
Ме оставил?“. Разкриват ни се болката, мъчителното разочарование и
скръбта, които са фокусирани в основанието на въпроса „защо“. Именно,
защо? Нима не е бил винаги верен, послушен? Безспорно по-широкият контекст на чувството на скръб и болка
е агресията, свързана с тревогата
и отчаянието, която започва в Гетсиманската градина. Но скоро след
това събралите се под кръста чуват:
„В Твоите ръце предавам духа Си...“.
Говори явно за себе си: аз предавам.
Това възклицание разкрива протеста
срещу отчаянието, в който се проявява надеждата на човека. Отново
се връщаме към символа на зърното,
където от смъртта изниква бял кълн
– предизвестие за нов живот. Избликналата надежда, както виждаме, е последен опит за приобщаване към Онзи
някой, който е светлината в мрака. В душата на Иисус се води борба.
Битието на човека, отправено към
смъртта, е борбата. На дъното на
тази борба откриваме пулсиращото
чувство за собствено достойнство и

последната, най-дълбока и възможно
най-силна любов на човек към себе си,
чиито права са преди правото да обичаш всички останали. Любовта обикновено е в началото на живота. Тук
тя пулсира и в края. Заличава се разликата между началото и края. А после... После настъпва тишина, една от
онези, които са самата метафизика на
съществуването. Край на умирането
и край на философията на смъртта,
написани от самата смърт.
Иисус избира смъртта, понеже осъзнава самата смърт в сотериологичен
смисъл, като избавление. То се състои
в това, че смъртта е мост, който
по естествен начин въвежда вървящия по него човек към нов живот; че
смъртта е дига, насочваща разпенената вода в определена, предварително избрана посока. Сотериологичната ценност на смъртта се
наслагва над естествената динамика,
иманентна на умирането на човека.
Умирането е видимият знак на невидимото раждане. И едва това допускане, допускането, че смъртта сама
по себе си съдържа сотериологична
ценност, ни изяснява защо поведението на Иисус спрямо смъртта е такова, а не друго, с една дума, защо Иисус
предизвиква смъртта.
***
Дали изложените разсъждения не ни
изправиха пред едно дразнещо, но неизбежно противоречие, което може
да зачеркне всичко, което казахме за
Иисус?
Установихме, че Иисус възприема собствената си смърт като предварително дадена сотериологична ценност.
Основахме това твърдение предимно
на тълкуването на интенционалните
мотиви на Неговото Дело и вторично,
на тълкуването на малобройните Му
изказвания. Но в Евангелието попадаме
на думи и събития, свидетелстващи в
противоположна посока. Иисус казва:
„Аз съм възкресението и животът“.
Казва: „Който вярва в мен, и да умре, ще
оживее“. Възкресява мъртъвци, което
убедително илюстрира убеждението
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Юзеф
Тишнер

Отец Юзеф Тишнер (1931–2000)
е полски духовник, философ и
публицист, професор в Папската богословска академия „Йоан
Павел II“ в Краков. Бил е първият
капелан на профсъюза „Солидарност“, един от моралните авторитети в комунистическа
Полша и след демократичните
промени. На български език са
преведени книгите му: „Мислене според ценностите“ („Сонм“,
2004, превод Десислава Недялкова), „Дебат за съществуването на човека“, („Панорама-Плюс“,
2005, превод Силвия Борисова),
„Философия на драмата“ („Сонм“,
2008, превод Правда Спасова).
Текстът е взет от сборника с
есета „Светът на човешката
надежда“, изд. „Знак“, Краков,
1992 г., с. 286–293.

Му, че всичко, което крие човешката
смърт, е подчинено на Него. Как можеш
да си едновременно подчинен и властелин на смъртта?
Да не се притесняваме от това
противоречие. Нека го разгледаме
по-задълбочено.
Нека попитаме: от какво е обусловено
този вид вътрешно противоречиво
разбиране за смъртта?
Възможността да се осъзнае смъртта като зададена сотериологична
ценност, като създадена, конституирана сотериологическа ценност,
е съзнанието за собствената ти
сила, собствените ти сотериологични правомощия; съзнанието, че си
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радикално надраснал човешкостта. И
така, оказва се, че противоречието е
дилема. А тази дилема е многопластова. Зад дилемата на възприемането
на смъртта се крие много по-дълбока, по-съществена и по-тайнствена
дилема – дилемата за двойственото
човешко-божествено съзнание на
Иисус. В моментите, когато по всичко изглежда, че човешкото съзнание
преобладава в Него, например в Гетсиманската градина или на кръста,
Той бива убеден в необходимостта
да се поддаде на смъртта и нейните
ценности. В моментите, когато доминира свръхчовешкото съзнание,
например в сцените на възкресяване
на умрелите, Той е убеден, че смъртта
Му се подчинява. Така в Неговото съзнание се преплита амбивалентността на смъртта, вече не само чисто
аксиологично, но и генетично. Същата
тази смърт Му се представя ту като
фактор, творящ Неговата вътрешна
действителност, ту Той е онзи, който
е овладял нейната действителност.
По същия начин в тази смърт и в това
възприятие за смъртта се установява по-горе изложеното разграничаване между смисъла и значението
на смъртта. Смъртта, в аспекта на
нейното значение, Му се представя
като зададена действителност. Но в
аспекта на смисъла ѝ, там, където се
проявява индивидуалното и най-дълбоко лично изпитване на смъртта,
Той има съзнанието, че всичко, което
е наистина творческо в смъртта, се е
озовало в нея благодарение на Него. В
сферата на смисъла се проявява и един
стриктно обществен елемент на Неговата смърт. Обществен смисъл има
смъртта Му не затова, че е просто
смърт, а заради това, че е Неговата
смърт. Ясно осъзнава, че Той, че ценността на Неговата личност играе
тук ключова роля.
Има обаче един специфичен елемент,
който сплотява двете нагласи на
Иисус спрямо собствената Му смърт
и спрямо смъртта изобщо. Дали ще
е първата нагласа, при която доминира съзнанието за човешкост, или

ще е втората, в която преобладава
съзнанието за Сина Божий, винаги се
проявява мотивът на протест срещу
умирането, възникнал от най-дълбокото вътрешно противопоставяне
на смъртта. И ако гледаме на Иисус
просто като Иисус, абстрахирайки
се от всички парадокси на Неговото
самоосъзнаване, се сблъскваме с тази
специфична характеристика – битието на Иисус, отправено към смъртта,
е в предприетата в името на тайнствения Живот борба със смъртта.
Превод от полски Правда Спасова

Албер Камю, Разбунтуваният човек , изд.
„Лик“, превод от френски Рени Йотова, София,
1997 г., с. 36.
2
Читателят лесно ще установи, че разглеждането на въпроса за смъртта на Иисус се
основава на определени предварително възприети предпоставки, които тук не се обосновават. Преди всичко приемам, следвайки
концепцията на Макс Шелер и неговата книга
„Формализмът в етиката“, че действията на
човек може да са израз на неговите убеждения
и че интерпретирани по съответен начин,
те разкриват изповядваните от въпросния
човек ценности. Основавайки се на тези идеи,
анализирам делото на Иисус. Що се отнася до
тълкуването на думите на Иисус, аз ги разглеждам като специфичен вид действия. Както знаем от семантиката, всяко изказване
означава нещо и нещо изразява, специфичен
вид действия. Според мен тук в противовес на
съвременната позитивистка екзегеза най-важен е моментът на изразяване, благодарение
на който изказванията на Иисус се считат
за „действия, носещи смисъл“. Така че мен ме
интересува съзнанието на Иисус, скрито зад
неговите думи, но разкриващо се от действието-слово и действието-стремеж. Оттук е и
моят стремеж да търся действията зад думите, зад делото да откривам убежденията
и чрез всичко това да реконструирам поне в
най-общи линии съзнанието на Иисус. Мисля,
че това може да е от съществено значение за
поставянето по нов начин на историчността
на Иисус, а също и на въпроса за идентичността на Иисус от евангелието на Йоан и синоптичните евангелия. Б.а.
3
Фридрих Ницше, Тъй рече Заратустра, изд.
„Христо Ботев“, превод Жана Николова-Гълъбова, София, 1990 г., с. 89.
1

Е

Н

интервю

Р

Т

И

В
„Роза Люксембург“, 1986 г., реж. Маргарете фон Трота
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Няма връщане назад
„Моите героини са не само
силни, във всяка силна
жена има несигурност,
уязвимост, съмнение.
Опитвам се да покажа
и тези страни
във филмите си.“
С режисьорката
Маргарете фон Трота
разговаря Марта Монева

На снимките на „Оловно време“ © D.R.

В края на 2020 г. получихте награда
за цялостно творчество на филмовия фестивал „Черни нощи“ в Талин. Такива награди имат специален привкус, напомнят за венец на
кариера, която може би приключва.
Радвате ли се въпреки това?
Да, с удоволствие щях да отида в Талин и лично да приема наградата, но за
съжаление това не беше възможно поради пандемията. Не е толкова важна
наградата – бих посетила един фестивал и без почетна награда, ако се
интересувам от него, но предвид възрастта ми, директорите на фестивали мислят, че не бих понечила да дойда
без награда. А аз бих отишла и заради
хората, които ще срещна, заради новия град. Познавам Рига, познавам
Вилнюс, но никога не съм посещавала
Естония, а за Талин се говори, че е особено красив. Семейството ми произхожда от Балтика. Семейството от
страна на майка ми е от Рига, дядо ми
обаче се премества в Москва, но по
това време става дума за една и съща
държава: царската империя. Майка ми
е родена и израснала в Москва и запази копнежа по своята си Москва за цял
живот. След Руската революция им
се налага да избягат, защото са аристократи. Майка ми никога повече не
отиде в Москва, но точно както в „Три
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сестри“ на Чехов винаги се възторгваше от Москва и копнееше по изгубеното си детство. Това обяснява и филма
ми „Страх и любов“, който е модерна
версия на Чехов. Не избрах филма сама,
но приех предложението на италианския продуцент Анджело Рицоли да го
направя. Дача Мараини1 беше съавторка на филма.

Майка ви е от Москва и е говорила
руски, но не ви е научила на езика.
Защо?
Да, майка ми говореше руски, но произхождаше от германско-балтийско
семейство, у дома се говореше немски.
Но тя изключително обичаше руския
език. Не можеше да ме учи на руски
език, защото руснаците бяха врагове
на Германия, когато се родих в Берлин.
Не можете да кажете на едно малко
дете: „У дома можеш да говориш на
руски, но на улицата не!“.

Желанията са предчувствия за
способности – по Гьоте. Моля,
споделете защо „Седмият печат“
на Ингмар Бергман е бил толкова
важен за вас и колко време мина от
първата ви среща с този филм до
вашия първи собствен филм?
До този момент, края на 50-те години, аз не се интересувах особено от

филми. Посещавахме художествени
изложби, музеи, опера, театър, но
на кино ходехме само в дъждовните
неделни дни. Това със сигурност се
дължеше на факта, че по онова време нямаше много добри немски филми,
повечето бяха кичозни филми за родния край. Едва когато отидох да уча в
Париж, срещнах млади французи, запалени по киноизкуството. Те просто
ме взеха със себе си и затова първият
ми „истински“ филм беше „Седмият
печат“ от Ингмар Бергман. Той ме
впечатли толкова много, че веднага
почувствах желание да мога да правя
филми. Ала много по-късно, едва през
1977 г., успях да режисирам първия си
филм. Най-напред подходих към това
мое желание, като се опитах да се
доближа до целта, работейки години
наред като актриса. Трябва да се има
предвид, че през онези години почти
нямаше жени режисьори. На жените
им нямаха много-много вяра, че умеят
режисьорското майсторство. За щастие днес вече се признава, че жените
са способни да правят добри филми.

Къде живеете?
Живея в Париж, но също и в Рим, в
Мюнхен, понякога в Ню Йорк. Всъщност съм номадка. Само заради пандемията съм уседнала, в момента живея
в Мюнхен.

През 1938 г. Лени Рифенщал, а през
1981 г. вие сте наградена със Златен
лъв на Венецианския кинофестивал.
Получавате наградата за „Оловно
време“, филм, който се занимава с
терора в Германия през 70-те години на миналия век 2. Какво означаваше тя за вас тогава?
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Наградата беше пълна изненада за
мен. Бях в журито предишната година, 1980, и знаех, че филм, който се
прожектира последен, вече няма особено големи шансове. „Оловно време“
беше прожектиран предпоследен или
последен, така че не очаквах нищо.
Обаче спечелих всички възможни награди, които можеха да се получат,
включително и двете ми актриси получиха Coppa Volpi. В такъв момент
се чувствате като в транс. И когато
слязох от сцената със Златния лъв в
ръка, италианска телевизионна журналистка ме попита: „Как се чувствате като първата жена след Лени Рифенщал с тази награда?“. Не знаех, че
тя е получила наградата за най-добър
филм по времето на Мусолини, и бях
направо в шок. Лени Рифенщал наистина не беше моят модел за подражание, ако и да беше добра режисьорка.

сценария на Фасбиндер, а първо ще
изживея собствената си среща с Роза
Люксембург.

Заснели сте филма „Годишнини“
по смятаната за неподлежаща на
филмиране едноименна книга на
Уве Йонсон3 и с тази история се
връщате назад в миналото до Втората световна война. Успявате да
сплетете добре лични и политически съдби. Какво беше особеното в
този филм?
„Годишнини“ също не беше първоначално мое желание, а ми беше предложен от моя дългогодишен приятел

„Хана Аренд“,
реж. Маргарете фон Трота,
2012 г.

Защо този филм беше толкова важен? Мотивът на затвора играе
немалка роля в него.
Да, затворническата тема. Петер
Бучка, който дълги години беше филмов критик в „Зюддойче Цайтунг“,
веднъж написа, че всичките ми филми
са затворнически. В началото бях изумена от тази констатация, защото
не всички се разположени в затвора.
Но има и вътрешни затвори, които
човек носи в себе си, и особено първите ми филми се занимават с този вид
психологически затвор.

Защо заснехте филма за Роза
Люксембург?
Филмът „Роза Люксембург“ беше последният проект на Райнер Вернер
Фасбиндер. Когато той почина, продуцентът му каза, че трябва аз да
поема филма. Бях приятелка с Фасбиндер, а също и жена. Първоначално
се съпротивлявах, защото усещах,
че трябва да направя повече филми,
за да се доближа до толкова важна
историческа личност като Роза Люксембург, но „след като веднъж чуете
звъна на нощната камбана, няма връщане назад“ – цитат от началото на
един разказ на Франц Кафка. И така
идеята започна да работи в главата
ми и накрая приех предложението, макар и с уговорката, че няма да снимам

Да, Уве Йонсон е бил приятел с Хана
Аренд и освен това е живял недалеч
от нея в Ню Йорк. Но когато снимах
сцени за „Годишнините“ в Ню Йорк, не
знаех, че десет години по-късно ще
снимам филм за Хана Аренд. С моята
съавторка Памeла Кац много дълго
време размишлявахме кои години от
живота на Хана Аренд са най-важни
за нас, докато не взехме решение за
„Айхмановите години“. За мен като
германка нейната книга беше много
важна и просветляваща. И тъй като
ми беше дадено да използвам истински документални материали от процеса в Йерусалим, успях да си създам

във WDR Мартин Вибел. Не написах и
сценариите. Но се изкуших да се осмеля
да направя литературна филмова адаптация, каквато дотогава беше правил
само Фолкер Шльондорф. Романът ми
харесваше, един от най-важните романи в немската следвоенна литература. Точно такъв, какъвто Йонсон го
беше написал, наистина не подлежеше
на екранизация. Двамата сценаристи
го опростиха, разбира се, и с оглед на
телевизионната аудитория, така че
да е „разбираем“ като филм, или да го
кажа по-негативно, „смилаем“.

Уве Йонсон е имал дългогодишно
приятелство и кореспонденция с
Хана Аренд, на която също сте посветили филм. Хана Аренд предизвиква жестоки спорове с книгата
си „Айхман в Йерусалим“ и вашият филм разглежда именно този
период. Споделяте ли мнението
є, че злото е банално? По-банално,
отколкото би желал да приеме човек. „Айхман не беше демоничен,
той просто не можеше да мисли“,
казва тя.

истинска връзка с нея. Зрителят
може да проследи заедно с нея, че този
мъж не е бил способен да мисли.

Вие самата сте живели без гражданство до 22-годишна възраст.
Имате ли по-добро разбиране на
проблема с бежанците, с който
нашият континент се налага
да се справя от известно време?
Виждате ли светлина в дъното на
тунела?
Да, до първия си брак нямах никакво
гражданство. Въпреки че съм родена
в Берлин, имах паспорт на „чужденка“,
така че по някакъв начин автоматично се чувствах чужда в собствената
си страна. Може би това изостри
вниманието ми. Разбира се, че следя
проблема с бежанците и бих искала
европейските държави най-накрая да
му намерят хуманно решение.

Във „Виденията на Хилдегарда
от Бинген“ се усеща особено силно
вашата обич към тази необикновена и същевременно много силна
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Маргарете
фон Трота

Немската режисьорка, сценаристка и актриса Маргарете
фон Трота е родена през 1942 г.
в Берлин. След като завършва
Мюнхенското училище по драма, започва да работи за различни немски театри. През 1972 г.
получава наградата на германската критика за ролята си във
филма на Фолкер Шльондорф
Strohfeuer (A Free Woman). „Изгубената чест на Катарина
Блум“ (1975) е режисьорският є дебют, заснет заедно с
тогавашния є съпруг Шльондорф. „Второто пробуждане
на Криста Клагес“ е нейният
самостоятелен дебют. Сред
филмите є са: „Оловно време“
(1981), „Роза Люксембург“ (1986),
„Страх и любов“ (1988), „Годишнини“ (2000), „Розенщрасе“ (2003),
„Аз съм другата“ (2006), „Видения: из живота на Хилдегарда
от Бинген“ (2009), „Хана Аренд“
(2012), „В търсене на Ингмар
Бергман“ (2018).

жена. Женските ви персонажи
често са силни и специални. Как се
чувствате вие самата, когато ви
сравняват с ледоразбивач по повод на вашата собствена работа?
Наистина режисьорки като вас и
Марта Месарош са разбили дебели
ледове, проправили сте път на други жени след вас да правят филми.
Ледоразбивач, хубава дума… Не знам
дали наистина съм била ледоразбивач. Във всеки случай за мен Марта
Месарош беше пример за подражание.
Моите героини са не само силни, във
всяка силна жена има несигурност,
уязвимост, съмнение. Опитвам се да
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покажа и тези страни във филмите си.

Кои режисьори са били важни за
вас – преди, а и до днес?
О, има толкова много, че не мога да ги
назова всички. В началото бяха Ингмар Бергман и Алфред Хичкок, защото
първо техните филми гледах с много внимание в Париж, но също така и
филмите на френската Нова вълна.
По онова време нямаше толкова много жени, които правеха филми. „Ванда“
на Барбара Лоден беше важен филм за
мен. И тя е била актриса, омъжена за
режисьор, също като мен. Разликата
е, че тя играеше главната роля във
филмите си. Аз от своя страна се отказах от актьорството веднага след
като постигнах целта си да мога сама
да правя филми.

Кой писател ви е повлиял силно или
все още ви влияе? Защо?
Руските писатели със сигурност бяха
първите, заради майка ми. Прочетох
почти всички книги на Достоевски,
когато станах на 15 години. Едва много по-късно прочетох Толстой и Чехов.
За всяка фаза от живота търсите
различни книги и писатели, които ще
ви придружават известно време. От
млада чета много и го правя и до днес,
макар да е свързано повече с предварителни проучвания за моите филми.

Изиграли сте последната си роля
на актриса под ръководството на
Кшищоф Зануси. Как ви изглеждаше напускането на актьорската
професия тогава?
Знаех, че постигайки целта си да
стана режисьор, повече няма да искам да играя. Зануси беше изключение. По това време бяхме приятели
и той толкова дълго ме убеждаваше
да го направя, докато – за последен
път – не се съгласих да застана пред
камерата.

А защо трябваше да снимате, за
да оцелеете?
„Снимане за оцеляване“ е заглавието
на биография за мен, която Тило Видра
написа. Може би наистина съм споделила тази мисъл, но тя не трябва да се

разбира като финансово „оцеляване“,
а като избор на изкуство, от което се
нуждаеш за цял живот, за да оцелееш.

Лично аз смятам, че една канцлерка
и една американска вицепрезидентка пролет не правят, ако отнесем
въпроса за пролетта до равенството между половете. Как гледате
вие на това? Защо жените се нуждаят от 50-процентова квота? И
колко време според вас ще отнеме,
докато равенството се превърне
в даденост?
Квотата все още е задължителна.
Всъщност съм против нея, би било далеч по-хубаво, ако мъжете доброволно
споделят с нас „половината небе“, но
докато не са в състояние или не желаят да го направят, ние трябва да се
защитаваме по този начин.

Чий филмов портрет още бихте
искали да направите?
Следващият ми филм ще се занимава с
връзката между двама писатели – Ингеборг Бахман и Макс Фриш.

А кои филми все още непременно
искате да направите?
Дали след това ще мога изобщо да
правя филми и ще ми бъде разрешено,
все още не мога да кажа.

1
Дача Мараини е известна италианска писателка, родена е през 1936 г. На български са преведени романите ѝ „Спомени на една крадла“,
„Нямата херцогиня“. Авторка е и на сценарии и
пиеси, двадесет години е спътница в живота на
Алберто Моравия.
2
В основата на филма „Оловно време“ са биографиите на двете сестри Кристиане и Гудрун
Енслин. Кристиане е журналистка и защитничка
на правата на жените, нейната сестра става
терористка, една от основателките на Фракция „Червена армия“. Арестувана е, самоубива се
в затвора през октомври 1977 г.
3
Уве Йонсон (1934–1984) емигрира от ГДР във
ФРГ през 1959 г., става член на литературното
сдружение Група 47. В романите и разказите си
представя картината на немското общество
от 30-те до 60-те години на ХХ век. През 1970 г.
излиза първият том на основното му произведение „Годишнини“, над което писателят работи
до края на живота си.
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Киното днес,
Радослав Спасов

„Навремето големите
творци се грижеха като
орлици за нас, младите,
а днес държавата
ни постави в ситуация
да се мразим“,
казва именитият
оператор и режисьор
Радослав Спасов
в интервю
на Виолета Цветкова

киното вчера

„Време разделно“, „Лачените обувки на незнайния воин“, „Мера според
мера“, „Авантаж“, „Мъжки времена“…
Всяко от тези заглавия е в Топ 100
на най-обичаните български игрални
филми. Режисьорите им са различни
(Людмил Стайков, Рангел Вълчанов,
Георги Дюлгеров, Едуард Захариев), но
операторът им е един и същ – Радослав Спасов. Седем от стоте ленти са
се случили пред неговата камера, една
повече има само Атанас Тасев.
Ненапразно казват, че Радослав Спасов е „живата история на българското кино“. Вече е на 77, преминал е през
възходи и премеждия, затова следи
споровете във филмовата общност
от лека дистанция. Но продължава
да мисли за кино. След четирите си
режисьорски творби („Сирна неделя“,
„Откраднати очи“, „Пеещите обувки“ и „Живи комини“) е вглъбен в нов
проект.
Разговаряме дълго, много дълго. В
този брой публикуваме гледната
точка на Радослав Спасов към проблема със Закона за филмовата индустрия, както и спомените му за хора,
от които е получил най-ценните уроци по кино. Още за професионалните
приятелства и работата му като
режисьор – в следващия брой на сп.
„Култура“.

Промените в Закона за филмовата
индустрия (ЗФИ) влязоха в сила
от 6 март, но споровете в кинообщността продължават. Вие подписахте ли протестните писма до

Радослав Спасов е оператор на три от филмите на режисьора Едуард Захариев (вдясно) –
„Вилна зона“, „Мъжки времена“ и „Резерват“, фотография личен архив

президента Радев, г-н Спасов? Имате ли коментар на случилото се?
Не съм се подписал, но имам коментар,
който е по-скоро обяснение за всички нас. Не ги подписах, защото знам
точно къде е причината. През 1946 г.
от пионерите на българското кино е
създаден Закон за кинокултурата с
фонд и отчисления от разпространението на основата на Фондация
„Българско дело“. При национализацията през 1948 г. е създаден Закон за
българската кинематография, според
който всички дейности са в държавна
структура, средствата са от пазара
и държавна субсидия по съветски модел. През 2003 г. бе създаден Закон за
филмовата индустрия, уж по френски
модел с фонд от пазара, но останахме само на държавна субсидия. Още
тогава ни беше ясно, че преди време

българската държава вероятно е подписала договор, от който не може да
отстъпи. Предположението е на Жоао
Корея, вицепрезидент на FERA (Европейска федерация на филмовите режисьори), който при идването си в София
каза: „Щом нямате фондово финансиране, значи сигурно сте подписали договор с американците“. Припомни как
през 1946 г. французите са принудени
да подпишат такъв договор и колегите ни там се вдигат на бунт, плод на
който е фондът СNC.

За какво става дума?
Договорът е за това да не се спира
по законов път движението на пазара на американските филми. Преди
двайсетина години ние не можехме да
предприемем никакви промени в създаването на фонд „Българско кино“, а
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депутатите, после и на президента.
Необяснимо единодушие, всички партии застанаха зад ЗФИ. Явно е политическо решение от стратегическа
гледна точка. И се раздуха изкуствен
конфликт между авторите на тв и игрално кино, за да се прокара друго.
Нароилите се 13–15 организации в кинообщността защитават интереса
на свои членове, но не и общите интереси на киното. Отначало поддържахме добър климат, внимавахме активно действащи в момента колеги да не
участват в художествените комисии,
влизаха само доказали се личности, на
тях се доверявахме за безпристрастно оценяване на проектите. Освен
това създадохме първата Асоциация
на кинорежисьорите, като неразделна
част в устава ѝ бе Хартата на FERA ,
акцентираща на равнопоставеност
между всички автори. Сега всяка организация си вкарва свои хора и започна
деформацията.
Индира Ганди и част от българския киноекип – режисьорът Рангел Вълчанов (вторият
вляво), звукооператорът Джони Пенков (първият вдясно) и операторът Радослав Спасов
(до него), личен архив

наскоро дори чух коментар на Нели Огнянова, че фонд за БНР и БНТ не е възможен заради условие при въвеждането на Валутния борд в България. Ние
сме може би единствената държава,
в която киното е на държавно субсидиране, без да има възможност за финансиране от допълнителен, фондов
стълб. Оттук са и големите каши, защото еквилибристиката на държавата между филмите – културно изключение по европейските разпоредби, и
дивият свободен пазар на филмите
– пазарна стока по американските закони, деморализират общността..

Но подобен договор е само подозрение на Жоао Корея, нали?
Досега нито един български управник
на високо ниво не произнася думите
„българско кино“. Никой! Навремето в
частни разговори по повод продажбата на Киноцентъра сме чували: „Американците не ни разрешават“; след
това изразът стана: „Ти какво искаш,
да се караме с американците ли“… Абсолютно съм убеден, че точно това
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е проблемът, но никой не го поставя
открито, никой не попита премиера
дали имаме подписан такъв договор.
Румънците успяха да си съхранят
фондовото финансиране с приходи от
пазара, а резултатът е виден – два
филма в рамките на няколко години със Златна палма. Така се създава
престиж за националната култура.

Попитайте, защо не питахте? Толкова подписки, писма, декларации
имаше покрай ЗФИ…
Преди повече от девет-десет години
изразходих много енергия, отначало
за изменението на Закона за авторското право, дълго време се опитвах
да допринеса и за ЗФИ. Но след „бунта на киното“ се оттеглих. Държавата един път подари Киноцентъра, а с новия закон пак прави подарък
под формата на финансови стимули.
Всъщност „Ню имидж“ отдавна се
опитваше да повлияе на управляващите да вкарат тези стимули,
но все срещаха отпор. А сега изведнъж то се случи – с благословията на

Синът ви е във фирма, произвеждаща тв сериали – може би затова не се присъединявате към
кинопротеста?
Аз не правя сериали, синът ми се занимава с тази дейност. Мнозина от протестиращите от творческия сектор
се хранят от това. Ако държавата
наистина не е в състояние да направи фондово финансиране по медийния
закон, нека се намери начин за подпомагане на тв сериали – търсенето им
е световна тенденция. А що се отнася
до фирмата, в която работи синът ми
– тя ме спаси в тежък момент, когато
заради ненавременно финансиране от
българското Министерство на културата изгубихме копродукция с около
500 000 евро (от Лайпцигския фонд и
от разпространител) за проекта ми
„Пеещите обувки“. Помогнали са на
близо 10 филмови проекта.

Възможни ли са днес филми легенди
като „Лачените обувки на незнайния воин“, „Авантаж“ и „Мера според мера“?
Не са възможни, защото първо, няма
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политика да се стимулират сложно
постановъчни филми. Трудно ще се намерят продуценти, които да поемат
такъв риск. В историята на българското кино има само един филм, спрян
в процес на снимки. Сега един много
сложен постановъчно филм за св. Иван
Рилски е завършен снимачно, но независимо по какви причини втора година
вече е замразен. Голяма роля за моето
формиране изиграха както бате Димо
(операторът Димо Коларов, б.р.), така
и режисьорите Еди Захариев, Георги
Стоянов, Рангел Вълчанов, Иван Андонов и Методи Андонов. Людмил Стайков ме въведе в мащабното кино. Работил съм с тях, учил съм се от тях.
Създадените през 70-те години творчески колективи в Киноцентъра се
състояха от добронамерени личности; сценариите се обсъждаха първо
на литературно ниво, а след това за
производство от около седем души
изявени личности експерти. Грижата за нас, младите, беше страхотна.
Имаше и експериментална студия,
кабинет на младите филмови дейци,
ръководен от Георги Стоянов. Да не
говоря за Цвети Коларова, Свобода
Бъчварова – тя ни защитаваше като
орлица. А Людмил Кирков, душа човек,
много внимателно се вглеждаше във
всички кандидатстващи да работят
при него. Тогава наистина говорехме
само за кино и идеи, а моето таванче
на ул. „Шишман“ беше терен за много
от тези срещи.

Защо днес я няма връзката между
поколенията?
Има хора като Гошо Дюлгеров и Светльо Овчаров, които се грижат за младите. Мисля, че и аз съм един от тях,
тъй като нося закваската от бате
Димо. Свидетел съм също как Методи
Андонов и Апостол Карамитев се грижеха за своите студенти. На снимките на „Бялата стая“ бях асистент на
бате Димо, но те ме допуснаха до себе
си. А сега настъпи разделение, което,
неприятно е да го кажа, го направиха
не толкова младите, колкото някои
колеги на зряла възраст. Организира
се група, която разцепи общността,
и започна роенето на много организации. В тях има много стойностни

хора, но действията на други доведоха до днешната ситуация в киното ни.

На моменти тя като че ли ескалира до омраза…
За съжаление така е. Проблемът е, че
държавата създава много кадри, но
не успява да се грижи за тях. Тя трябва да регулира процесите, за да може
всеки да поеме в своето направление,
но вместо това ги превръща в недоволни хора, борещи се за оцеляване.
Убеден съм, че трябваше да има отделни пътеки за подпомагане на младите колеги. Но държавата не иска да
създаде нито фонд, нито структура, в която решенията да се вземат
с грижа и отговорност. Хвърлят ни
в общия кюп и почваме да се мразим…
Управляващите като че ли нямат
нужда от кино, което буди размисъл у
хората и дава примери за поведение,
тачат пазарния принцип, американския модел. А в Европа културната
политика е друга.

Нека ви върна към хората, които са
ви подали ръка. Кои са най-скъпите
ви спомени за Димо Коларов?
На бате Димо дължа не само чисто
професионални знания. Той ме допусна
до себе си, но и до режисьорите, с които работеше. Ценеше моята всеотдайност, а когато споменах, че е мой
учител, каза: „Абе, маме (характерно обръщение на Коларов, б.р.), какво
говориш, че съм те учил?! При мен е
така, калфата взема от майстора
толкоз, колкото сам може да вземе“.
Избрах да взема от него любовта към
актьорите и отговорността към киното, защото той към всеки кадър се
отнасяше с огромно вълнение, вникваше в замисъла на режисьора и търсеше веднага визуално решение. А понякога действаше инстинктивно.
Помня една много показателна за него
случка в „Бялата стая“. Нещо се случи
и Елена Райнова не влезе достатъчно
в образа си, но бате Димо усети, спря
и каза на Методи Андонов: „Маме, á да
почине малко осветлението“. По този
начин даде сигнал на режисьора да работи с актьора. Всички излязоха. Аз

останах. След малко Методи „загря“
актрисата и попита: „Бате Димо, готови ли сме?“. Чух „Да, маме, готови
сме“ и притеснен, казах: „Бате Димо,
няма го човека на фокуса, няма осветление“. И той ме понахока: „Славчо,
отивай на камерата, хвани фокуса и
снимаме. Хващаме това, което става
в момента, защото и на най-доброто
осветление то може да не се повтори.
Каквото и да излезе, то ще е силно, защото ще е истинско“. Заснехме кадъра на дежурно осветление и той влезе
във филма.
И друга случка, снимахме в Източен
Берлин. Никога не съм оставал на
нощни купони, но тогава се заседях
на бара с едно момиче. На сутринта
бате Димо ме поглежда: „Ти нещо не
си спал“. Не можех да го лъжа и той
ме отряза: „Няма да идваш на снимки!“. Не ме допусна. Беше урок за цял
живот. А когато започнах да снимам
като режисьор, ми каза: „Маме, трябва да запомниш едно от мен: първият
филм ти отваря вратите, допуска те
в киното; вторият е дали да влезеш
вътре, а третият е на коя редичка ще
седнеш“. Още ми стои в съзнанието и
го казвам на всички млади оператори
и режисьори, които идват при мен по
време на снимки. Какви личности имахме в киното!

Споменахте няколко пъти Методи
Андонов – в представите на мнозина той е като киноикона, но какъв
го помните като личност?
Когато се срещнахме с Методи Андонов, вече бях оператор, но бях снимал
само „Изпит“ и „Десет дни неплатени“. Беше започнал работа по разказа „Мъжки времена“, а аз харесвах
Хайтов. Режисьорското му усещане
за филм беше много интересно. През
тези седем-осем месеца на подготовка често разговаряхме на моето
таванче. Работихме по този проект,
но в един момент той беше спрян, не
му дадоха да го заснеме. Тогава Методи тръгна да работи с Коста Павлов
по сценария за тв сериала „Селцето“,
а аз бях в сложна ситуация, защото
с Георги Дюлгеров си бяхме обещали
нещо. Малко преди това Хайтов даде
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на Дюлгеров да режисира „Хайдути“
– тогава така се казваше, а не „Капитан Петко войвода“ – и той не прие.
Двамата бяхме решили, че ни е рано
да правим тв филми. Изведнъж Методи прие да режисира тв поредицата
„Селцето“, покани ме за оператор, аз
му обясних позицията си, но той не ме
разбираше. Казах му: „Няма да мога,
защото не е морално спрямо Гошо
Дюлгеров“. Един ден Методи дойде с
насълзени очи и ми каза нещо, което
ме срази: „Ти не си харесал сценария;
говориш ми тук едни неща, а в Съюза на писателите си казал еди-какво си…“. Не бях ходил в съюза, но той
не повярва. Така се разделихме и след
няколко седмици Методи почина. Драмата беше голяма за мен, чувствах се
много, много виновен…

трансформира. Обаждаше ми се, примерно, в шест часа сутринта и ми разказваше какво му е хрумнало да направи. Целият му сценарий за „Лачените
обувки…“ беше пълен с неща, хрумнали
му преди Фелини. Понякога му казвах:
„Рангеле, от това аз мога да спечеля,
защото е техническа хватка, но ме е
страх за актьорите“. А той се смееше… Още помня как се роди епизодът
с излитането във въздуха на хорото
– толкова беше приятно за всички.
Рангел импровизираше. Беше като хората в селото, обикновен човек. Виждах как им говореше и те се отпускаха.
Показваше им какво да правят, но по
неговия си артистичен начин. И това
за мен беше много важен урок, който
по-късно повлия на работата ми с
актьорите.

Еди Захариев поема режисурата
на „Мъжки времена“, а вие сте
оператор – имате незабравимо
партньорство…

С Рангел сте снимали и документален филм за Индия…

С Еди нещата са много интересни.
Срещнах го за пръв път, когато той,
много унил, излезе от художествения
съвет на „Преброяване на дивите зайци“. Явно не беше доволен от чутото,
но аз, тъй като преди това бях гледал
копието в лабораторията, почнах да
му говоря ентусиазирано колко много
харесвам филма. Ама така му говорих,
че той някак се събуди и си върна увереността. Започнахме да общуваме
често, постепенно ме въведе в своята компания, в която беше и Гошо
Стоянов, станахме приятели. Прекрасна атмосфера имаше между нас.
Събирахме се и у Гошо Стоянов – никога няма да забравя как там дойдоха
актьорите от „Таганка“ през есента
на 1975 г.; събирахме се и на моето таванче – самият Отар Йоселиани е идвал там; шах играехме до сутринта,
но най-често се събирахме в ресторанта на СБФД, жена ми даже започна
да ражда там…

А на какво ви научи работата с
Рангел Вълчанов?
Четири филма имаме заедно! Той непрекъснато раждаше идеи и трябваше някой да го спира или да ги
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Това беше страхотно приключение –
не може да се опише. Индира Ганди ни
допусна до себе си. В предизборната
ѝ обиколка в Калкута се бяха събрали
около един милион души, за да я посрещнат. Снимахме. В един момент,
когато се приготвяхме да си тръгваме, дойде разтревожен шефът на
нейната канцелария: „Индира не иска
да танцува, докато не дойдете!“. Моментално взех камерата и тръгнахме
заедно с Рангел, той се разпали: „Сега,
Славчо, ти оттук. Като почне да танцува, вдигаш от ръката на лицето“. И
ръкомаха, показва как се играе ръченица. Режисираше Индира Ганди… Рангел
беше велик импровизатор!

Работата с Людмил Стайков във
„Време разделно“ е различна, но
предполагам, също е важен момент
в биографията ви?
Всеки оператор би мечтал да снима
такъв филм, затова е и моя сбъдната мечта. Огромна предварителна
работа имахме да свършим, защото
силата на писателя Антон Дончев е
в неговия разказ, а нашата мъка като
съсценаристи ( заедно с Людмил Стайков, Георги Данаилов и Михаил Кирков)
беше как да намерим киноизраз. Дълго, дълго се борихме, но Людмил беше

много подготвен след „Аспарух“ и аз
трябваше да се подчиня на съвсем
друг начин на работа като оператор.
Изработваше постановъчно много
сложни кадри, понякога трябваше да
разделяме сложни епизоди, снимани на
режим, привечер, за следващия ден, за
да се запази автентичността. Много се притеснявах, че това може да
попречи на актьорите и на голямата
масовка, но Людмил пое този риск.

А чисто емоционално трудно ли
беше създаването на този филм?
Преди снимките почина мама… Тя имаше много обич към хората на киното,
грижеше се денонощно за нас. Докато
ние си говорехме на таванчето, тя ни
правеше нещо за хапване, радваше се,
че буйното ѝ някога момче не стана
хулиган, а стана оператор. Когато
почина, повече от двайсет мои колеги от таванчето я изпратиха… Но
за „Време разделно“ – беше толкова
мащабен, движеше се по една военна
структура, която много ме впечатляваше. В рамките на три дни събираха
хората, правеха биваци, където да
пренощуват, там трябваше да се пазят и стадата с хиляди овце, а после в
определен час те да се зададат, едните от единия хълм, другите от другия… Беше като военно подразделение в атака. Много сложно, но Людмил
имаше опит и успяхме да го заснемем.
А дали е било емоционално? За мен
преживяването беше много силно.
Работехме като в несвяст. На моменти изгубваш представа какво точно
се работи, толкова скоростно беше
всичко... А когато за пръв път видях
Божиите очи (пещерата Проходна),
така се запалих, че не оставих на мира
режисьора: „Людмиле, трябва да измислиш нещо. Трябва да ги заснемем
тези очи, толкова са важни“. И той
измисли епизода с Руси Чанев (поп Алигорко)… За мен финалът е много силен,
с феса и с кръстчето. Това кръстче е
лично мое, дадох го за филма, от кост
е направено и гравирано, завещал съм
го на внука ми, за да го пази.

Продължава в следващия брой.
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Битие и рецепция на

„Сянката на Балкана“
Благовест Златанов,
„Сборникът „The
Shade of the Balkans.
Участници и контексти
на възникването“,
435 с., и „Софийският
лъв в клетка. Модели,
мистификации и рецепция
на сборника The Shade
of the Balkans“, 558 с.,
AVM – Akademische
Verlagsgemeinschaft Munchen,
Munchen, 2020 г.
В първия том на вашата респектираща монография се срещаме с
напълно непознати за българската
аудитория учени, поети и преводачи, свързани със създаването на
сборника The Shade of The Balkans.
Представете ги на българските
читатели, като акцентирате върху конкретния принос на всеки от
тях.

С Благовест Златанов, професор
в Славистичния институт
на Университета в Хайделберг,
разговаря Катя Атанасова
по сравнително езикознание в университета в Харков, където е колега
на Марин Дринов. След скандал с българиста Пьотър Безсонов се отказва
завинаги от университетската кариера. От този момент нататък той
все повече се приближава към темата
България. Още преди 1903 г. има контакти в страната. Държа да подчертая, Дилън владее на много добро ниво

Досега се знаеше много малко за чуждестранните участници в създаването на сборника. Същото се отнася
и за цялостния комплекс от въпроси
около възникването му. Знаеше се, че е
съставен от Пенчо Славейков, преведен е от англичанин и излиза в Лондон
през 1904 г. Бяха открити и няколко
рецензии в международни издания.
Накратко на вашия въпрос. През
1903 г. The Shade of the Balkans става
възможен чрез идването в България
на ирландеца Емил Джоузеф Дилън,
международен кореспондент на Daily
Telegraph. По това време Дилън вече
е, без никакво преувеличение, легенда
в световната журналистика. Преди
да се насочи към тази професия, Дилън, който е удивителен полиглот, се
утвърждава като един от най-обещаващите специалисти в световен
мащаб по сравнително езикознание
и културология. Един от научните
му акценти е зороастризмът и тук с
Пенчо Славейков моментално откриват свързващата ги нишка. През периода 1884/1887 г. Дилън е професор

Пенчо Славейков, ДА „Архиви“, Wikipedia

български език. Конкретно в сборника
той участва с културно-историческа
студия върху произхода на прабългарите. Считам, че е помагал и в превода на песните, макар това да не е отразено. През лятото на 1903 г. Дилън
кани един млад и никому неизвестен
англичанин от немско-еврейски произход на име Хенри Филип Бърнард
Берлайн да го придружи до България.

Считам, че Славейков моментално
е разпознал в 8–9 години по-младия
от него Берлайн своята абсолютно
сродна душа. Това е дивна история.
Берлайн е брънка от изключително
заможна търговска фамилия от Манчестър с мощни връзки в международната политика. Магистър по история
от Кеймбридж (1900 г.), страстен пътешественик, житейски и художествен авантюрист. Берлайн не знае грам
български, но със Славейков решават,
че е най-подходящият да преведе на
английски 101 български народни песни
и още толкова пословици с изключително сложни езикови характеристики. И го правят. Става страшно и
весело. Освен преводач той е автор на
посвещението и предговора към сборника. The Shade of the Balkans е всъщност големият пробив на Берлайн,
който от тук нататък се утвърждава като плодовит писател, преводач и
литературен критик. Ловък стилист
и версификатор, невероятен ироник
с тежко влечение към литературни
мистификации. Остава трайно свързан с България.
Вероятно Дилън е онзи, който въвлича
в проекта и собственика на прочутото лондонско издателство David Nutt.
Алфред Трюбнер Нът по това време
е най-големият книгоразпространител във Великобритания и един от
най-мощните в света. С парите от
тази си дейност превръща David Nutt
в едно от уникалните средища за
публикации от сферата на фолклора
и митологията. Алфред Нът е сред
най-влиятелните английски фолклористи на своето време, решително
допринесъл за институционализирането на дисциплината фолклористика, съосновател на Английското
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фолклорно общество и няколкократен
негов президент. Нът отдавна търси достъп до славянски и конкретно
до български фолклор. Уверен е, че
съвременните митологични изследвания остро се нуждаят от преводни
славянски текстове като сравнителна основа. За жалост загива нещастно през 1910 г. в Париж. Сам изградил
огромни търговски и издателски
структури, след неговата смърт те
просто се сриват. Никой не може да го
замести.
В такава невероятна компания е попаднал Пенчо Славейков.

The Shade of the Balkans се появява в
определен политически, социален и
културен контекст. С какво този
контекст рефлектира както върху
появата на сборника, така и върху
оценките за него след публикуването му?
Идеята за такъв тип издание е непосредствено свързана с Илинденско-Преображенското въстание, за
чието отразяване през август 1903 г.
Дилън пристига в България, придружаван от Берлайн. Не може да има
никакво съмнение, че основната прицеленост на сборника е да компенсира почти пълната липса, особено
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в англоезичния свят, на познания за
българите, за тяхната история и
култура. Тримата автори използват
и взривообразно нарасналия интерес
към българите в британските публични и правителствени среди, както
и в британската преса в контекста на
ужасите от 1903/1904 г. Като съдържание обаче, с изключение на предговора на Берлайн, сборникът е ориентиран изцяло към древното минало на
българите – към техния произход, към
историческата им съдба, към техния
поетичен фолклор, към тяхната изградена през вековете характерология и т.н. Това е хитрата стратегия
на авторите му, които се стремят да
покажат на света, че става дума за
един древен народ с уникална съдба и
крайно специфична култура, части от
който сега биват избивани в Македония. Дилън с научна добросъвестност
представя тезите и дебатите около
произхода, етнокултурната определеност и езика на прабългарите.
Пенчо Славейков обаче поема в съвсем
друга посока. Непрекъснато препращайки към песните и пословиците,
множество от тях с доста стряскащо
за чуждото ухо съдържание, в студията си Славейков мощно се отстранява от съвременността и налага
една напълно помитаща философско-историческа теза за българите
като „поетичен народ“, като „народ
езичник“, който непрекъснато твори
и пее, дори в изнурителния си делник,
издигайки се така над земната тегоба и суета и живеейки същностно и
единствено в поетическите видения
за своето минало. Докато други по същото време изпращат горещи апели
към Европа да спаси братята си християни в Македония, ти да твърдиш,
че българите са си поначало езичници,
които християнството не е успяло
„да поквари“, си е дръзка и стряскаща
провокация, на която е способен единствено Пенчо Славейков.
Свидетелство, че в контекста на събитията от 1903/1904 г. Славейков
няма никакво намерение да умолява за
християнско състрадание и цивилизовано западно милосърдие, са и други
стряскащи формулировки. Например,
че българските народни песни са плод

на „болна душа“. Препратката към
„болната душа“ показва, че Славейков
гради една изцяло ницшеанска визия
за българите и техните песни. Международните рецензенти, макар да
са напълно наясно защо сборникът
се появява точно тогава, веднага са
схванали подчертано философско-историческата и естетическа посока,
която му задава Славейков, и затова
с възхищение, разбира се, на моменти
и с почуда, се съсредоточават основно върху художествените, етноложките и културно-историческите му
аспекти.

Във втория том на монографията
анализирате паралелите между The
Shade of The Balkans и предхождащи го издания, послужили на П. П.
Славейков като модел за изграждането на неговия сборник. Кои са
тези издания и с какво допринасят за окончателния вариант на
книгата?

Невидимата, но решаваща концептуална основа на The Shade of the
Balkans е двутомният немскоезичен
сборник на Йохан Готфрид Хердер
Volkslieder (1778/1779). С този сборник
Хердер поставя началото на нова ера
в отношението към фолклора, постановявайки неговата непостижима
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художествена възвишеност, която
трябва да бъде мерило и идеал за индивидуалния творец на новото време.
Хердер дори е подсказал на Славейков
как да нарече сборника си. В него чрез
надграждането върху централни
Хердерови податки – числовото групиране на песните, възловата литературно-фолклорна мистификация,
мотива „Леноре“ и т.н. – Пенчо Славейков символно се вживява в ролята
на своя велик предшественик. Така
както Хердер открива прелестта на
фолклорната песен за света, така и
Пенчо Славейков открива невероятното поетическо изящество на българския фолклор за международната
публика.
Експлицитно назованата основа на
The Shade of the Balkans са „Български
народни песни“ на братя Миладинови.
Знае се, че Славейков е запленен от
този сборник за цял живот, счита го
за изключителна подборка и върхово
постижение, затова не е случайно, че
заема редица песни от него за собственото си издание. Това, което не се
знаеше досега, е, че посвещението
на Хенри Берлайн към Щросмайер от
абсолютното начало на The Shade of
the Balkans всъщност представлява
структурно и съдържателно надграждане върху посвещението на Константин Миладинов към Щросмайер
от 1861 г.

Кои са основните характеристики на образа на Пенчо Славейков,
който Берлайн създава за международната публика?
В предговора си Хенри Берлайн сътворява чутовен портрет на твореца,
фолклориста и културния визионер
Пенчо Славейков. Това е безспорно
най-забележителният, многопластов
и в същото време, бих казал, монументален портрет, правен някога на Славейков, при все че е побран на съвсем
малко текстово пространство. В същото време това е един невероятно
игрово-ироничен портрет, изплетен
от закодирани литературни цитати
и препратки, от скрити и открити
съпоставки с такива величини като
Мигел де Сервантес, Уилям Шекспир,

Томас Карлайл, Фридрих Ницше, Оскар
Уайлд, Джордж Мередит.
Берлайн наистина се развихря. Пенчо
Славейков е българската национална
знаменитост, най-големият епически
поет на България, удивителен познавач и интерпретатор на българския
фолклор (знае всеки вариант на всяка
българска песен), но същевременно и
на балканския. Той е гордият и разбира се, самотен повелител на ницшеанския бунт. Накрая Берлайн до такава
степен изпуска юздите на мистификационния ентусиазъм, че обявява Славейков за поет – емблема на македонското освободително движение.
Ако съдим по реакциите на международните рецензенти, трябва да кажем, че този невероятен портрет,
изваян без съмнение под вещото научно-художествено ръководство на
самия Славейков, напълно е изиграл
определената му роля. Е, един-двама
са схванали и вкараната в него лека
Берлайнова ирония.

А каква е рецепцията на сборника в
международните фолклористични
среди?
Досега бяха известни общо 3 рецензии и една бележка за сборника в международни издания. Картината обаче
е съвсем друга. В периода септември
1904–януари 1907 г. във Великобритания и извън нея за The Shade of the
Balkans излизат над 45 съобщения,
отзиви и рецензии. Като се прибавят
и по-късните публикации, до 1915 г.
цифрата значително надхвърля 50.
Само числото на специализираните
фолклористични рецензии е около 25.
Поне 17 от тях се спират изключително задълбочено и прецизно на цялостното му съдържане и/или на отделни
аспекти. Сред рецензентите са световноизвестни фолклористи, както
и водещи критици от най-престижните британски списания и вестници.
Въпреки че към сборника и неговите
автори са отправени и някои критични бележки, а една от тях е почти
изцяло отрицателна, в категоричното си мнозинство рецензиите са
не просто „благосклонни“, както ги
определя Славейков в предговора към

Благовест
Златанов

Благовест Златанов е професор по българистика и литературна теория в Славистичния
институт на Университета в
Хайделберг, Германия. До 2009 г.
е преподавател по теория
на литературата в СУ „Св.
Климент Охридски“ и изследовател в Института за литература на БАН. Неговите настоящи изследователски интереси
обхващат историята и специални теми на чуждестранната
литературоведска и фолклористична българистика, българския литературен модернизъм, теоретичните модели
на българската литературна
история, литературната и
културната теория на руските формалисти и философията
и литературната теория на
немската романтика.

„На острова на блажените“ (1910), някои от тях са направо възхваляващи.
Дали има друга българска книга, която да е предизвикала такъв фурор в
чужбина?!

Вие лично какво изпитахте, когато финализирахте мащабното си
изследване?
Облекчение. Успях след дълги години
проучвания да разнищя за себе си може
би последната голяма загадка в историята на българската литература и
фолклорна култура – възникването и
съдбата на сборника The Shade of the
Balkans (1904), всъщност единствения
по рода си и по мащабите си пробив
на българската художествена (народнопоетическа) словесност в чуждоезикова среда. Това носи огромно
облекчение.
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Митко Новков

Елиът Уайнбъргър Борхес
„Истински неща“,
Елиът Уайнбъргър,
превод от английски
Стоян Гяуров,
издателство „Колибри“,
2021 г.
Навярно Елиът Уайнбъргър (1949) –
американски поет, писател, критик,
есеист и преводач, „най-добрият ни
съвременен литературен есеист“
според поета Форест Гандър, ако по
някакви игри на съдбата мерне това
заглавие, силно би се възпротивил.
Дори възнегодувал. Но не защото не
обича Борхес, напротив – той е редактор на преводите на сборник с избрани творби на „слепия Хорхе“ (Умберто Еко), наречен Selected Non-Fiction
(за работата си получава през 1999 г.
наградата на американските критици National Critic Circle Award), а тъкмо защото го обича: „[…] Не харесвам
практиката на фалшивата ерудиция в
това, което се смята за есе. По-точно, беше забавно, когато Борхес го направи, но е досадно в ръцете на безбройните му имитатори, и е толкова
ненужно“. Тъкмо в тази посока признава приноса на Борхес в съкровищницата на световната литература – в измислянето на енциклопедии (прибавя
и Набоков), но категорично отказва да
го приравняват с аржентинеца:

Сега, като се замисля, откривам, че
нямам почти нищо общо с Борхес –
гласи отговорът му на въпрос, зададен му от Аден Ролф, австралийски
поет, дали е повлиян от Борхес. – Нашите вдъхновения се припокриват
на твърде малко места, като исландските саги например. И в същото
интервю, публикувано в интернет
изданието Cordite Poetry Review: Започнах да чета Борхес по-пространно
в по-късните си години, затова той
едва ли е въздействал особено върху
моето писане в сравнение с истинските повлиявания на Lorine Niedecker

(1903–1970, американска поетеса от
Уисконсин, представителка на т.нар.
„регионализъм“; в поезията ѝ се откриват и сюрреалистични черти) и
Charles Reznikoff (1894–1976, американски поет от Бруклин, Ню Йорк, син на
евреи, емигранти от Русия, създател

на т.нар. „обективизъм“; плод на естетическите му убеждения е стихотворението „Свидетелство“, дълго
над 500 с. и издадено в два тома, в
което проследява историята на Съединените щати), „Театърът и неговият двойник“ (една от най-известните
книги на Антонен Арто, на български
преведена от Тодорка Минева, „Сонм“,
1999) или Studies in Classic American
Literature („Изследвания на класическата американска литература“, популярен критически труд на английския
писател Д. Х. Лоурънс, 1932 г.).
Ала най-голямата разлика, която Уайнбъргър установява и настоятелно
разгласява между него и Борхес, е, че
– за разлика от аржентинеца, който
изобретявал своята енциклопедия,
„моята е реална“. И доуточнява, засилвайки дивергенцията: „Не съм англофил и моята представа за рая не е
библиотека…“.

Елиът Уайнбъргър
нищо не измисля.
Но така предава
неизмисленото,
че да звучи като
измислица. Като
типично Борхесова
измислица,
ficciones…

Уайнбъргър наистина не е англофил,
но може да го наречем ацтекофил
(получава през 2000 г. мексиканския
орден „Ацтекски орел“) и синофил. По
повод разказа на Борхес „Аналитичният език на Джон Уилкинс“ например
заявява: „Има истински китайски книги, по-чудати и смахнати даже от измислиците на Борхес. Съставих една
анотирана библиография на някои от
тях, наречена Cloud Bookcase („Облачна библиотека“), която публикувах
в LRB (London Review of Books)“. За пристрастията му към ацтеките съдим
по историята, избрана за предговор
на „Истинско нещо“:

В империята на ацтеките на всеки
петдесет и две години, веднъж в течение на един среден човешки живот,
светът бил на прага на свършека
си. Слънцето не помръдвало повече,
нощта била вечна, демони човекоядци слизали, за да управляват земята. В този ден всички огньове били
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угасвани, а подовете измитани. Стари дрехи, изображенията на богове в
домовете, камъните на огнищата,
върху които стояли тенджерите, рогозки, хавани и точила били изхвърляни в езера и реки. На бременните слагали маски от агаве и ги заключвали в
хамбарите; ако светът свършел, те
щели да се превърнат в чудовища.
И тъй нататък до последното изречение: „Отрязвали главите на пъдпъдъци“. Съмнявам се дали Уайнбъргър е
рязал глави на пъдпъдъци, но за „Истинско нещо“ той все пак заимства
от ацтеките, а именно: сгъстената периодичност, краткия цикъл от
само 52 години. Защото – ако погледнем към други краища на планетата,
където времето също се върти, ще
открием, че оборотите там са доста по-забавени, почти неподвижни.
Санскритска Индия: в изследването
си „От Александрия до интернет. Да
преоткриеш знанието“ (превод Юлиян
Антонов, „Изток-Запад“, 2012) историците от университета в Орегон
Иън Фарел Макнийли и Лиза Улвъртън
отбелязват: „Темпоралните цикли в
санскритската традиция са толкова
мащабни и – поне наглед – прецизно
изчислени, че тогавашните индуси
едва ли са можели да очакват някакви по-епохални промени в безкрайния
реинкарнационен кръговрат“. Затова
ислямският пътешественик Ал Бируни с изненада отчита, че индусите
били напълно лишени от чувство за
история: „те просто не се вълнуват
от хронологическата последователност на отминалите събития“. Срещу
напрегнатото, почти отчаяно възприемане на времето от ацтеките –
спокойното, даже безразлично отношение от цивилизацията на Древна
Индия. Учестеният мезоамерикански
темпорален цикъл в книгата на Елиът Уайнбъргър е метаморфизирал в
серии от 20-ина страници: всяко есе
в този текстуален период е донякъде
огледален образ на предишното/следващото. Тази игра на огледала отново
приближава американеца до техниките и интуициите на Борхес, колкото
и да не му се иска. Но го и отдалечава:

април 2021

при аржентинеца няма такива серии,
всеки разказ е сам за себе си. Ако „Истинско нещо“ е книга-броеница, то
тези на Борхес са колония от бисерни миди; всяка мида сама си отглежда
бисера…

Тази игра
на огледала отново
приближава
Уайнбъргър
до техниките
и интуициите
на Борхес, колкото
и да не му се иска.
Но го и отдалечава:
при аржентинеца
няма такива серии,
всеки разказ е сам
за себе си. Ако
„Истинско нещо“
е книга-броеница,
то тези на Борхес
са колония от
бисерни миди.
Всъщност тъкмо заглавието на сборника на Елиът Уайнбъргър – „Истинско нещо“, ме насочи към съпоставката на неговото творчество с
творчеството на Хорхе Луис Борхес.
Убеден съм в това – то е съзнателно
търсена антиномия на заглавието на
сборника „Измислици“ (Ficciones, 1944)
на Борхес. Стоян Гяуров, преводачът
на Уайнбъргър (който има блестящата способност да открива за българската публика базови четива: „Мойсей Египтянина“ на Ян Асман, „Пруст.
Фараонът“ на Михаел Маар, „Моите
ненаписани книги“ на Джордж Стайнър, „Емигрантите“ на В. Г. Зебалд,

сборника с есета „Императорите на
сладоледа“, „Безотговорният разум“
на Марк Лила, сега и „Истинско нещо“),
е избрал да преведе като „Истинско
нещо“ английското An Elemental Thing,
но задължително трябва да отчетем епитета elemental, произхождащ
от латинското „елемент“ (elementa,
elementum), калка на гръцкото στοίχος,
стихия, и двете със значение „първовещества“. Първото значение на
στοίχος обаче е „член на редица“, сочи
включително буквите от азбуката;
тоест, избирайки прилагателното
elemental за заглавие на своята книга,
Елиът Уайнбъргър посочва историите, включени в нея, едновременно и
като основополагащи начала, и като
система от такива начала. И изобщо
не е за чудене, че в сборника откриваме есе, посветено на Емпедокъл – натурфилософа, обединил в учението си
всички стихии, посочвани като ἀρχή
от неговите предшественици; както
и двете сили, които ги задвижват –
любовта (Φιλια) и враждата (Νεῖκος).
А в описанието на Емпедокловата
смърт попадаме в кристално чист вид
на метода на Уайнбъргър – нищо да не
измисля, само да (пре)предава:

Той умрял вероятно по време на пир в
имението на Пейсианакс, тъй като на
заранта не могли да го открият, а слугите разправяли, че през нощта чули
силен глас, който викал „Емпедокъл“, и
видели някаква странна светкавица в
небето. Умира вероятно в Пелопонес,
където бил отишъл и откъдето никога повече не се върнал. Умира на 71
години, като пада от каруца. Умира на
60 или на 109. Обесва се; пада в морето. Умира – според драматургичните
версии на Хьолдерлин и Арнолд, – като
скача в кратера на Етна, знаейки, че
като пророк, бард и лекар, в следващия живот елементите ще се комбинират по такъв начин, че той отново ще бъде бог, а кратерът изхвърля
един от бронзовите му сандали.
Да, Елиът Уайнбъргър наистина нищо
не измисля. Но така предава неизмисленото, че да звучи като измислица.
Като типично Борхесова измислица,
ficciones…
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Петър Бойков

Тайните
записки
на един лондончанин
„Дневник“, Самюъл Пийпс,
превод от английски
Вася Данова, издателство
„Рива“, 2021 г.

Когато през 1825 г. вниманието на
един студент в Кеймбридж, някой
си Джон Смит, бива привлечено от
шест дебели тома с непонятни стенографски драскулки, той едва ли е
подозирал, че се натъква на истинска
„златна мина“ – не само историческа,
но и литературна. Три години са му
били потребни, за да проумее шифъра
на т.нар. „система на Томас Шелтън“
и да идентифицира автора на тези записки, завещал цялата си библиотека
на колежа „Св. Магдалина“. След което
Смит издава първата малка част от
дневника на Самюъл Пийпс (1633–1703)
– висш държавен чиновник в периода на
Реставрацията на Стюартите, член
и председател на Кралското научно
дружество, близък приятел на Исак
Нютон, Робърт Бойл и Джон Драйдън.
На името на Пийпс впрочем е кръстена
и една задача от теория на вероятностите, която той обсъжда с Нютон.
Успехът на дневника е наистина колосален. Следват нови и нови, все
по-пълни издания, като в края на XIX в.
дневникът на Пийпс излиза вече в десет тома, без и това да е окончателното издание. Оказва се, че викторианска Англия не може да преглътне
любовните откровения на автора,
затова „най-пълният Пийпс“ се появява едва през 70-те години на ХХ в.
И до ден днешен съществуват две
канонични издания – „Малък и Голям
Пийпс“ – като българското издание
възпроизвежда класическата подборка на Робърт Латъм, завеждал дълги
години библиотеката на Пийпс в колежа „Св. Магдалина“. Издателство
„Рива“ заслужава поздравления за

преиздаването на този дневник в чудесния превод на Вася Данова, практически ненамираем след първото си
издание от 1997 г.
Ала кое все пак прави дневника на
Пийпс наистина уникален? Това е свежестта на разказа без лакировка и
премълчавания, цялата репортажна непосредственост на записките,

която ги превръща в истинска документална проза. Да не говорим за
езиковите находки на автора, които
карат поколения английски писатели
да бледнеят от завист и да черпят
с пълни шепи от дневника. Не друг,
а Робърт Луис Стивънсън определя
творбата на Пийпс като свое настолно четиво.

Но има и нещо друго. Истината е, че
дневникът е уникална повествователна форма, която печели дори от
недъзите на своя автор. А пък самият Самюъл Пийпс не е особено симпатичен като човек: той е крайно
тщеславен и егоцентричен, дребнав
до крайност, способен е да превърне в
ад живота на жена си заради няколко
пенита разход. В началото на дневника си разказва как води записките си
късно през нощта, дори в най-големия
студ, докато през това време жена му
и слугинчето перат. Не се свени и да
запише следното на 13 януари 1663 г.:
„Бедната ми жена стана към 5 часа,
преди да е съмнало, за да отиде на пазар да купи птици и много други неща,
от което бях много доволен“. Или: „Събуждайки се внезапно тази сутрин,
ударих силно с лакът жена си по лицето и по носа и тя се събуди от болка,
за което съжалих. После пак заспах“
(1 януари 1662 г.). В същото време е
способен да пилее пари с лека ръка,
но само за себе си, ако това отговаря
на личните му приумици и прищевки.
Освен това е болезнено и маниакално
ревнив: „Никой не може да избие от
главата ми идеята, че днес жена ми
изпрати всички навън от къщи и знаейки, че ще бъда в службата, заръча
на Пембълтън да дойде. Това е моята
дяволска ревност, която моля Бог да
бъде напразна, но създава ад в ума ми;
дано Бог на небето я премахне или ще
бъда много нещастен… Не след дълго, обхванат от силно безпокойство,
отидох у дома да видя какво става.
И там, както и предполагах, заварих
мистър Пембълтън с жена ми сами
в къщата, което почти ме влуди. И
Господи, моята ревност стигна дотам, че се изкачих незабелязано горе,
за да проверя дали някое от леглата е
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разтурено, но бяха наредени“ (26 май
1663 г.).
Записки на мъж, силно привързан към
жена си? Ала ето какво откриваме
по-нататък: „Следобеда, казвайки на
жена си, че отивам в Детфорд, отидох
по реката в Уестминстър Хол и намерих мисис Лейн, която заведох в Ламбът, където бяхме неотдавна. Правих
с нея каквото си исках, освен най-главната работа, понеже тя не се съгласи,
за което благодаря на Бога…“. И това
е само един от поредицата сходни
записи.
Истината е, че Самюъл Пийпс сякаш
наистина не е знаел какво да прави
със записките на своя живот, но пък
е държал да останат; с ясното съзнание, че те могат да го опозорят или да
го отведат направо на ешафода, ако
бъдат открити приживе. Тъй като
той не спестява нищо от нравите
в кралския двор или във висшето общество, както е брутално откровен
и към собственото си съществуване.
Това все пак са и записките на един
хронично болен човек, страдащ от
камъни в бъбреците почти по рождение, който живее със съзнанието, че
дните му са комай преброени. Затова
и започва описанието на своите дни с
думите: „Благословен да е Бог, в края
на миналата година здравето ми бе
много добро и изобщо не усещах старите болки, освен при простуда“. Ала
по-нататък нещата търпят промяна.

смъртните случаи, правейки лаконични
коментари: „Сър У. Батън, който е болен от четири или пет дни, днес е много
болен и хората се опасяват за живота
му; не зная кое е по-добро за мен – дали
той да живее, или да умре, понеже е зъл
човек, но не се знае дали след него няма

„Хората умират
толкова много,
че изглежда вече
се налага да бъдат
погребвани и посред
бял ден – нощите
не стигат за това.
Лорд-кметът
наредил всички
да се прибират
по домовете
си след 9 часа
вечерта, за да имат
възможността
болните да излизат
навън на въздух.“
Самюъл Пийпс

В същото време Пийпс изобщо не се
затваря в дома си. Първите години
на дневника са времето на „големите
надежди“. Смъртта на Кромуел през
1658 г. бележи края на един военен и
силно пуритански режим. Завръщането на Стюартите на власт пък носи
значителна промяна и от записките
на Пийпс читателят може да научи
много неща за порядките в „добрата
стара Англия“.

да дойде и по-лош“ (7 февруари). И един
важен запис: Хората умират толкова
много, че изглежда вече се налага да
бъдат погребвани и посред бял ден –
нощите не стигат за това. Лорд-кметът наредил всички да се прибират по
домовете си след 9 часа вечерта, за да
имат възможността болните да излизат навън на въздух.

Включително и за бубонната чума
през 1665 г. Интересното е, че Пийпс
не изпада в някаква паника. Той е
по-скоро педантичен регистратор на

Самият Пийпс изпраща жена си извън чумавия Лондон и често пътува
до корабостроителницата в Улидж,
за да я посещава. А какво прави през
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останалото „чумаво време“? Работи
и сънува. И то ето какво: „Сънят ми
от миналата нощ бе най-хубавият,
който изобщо съм сънувал – как държа
в обятията си леди Касълмейн и мога
да правя всичко, което пожелая, с нея,
но после сънувах, че това не може да
е наяве, а е било само сън. А след като
това бе само един сън и ми достави
толкова хубаво удоволствие, колко
хубаво би било, ако можеше, когато
легнем в гроба (както казва Шекспир),
да сънуваме, да сънуваме тъкмо такива сънища и тогава няма защо да
се боим от смъртта, както сега – по
време на чумата“ (15 август 1665 г.).
На следващата година Лондон е изпепелен от огромен пожар. Смята се,
че Големият пожар от 2 септември
1666 г. е нанесъл разрушения в града,
съпоставими единствено с немските
бомбардировки от 1940–1942 г. Пийпс
е непосредствен очевидец на събитията и автор на разтърсващи свидетелства: „Стоях около час, гледах
как огънят бушува във всички посоки,
но не видях нито един човек да прави
опит да го потуши, а само как хората
спасяват имуществото си и оставят
всичко на стихията… В края на Канинг Стрийт срещнахме лорд-кмета,
който имаше вид на напълно изтощен човек и бе завързал кърпа около
врата си. На заповедта на краля той
отговори, изплаквайки като немощна
жена: „Господи, какво мога да направя?
Аз съм изгубен! Хората не ме слушат.
Разрушаваме къщи, но пожарът се
движи по-бързо от нас“.
На 7 септември ужасът свършва и
Самюъл Пийпс благодари на Бога, че
най-лошото е вече зад гърба им. На
31 октомври той прави равносметка
на личните си финанси и с почуда установява, че благодарение на Бога
притежава повече пари от всякога
– 6200 лири. А в края на годината отбелязва, че „завършва една година на
чудеса и злополуки, ето защо всеобщо е желанието да се види най-сетне
краят ѝ“. Колко познато звучи това
пожелание от времето на Англия на
Стюартите…
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океана
Десислава Неделчева

Краят на
„Засечка“, Валери Валериев,
издателство
„ВС Пъблишинг“, 2020 г.
Преди години в учебника по литература в девети клас (сега в осми) пишеше,
че Христос говорел на хората с притчи, за да могат по-лесно да го разбират. Голяма самоизмама пада с тези
притчи, защото някак създават илюзията, че всичко ти е ясно и смисълът
е в кърпа вързан. Оказва се тъкмо обратното. И св. Йоан Златоуст тълкува, че притчите по условие са неясни,
за да може хората да задават въпроси,
да пожелаят да се обучават, да бъдат
разтревожени от смисъл. Нещо повече, притчите отсяват по естествен
начин онези слушатели, които имат
„уши“.
Книгата с поезия на Валери Валериев създава подобно поле за мислене
вътре в стихотворенията. Те постепенно отсяват пожелалите да се
задълбочат. Има обаче и една опасност: ако излезеш крачка встрани от
идеологията на книгата, отпадаш
от мелодията. Други пък от стихотворенията са така добри, че всякак
могат да се прочетат и харесат. Аз
отпаднах между осмото и седемнайсетото стихотворение, после влязох в
крак и почти без прекъсване „изкарах“
всичките 66 стихотворения. Имаше
влюбване от моя страна още в първото, после в „Разпети петък“, поемата „великите географски открития“,
„район „Средец“, „разстрел“, „речта на
пиратския капитан“…
В книгата има основно три мелодии/
теми, които са качени на обща идеологическа шейна и се плъзгат заедно. В предишната книга на автора –
„Кражбите зачестиха“ (2018)1, имаше
освен социален и много силен езиков
пласт. В нея езикът „захвърляше“ и

„изоставяше“ човека по Хайдегер. В
новата книга „езикът“ като инструмент отсъства. Социалното, преживявано като лично-социално, натрупва критична маса, която ще разчисти
и подготви промяната. След „Засечка“
може би ще има нещо съвсем различно,
дори някаква „търпелива“ проза.

да бъдем все по-добри момичета и
момчета, усърдно да поправяме счупеното, без да знаем кога и дали започва
истинският ни живот. Имаме всички
качества, но сме пуснати в средата на
океана („олимпийска надежда“).

Първата мелодия и „цел за доказване“
е чувството за вина на порядъчния
човек. Понеже е глупаво някой друг да
ти е виновен, ти сам си си виновен.
Онези, които са възпитавани през 80те, знаят за какво става въпрос. Върнати сме на двора, в часа по физическо и униженията на ученичеството,
към идеологемите, които направиха
от нас невротични и виновни хора.
Също и страхливи. После идва картината на запуснатото училище и
целия абсурдистки начин на живеене.
Започнала е една мазохистична история, чийто край се вижда единствено
в смирението и вярата в Бог. Оттук
идват линиите на вечното старание

Последната сред условните теми е
другият. Бил си при себе си, после си
отправял безсмислени покани към
другия, накрая идва ред на Бог. Защото чувството за вина се поема от
Някой обичащ. „Вавилон“: „небето се
отпусна / не основата – покривът пое
теглото“. Беше много важно мачът
да се спечели. Обаче нямаше от кого.
Е, вече няма нужда да се тревожим за
това.

Втората тема е самоизмамата и различаването на добро и зло. В „медитация“ всичко зависи от представата за
нещата, в единия случай тя е страшна, а в другия светла. Какво предопределя твоите мисли и действия? В
„район „Средец“ ние сме едновременно
екскурзоводът и гостът. Разчитали
сме, че ще бъдем по-глупави, но се е
оказало по-трудно. Проблемът е, че
на нас много ни тежи да поемаме цялата отговорност за себе си, за своята
вина и страх да не сбъркаме. Затова
дебне една изтощителна самота. Бог
не се е появил, за да стоварим върху
Него своето безсилие. Битката за
достойнство („човек срещу машина“)
е да постъпим справедливо най-вече
със себе си, макар че всеки човек има
своя мярка за изкушенията (пак св.
Йоан Златоуст). Тогава копнежът по
баланс, наричан от някои вътрешен
мир, въстава срещу опитите да бъдем винаги жертва, да имаме куп зависимости и постоянно да се питаме
дали някога ще можем да се надскочим
и смирим.

Десислава Неделчева, „Всичко е изчислено до
поезия“, Портал Култура, 30 май 2018 г.
1
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Мартин Касабов

Спокойно,
нищо няма да бъде наред
„Идва събота“,
Лусия Бърлин, превод
Василена Мирчева,
издателство „Кръг“, 2021 г.
Сборникът „Идва събота“ на Лусия
Бърлин започва с висок, стар индианец в перално помещение в Ню Йорк.
Въпросният разказ – „Пералнята на
Ейнджъл“, е добра заявка за това, което предстои в следващите 420 страници, населени с герои, които съществуват в периферията на обществото,
незабележими прашинки, разхвърляни
в мръсния въздух на големия град или
из запустели региони, в които времето е спряло. Талантът на Бърлин
се изразява в това, че не спестява на
читателя истината. Да определим
това като „суров“ поглед би било нечестно. Макар да не обръща гръб на
самотата, болката, болестта и злините, тя успешно ги сплотява с нежност, човещина и тиха надежда. Затова и историите ѝ са горчиво-сладки
късове реалност.

Самотата е англосаксонско понятие.
В Мексико Сити, ако си единственият
човек в автобуса и някой се качи, той
не само ще седне до теб, ами и ще се
облегне на теб.
Бърлин е родена през 1936 г. в Аляска,
семейството ѝ често се мести поради
работата на баща ѝ, който е инженер
в минната индустрия. Преминават
през Монтана, Аризона и Чили, където
малката Лусия отраства, а по-късно,
като зряла жена, сменя Ню Мексико,
Ню Йорк, Калифорния и Колорадо. Работи нискоквалифицирани професии,
чете, преподава, а голяма част от
впечатленията ѝ извират от богатия
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опит, който трупа покрай хора от работническата класа. Литературният
ѝ модел е чеховски, но разказите звучат съвременно, актуалните теми,
обраният стил и силната образност
запечатват като фотографски портрети множество изгубени животи,
останали без глас.
Специалисти я определят като „найдобре пазената тайна на Америка“,
сравняват я с носителката на Нобелова награда Алис Мънро, изливат
суперлативи за способността ѝ да
създава стегнат поток на мисълта,
който напомня на джазова импровизация. Калейдоскопичното завъртане
на герои, ситуации, спомени, писма
разбива клишета и прави прозата ѝ
непредвидима. Действително с този
сборник, който излезе преди месец от
издателство „Кръг“ в превод на Василена Мирчева, българският читател
може да се почувства част от литературния свят или поне да се докосне
до събитие, което заслужава да бъде
отбелязано.
Тук е мястото да се обърне внимание,
че разказите са публикувани посмъртно. Сборникът с оригинално заглавие
A Manual for Cleaning Women е съставен в Америка през 2015 г., девет години след смъртта на Бърлин, а това,
от една страна, е несправедливо и
тъжно, тъй като признанието, което
заслужава, я подминава през целия ѝ
живот. От друга страна, е крайно обнадеждаващо, че добрите текстове
оцеляват. Всички талантливи писатели сякаш пишат в една книга, която
като по чудо не спира да се обогатява и да достига до бъдещи поколения.
Лусия Бърлин несъмнено има място в
тази книга.

Освен колоритните образи, които се
появяват по страниците, разказите
ѝ са силно автобиографични. Гласът
ѝ свързва като нишки животите на
всички героини, подхванали толкова
разнородни професии, че изброяването им би запълнило страницата. Детайлните описания на „реалността“
им напомня на вниманието, с което
Реймънд Карвър описва стаите и вещите на героите си, Така, заобиколно,
по-въздействащо се предават нюансите на емоцията. Неизговореното,
както е и при Селинджър, често се
прикрива зад прозаични общи приказки. Разказите на Бърлин започват и
свършват в нищото, но междувременно казват всичко. Като утешителна
приятелска прегръдка са, между хора,
които знаят, че нещата няма да бъдат наред.

Синовете си взеха книгите и раниците, целунаха я и излязоха. Тя стоеше
на прозореца и ги гледаше как отиват
до автобусната спирка. Изчака, докато автобусът дойде и ги понесе към
Телеграф авеню. После излезе до магазина за алкохол на ъгъла. Вече беше
отворен.
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Животът като река
„В движение. Един
живот“, Оливър Сакс,
превод от английски
Кънчо Кожухаров,
издателство
„Изток-Запад“, 2020 г.
Приятелства и раздели, научни теории и книги, университети, болници и
лаборатории, роднини и колеги, Лондон и Ню Йорк, Амстердам и Сан Франциско – автобиографичната книга „В
движение. Един живот“ на британския невролог и писател Оливър Сакс
събира наистина всичко – цял един
живот, затворен в близо четиристотин страници. Или по-скоро – това
е историята на един любопитен ум,
който така и не се научава да си почива. И ако Хосе Ортега-и-Гасет пише,
че „истинската история на човек е
история на странстванията на неговото внимание“, то книга като тази, а
и живот като този на Оливър Сакс са
доказателство за това.
Оливър Сакс (1933–2015) е сред големите популяризатори на науката за
изминалите десетилетия. Но той е
добър разказвач не само когато описва пътешествията си с мотор по
пътищата на Канада и Съединените
щати през 60-те години на ХХ век,
когато разказва за детството си в
Англия през Втората световна война или когато споделя за сложните
взаимоотношения с близки и далечни
роднини. Сакс пише също толкова увлекателно и когато описва работата
си с постенцефалитните си пациенти, когато разказва за различни научни теории или за мъките по оформянето и редактирането на една или
друга книга. При него интересите към
науката и литературата са толкова
тясно свързани, че „Ню Йорк Таймс“ го
нарича „поет – лауреат на съвременната медицина“.

Сакс се занимава с невропатология,
работи цял живот с пациенти и описва толкова добре изследванията си, че
неговите книги, замислени като научни издания, добиват широка популярност. Във време, когато не се говори
толкова усилено за популяризация
на науката, той прави точно това.
Разказва за сложни медицински случаи, описва работата си с пациенти
със зрителни халюцинации, аутисти,
хора, които губят способността да
разпознават лица или цветове, хора,
които се борят с неконтролируеми
тикове. И търси обяснение за всичко,

за шапка“. „За добро или за зло аз съм
разказвач на истории – подозирам, че
усетът за истории, за наратив е универсално човешко предразположение,
което върви заедно с нашето владеене на езика, със знанието за себе си
и автобиографичната памет“, пише
Сакс. И дава примери със семейството
си – родителите му са лекари, които
разказвали като приказки на четирите си деца как се решават сложни медицински казуси. Сакс изследва дори
страстта си за водене на дневници,
съсредоточава се върху акта на писане и признава, че този ритуал му е нужен – в процеса на писането успява да
си проясни мислите, да си даде сметка
какви са чувствата му, дори да стигне
до определено решение на научен проблем. „Идеите са появяват и оформят
в акта на писането“, твърди Сакс. И
признава, че като малко момче – напълно погълнато от химията и биологията, пак е писал, непрекъснато си
е водил бележки, наричали го Мастилко. „И аз май все тъй често се цапам с
мастило, както и преди седемдесет
години“, шегува се той.
Впрочем Сакс има хубаво чувство за
самоирония – то си личи не само в моментите, когато описва самотата,
болките, частичната загуба на зрение
и каква сделка сключва с рака, който го
атакува. По същия начин говори и за
простотата и гениалността на Дарвиновата теория, и за теорията за
нервалния дарвинизъм на своя съвременник Джералд М. Еделман – въодушевен като малко дете, заслепен от
чудото на науката.

което се случва в тяхното съзнание,
защото „мозъкът е най-невероятното нещо във Вселената“.
Сакс е и писател – автор е на дузина
книги, а у нас е познат с „Окото на съзнанието“, „Мъжът, който взе жена си

„В движение. Един живот“ е последната книга на британския невролог,
който прекарва по-голямата част от
живота си в Америка, но никога не се
отказва от британското си гражданство. Автобиографията му е публикувана през април 2015 г., а няколко месеца по-късно той си тръгва. Затова
тази книга сякаш е равносметка на
живота му.
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Людмила Димова

20 години „Булгарикум“
„България – Германия:
език, литература,
култура“, Юбилейно
издание 20 години
Bulgaricum, Факултет по
славянски филологии, УИ
„Св. Климент Охридски“,
2020 г.
Сборникът обединява текстове на
преподаватели и студенти от конференцията за 20-ата годишнина на
Центъра „Булгарикум“. Центърът за
изучаване на български език и култура
към Университета на Саарланд е единствен по рода си в Германия, основан е
преди вече четвърт век в сътрудничество със Софийския университет.
Курсът съпровожда основното следване на студентите, но има и други
слушатели на различна възраст. Освен български език се изучават аспекти от историята, културата, литературознанието, етнографията,
а участниците могат да се включат в
ежегодния летен семинар на СУ. В началото на сборника един от първите
и най-дългогодишни лектори, проф.
Боян Вълчев, разказва за създаването
на Центъра, а Петя Мол се връща към
1980 г., когато започва сътрудничеството между двата университета.
Следват впечатленията на Мартина
Раме, Бернд Дея и Луана Сандовал от
Летния семинар за чуждестранни българисти в с. Лозен. Във втората част
на сборника са преводите от български на немски на Ангела Краузе, Кристина Хьофер и Мартина Раме. Ако съдим по тях, обучението в „Булгарикум“
е доста обнадеждаващо. Двуезично са
представени творби на преподаватели и студенти – стихотворения и
разкази от Калин Михайлов, лектор в
Саарбрюкен, и от Ангела Краузе, както
и разкази на Марин Дамянов, Деян Енев
и Георги Бърдаров.
В третата част – „Литературни и
житейски траектории“, са текстовете на Калин Михайлов и Румяна
Иванова-Кифер, посветени на Валери
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Петров и Виктор Пасков. Езиковата
игра в приказката „Пук“ от В. Петров
дава чудесен материал за часовете по
български език. Ето само един пример:
как се превежда на немски заканата
на октопода: „Ела ми, малката!“. Текстът на Марко Клю разглежда в сравнителен план две песни от 60-те години: на британската група The Klinks
и на българската „Щурците“. Преживяването на миналото в тях е много
различно, българската е пропита с
носталгия и метафорично усещане за
изолацията на соцкултурата.

В четвъртата част – „Българският
език – древен и нов“, е докладът на
проф. д-р Роланд Марти, ръководител на славистиката в Саарския университет и отговарящ за контактите със Софийския университет.
Той търси отговор на въпроса защо
кирилицата се налага като водеща
азбука в българската културна памет,
а нейната сакралност се запазва и до
днес. На използването на латиницата

в павликянската книжовна традиция
е посветен докладът на Петко Петков, а Андрей Бояджиев представя
непроучен лекарственик от 1849 г. от
Зографския манастир. Мина Йовева
търси връзката между българската
глаголна система и календара на древните българи, а Петя Осенова споделя
опита си в изграждането на ресурсна
граматика на българския език.
Петата част от сборника – „Българският език, българската литература
и култура в Германия“, разглежда проблеми на преподаването. Боян Вълчев
се спира на различията в образователните системи на двете страни,
които затрудняват общите университетски програми. Друг проблем е
липсата на обучение в преподаването
на българския като чужд език. Бистра Андреева разглежда трудности в
произношението, които срещат немските студенти, а Юлияна Стоянова – отношенията между пол и род в
езиковата практика в България и Германия. Данка Апостолова представя
изследване на нагласите към изучаването на български език сред участниците в „Булгарикум“. На първо място в
тяхната мотивация е интересът към
страната и нейната култура. Българският език се предпочита от хора с
висок образователен ценз, по-често с
хуманитарни специалности. Преценява се като по-труден от английския,
германските и романските езици, но
по-лесен от руския и полския. Евелина
Аврамова разказва за сътрудничеството между Центъра „Булгарикум“ и
българското училище в Саарбрюкен,
създадено през 2010 г. А Вероника
Кампф ни запознава с обучението по
български като роден език в Кьолн.
Там предметът е част от учебната
програма с възможност за балообразуваща оценка в дипломата. Изучава
се от 3 до 5 часа седмично в малки смесени групи в няколко училища.
В юбилейния сборник се отразяват
като в огледало двете пълноценни десетилетия на „Булгарикум“ в
Саарбрюкен, дано следващите са още
по-плодотворни.
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Антони Райжеков, „Премълчители“, 2021 г.,
фотография Калин Серапионов

Антони
Райжеков

Я
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Диана Попова

Консервирани

Изложбата на Антони Райжеков
„Премълчители“ (до 14 април, предвижда
се удължаване) в галерия ИСИ-София
поставя остро въпроса за езика
Изглежда странно това твърдение,
когато става дума за звукова инсталация, в която практически език няма.
От 30 микрофона в консервени кутии
на стойки в залата се излъчват интервюта на политици от 1989 г. насам, от които са премахнати думите.
Оставени са само междудумията, така
да се каже. „Възклицания, въздишки,
нечленоразделни звуци на неудобство
или такива, подсказващи премълчаване. Всички консервени кутии звучат
едновременно, спазвайки естественото време на своя разговор – със събеседника, помежду си и с публиката в
изложбата“, пише в текста на кураторите Калин Серапионов и Красимир
Терзиев.
Разговорът за езика през тази инсталация е толкова зашеметяващо сложен, че се чудя откъде да го започна.
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Може би от видимото и наглед просто
ниво: политическия език. Звуковите
следи от премълчаванията са от последните три десетилетия. Извлечени са от интервюта и изяви на политици, които „витаят“ в интернет.
Имали са и имат своето значение за
текущите събития в страната ни,
оказвали са и оказват своето влияние
върху обществото, достигали са и
достигат до всеки от нас по един или
друг начин, независимо какво значение
сме им отдавали. Възприемали сме ги и
ги възприемаме преди всичко с думите
– и смисъла, вложен в тях. За неговия
прочит има множество лични предпоставки и условия: доверието и недоверието, знанието и натрупания опит,
нагласите и съмненията, чувството
за зависимост от решенията, които
се произнасят чрез думите.

фотография Калин Серапионов

премълчавания

При писания текст премълчавания сякаш няма – поне видими такива. Много
рядко в интервютата на политиците се срещат междуметия и възклицателни знаци. В тях се предполага
максимална яснота и говорене в прав
текст. Там четем именно текста,
търсим подтекста, а недоизказаното е „между редовете“. Този тип четене при соца бе в основата на т.нар.
езопов език. Като възможност хем да
изкажеш предпазливо еретични спрямо идеологията и системата мисли,
хем да намериш истини, прозиращи в
официални речи и документи. Може би
това е отразено най-точно в следния
виц от онова време: „Видя ли какво
пише на първа страница на „Работническо дело“? Не? Ще ти кажа като
се видим, че не е за по телефона“.
В изложбата за онова време напомня
консервената кутия с „премълчава-
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нията“ на Тодор Живков. Припомни
ми гласа му, тембъра, с който съм израснала, досадата от сякаш безброй
новогодишни приветствия, гледани и
слушани периферно и все пак останали
като спомен и образ.
В телевизионните изяви премълчаванията няма как да се избегнат, но
остават в задния план. В предния те
се четат по-скоро през езика на тялото, почти изравнен по значение с произнесените думи. Преобладаващата
част от информацията и знанието
си за света човек получава визуално.
И по същата причина преобладаващата част от дезинформацията и
заблудите върви по същата линия.
„Една снимка струва хиляда думи, но
те не разказват цялата история“ е
известен цитат от Дженифър Браун.
Когато смисълът на думите се опровергава от езика на тялото – и не е
ясно дали е притеснение от камерата,
прикриване на незнание, неудобство
от собствената позиция, недомлъвка
за ситуацията в партията... Случва
се и обратното: обиграното сценично поведение да придаде значимост
на изказването, каквато всъщност
то няма. Незабравим спомен за мен
отпреди години беше свалянето на
интервю с общински съветник – изключително убедителен в говоренето, а пренесено в текст, това говорене не казваше нищо, абсолютно нищо.
„Да пълниш пространството с думи“ е
умение, което малко политици владеят, а още по-малко владееха в началото на прехода.
В изложбата полуотворените консервени кутии с премълчаванията на
видни фигури през 90-те ми напомниха за това. Преходът беше преход и
на езици. Езоповият език вече не беше
нужен, а официалният беше изпразнен от съдържание. Едни и същи думи
трябваше да се изпълнят със смисъл и
да придобият ново значение. Например
„демокрация“ в социалистическа държава с комунистически режим трябваше да се превърне – заедно с държавата – в съвсем друга „демокрация“. С
неопитни демократи в политиката и
опитни комунисти в мимикрията. И за
смисъла на думите гарант в политика-

та станаха хората – верният прочит
зависеше от доверието в тях, от политическите пристрастия на „четящите“, от ореола, който по една или
друга причина политиците имаха или
пък придобиваха и с думите, и с действията си. В изложбата „премълчаването“ на Симеон Сакскобургготски е
близо до това на Иван Костов, а между тях е даже не „премълчаването“, а
„мълчанието“ на Делян Пеевски...
Междувременно се променяше и езикът на обществото. Езикът на улицата да влезе в медиите – бе демократичен повик, който с времето
разслои самите медии и започна да
формира отношения, включително
и към политиката. А в нея все още се
удържаше културното говорене. И на
сериозните медии също, доколкото
го пренасяха до обществото заедно
с откритите и скритите послания в
него, с недомлъвките и премълчаванията, призвани също така да разкриват
мотивите и интересите зад тях. В
първото десетилетие на новия век се
усвояваха и нови думи, и цели жаргони,
които обогатяваха езика и същевременно го разслояваха все повече. Успоредно с това уличният език постепенно си пробиваше път към политиката.
В изложбата „премълчаванията“ на
Бойко Борисов и Вежди Рашидов са
скачени. Консервените им кутии споделят една стойка, разположени в подобаваща йерархия. Какво премълчава
техният изказ, е въпросът. Така откровено некултурен, сдвоил непринудено простота и простащина, предварително оправдал се и уговорен даже с
онова „вие сте прости и аз съм прост,
ще се разберем“ през 2011. Привидно
няма какво да крие и сякаш наистина
не крие, а дори и демонстративно се
самоизтъква с обезоръжаващото, че
„си е такъв“. И като такъв подрива
културния език като ненужен, сложен,
префърцунен, без значение дали казва
важни неща, дали и какво изтъква или
прикрива. Той е маргинализиран, също
както и „премълчаването“ на Христо
Иванов в изложбата е тикнато в единия ъгъл на залата – и едва се чува, ако
въобще се чува. Докато официалният
език „си е такъв“ и когато лъже, и когато не лъже, и когато знае, и когато

не знае, и когато се прави, че не знае,
и когато наистина не знае. Казването му е предвидимо, а изказването му
е без значение. Защото е постигнал
най-важното – да не се очаква, камо
ли да се изисква от него смисъл, дълбочина, а понякога дори и просто логика или последователност. Еднакво
плосък е и при четене, и при гледане, и
при слушане...
Известно е, че радиото е интимна
медия. Освобождава от ангажимент
другите сетива и съсредоточава в
слушането. Гласът, тембърът, интонацията са неотделими от думите и изграждат заедно общата представа както за изреченото, така и за
изричащия. Чувствителността към
фалша е много по-голяма, нюансите в
изказа стават по-отчетливи, много
по-ясни са колебанията при търсенето на думи – дали са заради точност и
прецизност, дали заради увъртане от
любезност или прикриване, или по някаква друга причина. Инсталацията на
Антони Райжеков разчита именно на
тази чувствителност, като премахва
дори и самите думи. В междудумията
е сякаш максималната искреност на
политиците. И не само на политиците, разбира се. Но тяхната е особено
важна именно защото задава тона – и
то съвсем буквално – на отношенията
и в обществото.
Наблюдавам себе си, а и публиката в
изложбата „Премълчители“. Разхождаме се сред стойките с полуотворени
консервени кутии – с различна големина, на различна височина, някои сдвоени, други разположени по близост или
по контраст в историческо време,
или по политически позиции, или пък
по тембър и изказ. Връзки на най-различни нива има в тази инсталация
– заложени са от художника така, че
зрителят сам да ги открива, прокарва или създава в пълна свобода според
собствените си знания и опит. Докато слуша премълчаванията, консервирани в кутиите, в общия им хор или
вслушвайки се в тези на отделни политици. И едното не пречи на другото.
А после споделяме възхита от това
произведение. За която, оказва се,
просто нямаме думи...
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Анелия Янева

Шекспирови
„Шум и бяс“
на Малин Кръстев
(театрален колеж
„Любен Гройс“)
и „Шекспирин по
време на пандемия“
на Теди Москов
(МГТ „Зад канала“)
Трагичното в една ситуация не се състои от фактите като такива, а от
начина, по който ги четем. Епидемията може да се разглежда статистически или мелодраматично. Разбира
се, има видеогегове за карантината,
които я превръщат във фарс…

вариации
прави паралели с решението на тогавашния Таен съвет „да бъдат забранени всякакви струпвания и събирания на хора в театри, арени, игрища
за кегли и други подобни места за развлечения“ с противоепидемичните
мерки на един друг „таен съвет“. За
да стигне накрая до театралното
ни съсловие и неговите гърчове за
оцеляване. И да се развихри съвсем
по теди-московски, като ни поднася
горчиви истини в комична опаковка,

Френският философ Фабрис Аджадж
пред „Фигаро“

„Шекспирин по време на пандемия“,
фотография МГТ „Зад канала“

На поклона след премиерата режисьорът обяви, че Светлана Янчева е имала
една от най-трудните роли в спектакъла – да пресъздаде него самия и прословутите му „методи“ на работа с
актьорите. Нейният персонаж обаче
много повече напомня една друга, не
по-малко известна театрална фигура – режисьорка, лесно разпознаваема
заради непокорната прическа, екстравагантното облекло и още по-екстравагантните театрални похвати.
Навремето тя се наложи тъкмо с
постановката си „Хамлет“, където
всички роли се изпълняваха от мъже,
облечени в кринолини. И за да не остане и най-малко съмнение точно кой е
обектът на иронията на Теди Москов,
той използва в своя спектакъл един от
нейните похвати: историята на Хамлет, преразказана като сапунен сериал (преди години тя направи същото в
„Ромео и Жулиета“).

предизвиквайки смях през сълзи. Примерно, че както театралните салони
работят с 30 % от капацитета си,
така и от смисъла са останали само
30 %. А как се работи само с 30 % смисъл? Как се прави „Хамлет“ във време

В „Шекспирин по време на пандемия“
обаче има и лирически стихвания,
които на места внезапно скършват
фарсовата вакханалия и заменят
бравурността с ефирна тъга. Точно това редуване на ниско и високо,
злободневно и поетично, гротескно и

Едва ли друг би могъл с такъв творчески възторг да се плиска в свои води
сред заобикалящия ни ковиден страх и
абсурд, както го прави Стефан (Теди)
Москов. Възцарилото се повсеместно
безумие за режисьора е като лопата
въглища, хвърлена в парния котел на
въображението му. Повод той иронично да въздаде всекиму дължимото
и с хаплив присмех да ни приземи и освести. За него трагичното в сегашната ситуация (а и по принцип) е привидяно като гротеска, фарс някакъв или
„трагедия дел арте“, както жанрово
класифицира най-новата си постановка „Шекспирин по време на пандемия“
(МГТ „Зад канала“).
Москов в типичния си стил деконструира Шекспировия „Хамлет“, използвайки го само като повод да поиздевателства над нашето „тук и сега“.
После хвърля мост към чумата, вилняла в Лондон по времето на Барда през
1592 г., цитира преподобния Т. Уилкокс, че „причината за чумите е грехът, а причината за греха са драмите,
следователно причината за чумите
са драмите“, и с видимо удоволствие

на пандемия? И ето ти нов взрив от
каламбури, гротескни скечове и отровни стрелички по адрес на властта
и театралното съсловие, примесени
с известна доза (само)ирония. Ето ти
го един буквално „раздвоен“ Хамлет
(Бойко Кръстанов и Мак Маринов великолепно обиграват фарсовото,
драматичното и лиричното), един
гротесково злодеен Клавдий (Леонид
Йовчев), една „одомашнена“ Гертруда
(Христина Караиванова), една карикатурно пърхаща в балетна пачка Офелия (Катлин Старейшинска с прекрасен усет за комичното).
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обратно. Но те се справят. Отлично
в комичните откъси и не толкова успешно при трагедиите. Изключението е „Макбет“. Макбет на Александър
Георгиев някак се родее с Хамлет в
своята раздвоеност, в лутането между властови амбиции и морални постулати, в неспособността да понесе
тежестта на съдбоносния си избор;
лейди Макбет на Катерина Борисова е безкомпромисно острие с кървав
връх, докато ужасът на стореното не
я връхлита с всичката си сила.

драматично подпечатва спектакъла
със запазения знак на Теди Москов.
Притча за безсмъртието на любовта,
смъртоносните капани на ревността, обсебващото желание за власт,
за суетата и глупостта, за Бакхусово веселие и неизкоренимото желание
за игра, за вечно съпътстващата ни
магия – това е „Шум и бяс“, авторска компилация на актьора Малин
Кръстев по текстове на Шекспир, на
която той е и режисьор. Тази „история, разказана от луд, със много шум
и бяс, в която няма ни капка смисъл…“
(„Макбет“) е съчленена от откъси из
„Сън в лятна нощ“, „Дванайсета нощ“,
„Макбет“, „Хамлет“, „Ромео и Жулиета“. Обединяващата сюжетна нишка:
прислугата на скучаеща благородна дама открива заспал пияница на
прага и всички вкупом решават да си
устроят забава с него. Наговарят се
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да го убедят, че всъщност той е господарят на дома, но от години страда от необяснима болест и загуба на
паметта. И му устройват тържество
с представление на трупа пътуващи
артисти… От тук нататък започва
театър в театъра с каскадно редуващи се мелодраматични, комични
и трагични сцени. За просветената
публика е удоволствие да отгатва
от коя Шекспирова пиеса е следващият откъс, за останалите – просто
удоволствие.
С този спектакъл Малин Кръстев
(Аскеер 2015 и Икар 2015 за пиесата
„Семеен албум“) хвърля студентите
си от трети курс на театралния колеж „Любен Гройс“ право в най-дълбокото (играе се в „Театро“). Динамиката на действието им налага без
никакъв преход да прескачат от роля
в роля, от комедия към трагедия и

Пестеливата откъм подръчни средства, но за сметка на това богата с
театрално въображение визия (сценография и костюми Петя Петрова)
и музиката (Анатоли Филип Марози)
правят от този спектакъл същинско
бижу. Респектират вокалните качества на студентите (адмирации за
музикалния педагог Йосиф Герджиков)
и тяхното стабилно сценично присъствие – Георги Няголов (жонглиращ
уверено с ролите на Пък и Шута), Василена Събева (сдържаната Оливия,
под чиято ледена външност кипи
страст), Велизара Душанова (по момчешки дръзка и по женски чувствителна в ролята на Виола), Катерина
Петрова (земно витална като прислужницата Мария), Мартин Димов и
Иван Иванов (в завладяващото дуо сър
Андрю Чикчирик и сър Тоби)…
И в двата спектакъла, без да е изречено пряко, триумфира някаква виталност, едно усещане за неподвластност на страха от тленност и смърт,
който ни се насажда всекидневно. Събирането в театралния салон днес
наистина се превърна в честване на
духа, в надмогване на несигурността
на нашето съществуване. „Шекспир е
могъл спокойно да умре от чума, пише
Антъни Бърджис, но той останал в
Лондон, за разлика от другарите си.
Всъщност през 1593 г. завършил първият етап в кариерата на Шекспир
като изгряващ драматург.“
Може би точно заради това (перифразирайки Аджадж) Шекспир „изведнъж
става наш съвременник, тъй като
е преминал през чумата и се оказа
по-актуален от нашите новини“.
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Смяната
на името
Оля Стоянова
разговоря със
Здрава Каменова
за театъра,
писането
и работата
с документалния
материал

Спектакълът „Назови ме с моето име“
по текст, написан от Здрава Каменова и Благой Бойчев, имаше премиера в
края на миналата година. В тази пиеса
двамата автори изследват темата
за т.нар. възродителен процес. Благой
Бойчев е и режисьор на спектакъла,
художник е Мирела Василева, а композитор – Добромир Кисьов. На сцената
са Здрава Каменова и Наталия Цекова,
които играят с истинските си имена.

Документален спектакъл с истории от възродителния процес – откъде тръгна идеята за представлението „Назови ме с моето име“ и
какви разкази стоят в основата
му?
Идеята дойде от актрисата Наталия
Цекова, с която сме работили и преди
това заедно – направихме спектакъла „Цигански колела“. А в основата на
„Назови ме с моето име“ са истински
истории на жертви и свидетели. Тези
разкази са събрани от немския езиковед от български произход проф.
Христо Кючуков и асистентката му
Сибел Солак. Двамата събират истории, разказани на турски, ромски
и български, от хора, преживели възродителния процес. Има истории,
които предизвикват усмивка, други –
насълзяват. Тези истории попаднаха
в ръцете ни и Наталия дойде с предложението да се опитаме да направим спектакъл. Благой Бойчев пък има
извървян път в този жанр и темата
е много близка до нещата, които го

„Дом за овце и сънища“, режисура Гергана Димитрова, автор и изпълнител Здрава Каменова

вълнуват. Като че ли много бързо се
намерихме точните хора, които искат да говорят по тази тема. А проекта осъществихме, благодарение на
Националния фонд „Култура“.

На какви други източници разчитате и успяхте ли да се срещнете
с хора, които са преминали през
всичко това?
В представлението звучат гласовете
на хората, разказващи историите. В
случаен разговор разбрахме, че един
обичан от нас актьор – Мариан Бозуков, е отраснал в едно родопско село
и по време на възродителния процес
е бил дете, но е свидетел на тези събития и ги помни. Той също ни разказа вълнуващи истории. Записахме и
неговия глас. Самият проф. Христо
Кючуков разказва своята история в
представлението. Аз преразказвам в
пиесата историята на Сибел Солак.
Това са хора, с които ние реално сме
общували и се срещнахме лице в лице,
а пък те ни срещнаха с други хора и ни
предоставиха техните разкази.

Какъв беше процесът на писане и
дали тези документални истории
се разказват по-трудно?
Тези истории са по-трудни, защото
нямаш свободата да сочиш с пръст

или да водиш сюжета в посока, в която ти се иска. Тук трябва да бъдеш
обективен, а обективността в изкуството е най-трудното нещо. Да,
много трудно ни беше, но до последно
Благой държеше да запазим документалността, но и да включим мои художествени текстове, както и една
драматургична ситуация, измислена
от нас. До последно се чудехме дали
такъв подход ще сработи. И мисля,
че беше много хубаво, че съумяхме до
края да се опитваме да съчетаем двете страни.

Коя е вашата лична история за
името? Историята от Япония
вероятно?
Да, аз разказвам за моето име, което
е малко странно – Здрава. Но докато
бях на турне в Япония преди години,
хората имаха трудност да произнасят това име, тъй като японците
нямат звук „в“ и никога не съчетават
две съгласни без гласна между тях. В
крайна сметка с много мъки успяха да
кажат нещо подобно на „Зу-ду-ра-ба“
и им беше неудобно колко много са видоизменили името ми. Затова ме помолиха да им кажа какво означава то
и когато чуха, че има цвете здравец,
ми казаха, че и те имат популярно
японско име, което означава „цвете“
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Здрава
Каменова

Здрава Каменова е актриса,
авторка на пиеси и сценарии.
Завършва НАТФИЗ „Кръстьо
Сарафов“ със специалност
„Актьорско майсторство за
куклен театър“ при проф. Румен Рачев. През 2004 г. печели
наградата Икар за ролята си в
спектакъла „Карлсон и дребосъчето“. Заедно с Гергана Димитрова през 2012 г. получава
Икар за драматургия за пиесата „Праехидно“. През 2019 г.
е номинирана за Икар в категорията „Най-добра актриса“ за
ролята си в спектакъла „Дом
за овце и сънища“. Авторка е
и на много пиеси и на няколко
книги за деца.

– Ханако. Попитаха ме дали мога да се
казвам Ханако, поне докато съм в Япония. Та така – била съм Ханако за един
месец от живота си, а не Здрава.

Това обаче е една много по-оптимистична история за смяна на
името, а в спектакъла не всички
истории са такива.
Да, опитваме се да погледнем на имената от доста различни ъгли. Имаме
разказ за един млад човек, който наскоро сам сменя името си – от Димитър Груев се е прекръстил на Мимо
Гарсия, защото вярва, че това име повече изразява неговата същност.

Когато дълго време се работи върху една тема, се натрупват много
истории. Приличат ли си тези истории за смяна на имената – защото във всяка една от тях има болка
и разочарование? И има ли разкази,
от които се отказахте?
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Много различни бяха тези истории
и до края на репетициите се притеснявах, че има опасност една от
най-чувствителните за мен истории
да отпадне. Просто не ѝ намирахме
мястото в спектакъла, а тя е за една
учителка, която дава задача на децата да напишат съчинение. В класа ѝ
обаче има деца от турски произход,
на които наскоро са сменили имената.
Някои от тези деца по навик изписват върху хартията старите си турски имена. Когато учителката вижда
това, ги кара да изядат пред очите
на всички листовете със сгрешените
имена. Когато четох събраните от
проф. Христо Кючуков и Сибел Солак
истории, този разказ се запечата в
съзнанието ми.

Можете ли да сравните работата по предишния ви спектакъл,
базиран на документален материал – „Дом за овце и сънища“, и
настоящия? В едната пиеса става
дума за бежанските вълни след Балканските войни от началото на ХХ
век, а в другата – за насилствената
смяна на имената. И двете теми
предполагат работа с документи и
свидетелски спомени – въпросът е
приличаше ли си процесът на писане, или всеки текст предполага различен подход и лични открития?
Много различни бяха процесите на
работа и се радвам, че беше така. В
„Дом за овце и сънища“ отново вплетохме истински истории, но там е
много по-силна художествената линия и образът на Ванга, който свързва
всичките истории. Докато тук оставихме истинските разкази на преден
план. Тук дори артистите заставаме
с имената си – Наталия и Здрава разказват и преразказват тези много
искрени истории. Стремили сме се да
няма никаква лъжа – до такава степен, че дори на сцената сме със собствените ни имена. И затова казвам, че
се радвам – защото това отново е документално представление, но с него
успях съвсем друг път да извървя, и то
благодарение отново на режисьора.

Кои са „вашите“ теми и винаги
ли успявате да реагирате бързо
на промените, които се случват

около нас? Дори по време на пандемията успяхте да създадете спектакъл със заглавие „Извънредно
положение“.
Темите си идват с времето, с вятъра,
с болките, със загубите. Тези дни загубих скъп приятел от тази болест и
днес това е темата. Не знаем дали ще
се превърне в текст – ако има нужда,
може би ще се превърне. Имам усещането, че текстовете не ги пиша изцяло аз, а ситуацията ги дописва или ме
принуждава да бъда проводник в написването им. И вярвам, че се случва,
защото за някого е необходимо това,
за някого от публиката.

Имате усещането, че тези текстове попадат на точното място
и участват в разговор и с публика,
и с останалите автори?
Да, със сигурност. Моите текстове
никога не са били писани самоцелно
или защото ми се иска да захвана някаква тема, за да работя. Не, те връхлитат живота ми по някакъв начин и
не ме оставят безучастна. Не мога да
кажа, че аз съм инициаторът на всичко това.

Като какъв човек се определяте –
като театрален човек или като
човек на думите?
Завърших актьорско майсторство и
по професия съм актриса, но май вече
много повече пиша, отколкото играя.
Но и тези две неща така са се хванали
за ръце, така са се оплели, че мисля, че
съм едновременно театрален човек
и пишещ. Освен това съм и зрител, и
помагащ на актьорите да играят, защото ми се е случвало дори да режисирам текстове. Толкова го обичам този
театър от всичките му ъгли! Хубавото е, че тези роли не си пречат една
на друга.

А какво откривате в драматургията?
Толкова много неща откривам, че не
знам дали с думи мога да ги нарека. Тя,
драматургията, е изтъкана от думи,
а да обясня какво ми дава, просто думи
нямам.
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„Смахнато порно“, фотография
© Silviu Ghetie / microfilm

Берлинале 2021
Димитър Радев
Камен Калев
Деян Статулов
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Жанина Драгостинова

Спасяване на публиката
71-ви Международен
кинофестивал в Берлин:
1–5 март/9–20 юни 2021 г.
Седмица след края на Берлинале от
фестивала обявиха конкретните дати
(9–20 юни) на т.нар. Специално лятно
издание, когато в кина на открито
публиката ще може да види показаните
през февруари онлайн само на журналисти и представители от кинобизнеса
филми, да се срещне със създателите
им, а наградените да получат наградите си. Засега това звучи оптимистично. Но въпреки това не отменя въпроса: такова ли е бъдещето на киното?
Стрийминг платформи на закрито и
надежди за сухо лято, когато евентуално може да се надяваме на вид колективно изживяване, за каквото досега
се смяташе ходенето на кино? Когато
миналата година големите фестивали
се проведоха в хибридна форма (онлайн
и ограничен брой посетители офлайн),
почти всички си казахме, че това е временно, че догодина вече всичко ще е наред. Уви, догодина дойде и още нищо не
е наред.
Берлинският фестивал е най-мащабният от европейските кинофоруми,
що се отнася до зрителската част. И
ако все пак за малките зали има надежда, че в обозримо бъдеще пак ще отворят врати, кой днес би се ангажирал с
прогноза кога ще е възможно кинотеатърът на Постдамер Плац с неговите
1754 места, където се прожектираха
конкурсните филми, да се напълни с
долетели от целия свят журналисти,
които вътре едновременно да дишат,
да се смеят, да подсмърчат, понякога
да дюдюкат, друг път да викат възторжено? Пандемията от COVID изправи всички фестивали пред няколко
въпроса, на които засега няма отговори. Първо: възможно ли е те да съществуват без червения килим, без
срещите със звезди, без блясъка, без
пресконференции, без журналистическите репортажи, без цялата суета,
която се е утвърдила като успешен
икономически модел? Второ: гледането на филми на компютър, колкото и
да е удобно, лишава зрителя от някои
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технически достижения, например
той не може да чуе звуковите ефекти
по същия начин, както става в салон.
И нито пейзажите, нито едрият план
имат същото въздействие като в
кинозала. Всичко това ще доведе ли
до промени в техническото производство на филмите при евентуално търсене на други ефекти? Трето:
фестивалите и арт кината показваха
филми, които стоят далече от мейнстрийма и задоволяват потребностите на тип зрители, които, макар
и да са малцинство, в никакъв случай
не са малко. Ако бъдещето на киноразпространението е главно онлайн, ще
се появяват ли платформи, които да
поемат арт филмите?
В момента кинообщността се надява, че скоро показът и фестивалният
живот ще се върнат към познатите
ни форми на съществуване. И докато надеждите станат реалност, се
прилага моделът на онлайн присъствието. Берлинале доказа, че това е
възможно, особено в търговската
част. Европейският филмов пазар,
тази обособена за представители на
бизнеса секция, отчете успех: 12 000
посетители от 131 страни, 60 държави с 504 изложители на 264 виртуални
щанда предложиха своята продукция,
продадоха, купиха и сключиха договори за нови филми. Числата в никакъв
случай не говорят за спад в бизнеса,
напротив – запазено е нивото от фестивалите с физическо присъствие.
Новите директори Карло Шатриан и
Мариете Рисенбек имаха и нов подход при съставянето на журито: то
се състоеше само от режисьори, печелили вече Златна мечка , а именно:
Мохамед Расулоф (Иран), Надав Лапид
(Израел), Адина Пинтилие (Румъния),
Илдико Енеди (Унгария), Джанфранко
Роси (Италия), Ясмила Збанич (Босна и
Херцеговина). Селекционираните филми бяха по-малко на брой, но с доста
високо качество. Този път и средното
ниво в никакъв случай не беше разочароващо. Наградите, доколкото мога
да съдя по излезлите в международната преса статии, също се приемат
единодушно с одобрение.

„Смахнато порно“ на румънския режисьор Раду Жуде беше удостоен със
Златна мечка. Жуде не е непознат за
Берлинале, през 2016 г. с „Аферим!“
(копродукция между Румъния, България, Чехия и Франция) взе Сребърна мечка за режисура, „Главни букви“
беше включен в извънконкурсната
програма на фестивала миналата година. С филма на Жуде Берлинале затвърди имиджа си на политически
фестивал, тъй като ако трябва „Смахнато порно“ да бъде определен жанрово, най-близо стои до политическата сатира. Разделен е на три части,
всяка въведена с хумористичен гег.
Сюжетното развитие, което ги сплотява, е следното: млада жена, която
работи като учителка по история в
елитно училище, прави секс с мъжа си.
Неясно как са заснети с телефона ѝ и
видеото попада в социалните мрежи,
където е гледано от учениците. Те от
своя страна разказват на родителите
си, които възмутени искат учителката да бъде наказана. В първата част
на филма жената върви по улиците на
Букурещ и води тревожни разговори с
мъжа си. Жуде ни представя прекрасно
документално наблюдение на постсоца в румънската столица: облепени
с плакати и реклами порутени фасади, нервни граждани, сблъсъци със и
без повод. Втората част е кръстена
„Речник“ и в нея режисьорът обяснява
понятия като чест, родина, войска,
героично минало, патриотизъм, математика, изкуство… с документални кадри от различно време – от Втората световна война, през Чаушеску
до днешния изблик на национализъм,
при който румънци играят хоро в басейн. В съвременната част кадрите са
най-вече от социалните мрежи. Третият епизод е трибуналът, на който
е изправена учителката. Тя трябва да
обяснява на родителите… защо е правила секс с мъжа си. Политическото
лицемерие на днешна Румъния – това
ни показва чрез сатиричния си филм
Раду Жуде. „Смахнато порно“ започва
и завършва с кадри на действително
хардпорно. Запитан как си представя филма в разпространение с такива
кадри, Жуде отговори, че зрителите
виждат това, което виждат учениците в социалните мрежи, така че не
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би трябвало да има нищо смущаващо.
„Смахнато порно“ вероятно ще остане в историята и заради друго – той е
сред първите филми, снимани в условията на пандемията през лятото на
2020 г. И действащите лица са с маски
на лицата, което е не само метафора,
но и важен визуален знак за времето.
Сребърна мечка и Голямата награда
на журито бяха за японския филм
„Колелото на късмета и фантазията“ на Рюсуке Хамагучи, спечелил си
славата на „най-френския режисьор
на Япония“. И този филм се състои
от три епизода, в които се срещат
случайни хора и водят диалози за себе
си и света. Героите са разположени
в светли помещения на фона на бели
стени, което оголва съществата им.
Най-вълнуваща е третата част, в
която две жени се срещат на стълба и
започват разговор. Отначало и двете
мислят, че се познават от училище, в
течение на разговора се оказва, че не
е така, но въпреки че са напълно непознати, те продължават с изповедите
си. Влезли в ролите на бивши приятелки, те не излизат от тях, докато не
довеждат до финал нещо, което в миналото не е стигнало до завършека си.
Докато усещането след филма на Раду
Жуде е по-скоро печал, че едва ли скоро Източна Европа ще се измъкне от
постсоциалистическата си тиня, германската режисьорка Мария Шпет,
чийто филм „Господин Бахман и неговият клас“ взе Сребърна мечка, Наградата на журито, излъчва оптимизъм за бъдещето и вяра, че все пак
доброто у човека побеждава. Филмът
е документален и проследява една
година от живота на ученици в германско училище. Те са в шести клас и
това е важно да се отбележи, защото предстои да бъдат избрани тези,
които ще продължат в гимназията,
и останалите, които ще отидат в
професионално училище. Съответно
в такава ситуация на избор избиват
низки страсти, виждат се прояви на
взаимопомощ и разбирателство. Другият съществен детайл е, че класът
се състои от деца с мигрантски произход, сред които има и двама с българско гражданство – Хасан и Щефи.

Темите на филма са същите, които
занимават и Раду Жуде – чест, достойнство, минало, патриотизъм, интеграция, само че този път представени чрез детския поглед. Неминуемо
във всекидневието си децата влизат
в конфликти, едно срещу друго се изправят мнозинство и малцинство. Но
докато при Жуде мнозинството буквално издевателства над учителката,
Мария Шпет показва, че е възможно и
друго разпределение на силите, при
което няма победители и победени,
при което силните се учат да разбират мотивите на слабите. Разбира се,
учителят Бахман е изключителна находка и нищо чудно да е единствен по
рода си, т.е. да не става дума за тенденция, а за изключение. Той е учител
мечта, който има невъобразимо търпение и който освен знания по учебните предмети иска да предаде на децата умението да бъдат добри хора. За
всяка една ситуация намира лична история, с която емоционално да въвлече учениците си в проблема. Например
– защо децата от различните страни
имат имена, често трудно произносими за останалите. Бахман разказва
как се е появило неговото име: семейството му било от областта Шлезия,
където почти всички имена завършвали на -ски. Неговите баба и дядо се
наричали Ковалски. Но националсоциалистическата власт издала заповед за
преименуване с немскозвучащи имена.
И когато баба му отишла в службата
за смяна на имената с готовност да
брани фамилията си, чиновникът там
ревнал, че не може да се занимава с нея
и от сега нататък ще се казва Бахман.
Голямата история, личната трагедия,
промяната, засягаща поколения напред – всичко има в тази малка случка,
която, предполагам, българчето Хасан
може да чуе и от собствените си баба
и дядо. Вълнуващи са и думите на г-н
Бахман в края на филма, когато учениците получават дипломите си. Учителят казва: някои имат по-добри оценки, други по-лоши, но това са оценки за
вашите знания, не за това какви хора
сте. И не забравяйте, че оценките регистрират едно конкретно временно
състояние, защото всичко подлежи
на промяна. В края на учителската
си кариера Бахман все още вярва, че

по-лошите могат да станат и по-добри. А Хасан му подарява шапка с българското знаме. Това е и последният
кадър на филма: господин Бахман в
гръб с шапка с трикольора на главата.
Искам да отбележа и името Денеш
Над, това е унгарецът, отличен с Наградата за режисура за „Естествена
светлина“. Убедена съм, че трябва да
го запомним, защото от тази награда тръгна и възходът на Раду Жуде.
Филмът разказва за унгарски войници,
които по време на Втората световна
война търсят партизани от руските
села, разкъсвани между чувството за
дълг и човещината си.
Първата Сребърна мечка за актьорско
изпълнение, а не разделена на женска
и мъжка роля, което е и едно от нововъведенията на фестивала, беше
за Марен Егерт и участието є в „Аз
съм твоят човек“ на германската режисьорка Мария Шрадер. Героинята
участва в експеримент, в който хора
оценяват като партньори роботи.
Колкото и да звучи като фантастика,
този филм представя близката ни реалност, когато ще се сблъскаме с изкуствения интелект, и то в сфери, за
които в момента не вярваме, че това
е възможно.
И на мен през ум не би ми минало преди
година, че ще изгледам цял фестивал
от къщи – като захвърлена на самотен остров само с компютър и конкурса на Берлинале. Разбира се, в това
време същите филми се гледаха от
журналисти в Токио, Лисабон, Рим, Истанбул, Скопие… но тъкмо това осъзнаване на безбрежността на онлайн
пространството правеше самотата
на кинопреживяването още по-кънтяща. Странно е писането за филми,
които в момента са повече фантоми,
отколкото реалност. Защото същинският живот на всяко произведение
започва след срещата със зрителите,
независимо дали те са милиони, или са
шепа хора.
Чрез своето 71-во издание Берлинале
спаси кинобизнеса. Все още трепти
надеждата, че ще бъде спасена и публиката на арт киното.
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Между

отмъщението
Разговор
с Димитър Радев
за пълнометражния
му дебют
„Рая на Данте“
Героят със странното име Данте
пише книга за Белене, където загива баща му. Данте и Белене – как се
събраха тези на пръв поглед противоположни реалности във вашия
филм?
Първоначалната ми идея беше за
филм, който разказва съдбата на човек, преживял Белене. Впоследствие
добавих този нов интертекстуален пласт с Данте Алигиери и „Божествена комедия“. Бях впечатлен
от идеята на Данте за „вертикален

и

прошката

защото те са го изгонили позорно
от дома му и са провалили бъдещето
на града, той страстно вярва, че те
заслужават тази нерадостна съдба,
но това, знаем, не е окончателната
присъда на Създателя, който, слава
богу, е повече прощаващ, отколкото
строг, перифразирам Жюлиен Грийн. В
моя сценарий протагонистът Данте
има същото „оправдание“ като своя
флорентински покровител, на когото е кръстен. Той върши „справедлив“ съд над мъчителите, докато не
го осенява идеята за прошката като
лек за собствената му душа – да видиш стаената злоба в собственото си
сърце, това е срещата със „сянката,
но и възможност за реална себетрансформация. Тази интерпретация на

кого обаче са отправени те? Ако се
съди по героите във филма – тъкмо
към най-младите, които нямат
спомен за онова време. Целяхте ли
да провокирате подобен размисъл?
Надявам се, че младите хора, които
гледат филма, ще се замислят, дай
боже, ще прочетат повече по темата. Сега има достатъчно литература. Аз самият също трябваше да се
дообразовам. Книгата на Стефан Бочев „Белене. Сказание за концлагерна
България“ беше мой пътеводител в
това тежко узнаване на истината,
но също така и книгите на Петър
Байчев „Спомени от лагерите. Портрети на лагеристи от Белене“ и на
Стефан Чакъров „Боже, прости им, но
не забравяй!“.

На кого е нужна истината за Белене
– е реторичният въпрос на Данте.
Защо героят все пак не публикува
книгата си за Белене?

„Рая на Данте“, реж. Димитър Радев

хронотоп“, който обхваща миналото,
настоящето и бъдещето, „сочейки с
пръст“ към небето като Платон на
Рафаело, или както казва Михаил Бахтин, към това „съвместно съществуване на всичко във вечността“. На
един по-късен етап от писането на
сценария „Божествена комедия“ ме
поведе в онези тъмни дебри на Ада и
Чистилището, които в произведението според мен могат да бъдат видени
като идея за човешкия съд. На Данте
му се иска да осъди политическите си
врагове от Флоренция на вечни мъки,
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прошката и личната промяна има психоаналитични, но и дълбоки християнски корени, които не могат да бъдат
отречени или подценявани. И последно, на вашия въпрос бих отговорил с
думите на един оцелял лагерист от
Белене, когото „срещнах“ в документален филм, докато пишех сценария
си – „Ние там, в Белене, преживяхме
деветте кръга на Ада!“.

Филмът поставя трудни въпроси
за комунистическото минало и премазването на човешки съдби. Към

Нужна е на тези, които имат съвест.
Заблуда е, че истината е нужна всекиму, по всяко време. Ние всички имаме
моменти на охладняване и потъмняване на собствената си съвест, в които приказките за доброто и красивото ни се струват празна реторика, и
именно тогава личността на конкретен човек, негова смела постъпка,
дори един малък жест на милост може
да ни спаси от черногледство и униние. Не смятам, че това е примерът
на онзи възвишен индивидуализиран
„аз“ на героите, които описва Айн
Ранд, а по-скоро на скритите „малки“
хора като героя на Владимир Пенев –
Данте. Такива хора като Данте, които са огромна рядкост в наши дни,
имат силата да кажат едно последно
„не“ на нарцистичния си нагон след
опитите да наложат своята гледна
точка на другия и да го унижат, за
да почувстват превъзходството
си. Затова мисля, че героят не иска
да издаде тази книга, защото тя се

63
е превърнала в един личен акт, тя е
замислена като вид „отношение“ с
насилника, като коварно отмъщение
към дядото на Рая (Радина Боршош)
и тя/книгата трябва да остане според логиката на сценария именно там
– в сферата на персоналното, а не да
търси диалог с общественото съзнание. Все пак любовта и отмъщението
предполагат дълбоко отношение на
свързване или развързване на чувствата. Ние никога не обичаме или
мразим по принцип, в дълбочина тези
отношения са винаги движение към
определен субект, нали така? Книгата на Данте е „лична“ изповед на неговото страдание и разочарование,
на семейната мъка, която намира своя
адресат в лицето на Рая.

Очевидно сте работили с документални източници при развитието
на сценария. Има ли реална история, залегнала в сюжета?
Да, документалният пласт е много
важен. През 2014 г. посетих изложбата с портрети и шаржове на концлагеристи от Белене в Националната
галерия, рисувани от Петър Байчев
в края на 40-те и началото на 50те години, докато е бил затворен на
острова. Мисля, че тези изтерзани
лица, които срещнах там, тогава ми
предадоха една особена енергия на
сила и търпение, за да започна и да
завърша след повече от шест години
„Рая на Данте“.

Защо избрахте да напишете сам
сценария?
Без да звучи претенциозно или твърде мистично, мисля, че никой не пише
сам сценария си, дори и да бъде затворен сам между четири стени. Аз дори
невинаги си спомням кой точно ми е
разказал интересна или забавна случка, която влиза в моя разказ, понякога споменът е полуизтрит и имаш в
запас специфична миризма или вкус,
някаква бегла тоналност на преживяното, по които по-късно конструираш
фикционалната реалност. В случая
с „Рая на Данте“ разчитах първо на
Златка Станкова (докторант по теория на драмата в СУ), с която изградихме скелета на сценария, после и на

Владимир Пенев и Радина Боршош в „Рая на Данте“

продуцента Николай Мутафчиев, който също подаваше идеи и ревизии на
моите търсения. На по-късен етап в
проекта присъединих менторите ми
от магистратурата по „Творческо писане“ в Софийския университет – Ани
Илков и проф. Иван Иванов. Последно
имах щастието да ползвам опита и
таланта на писателката Теодора Димова, която стана и сценарен консултант на проекта и с която чувствах
лек и попътен вятър в съвместната
ни работа.

Филмът е структуриран в три
части – „Аз“, „Ние“, „Тя“, как стигнахте до тази триада?
Исках да повторя „Божествена комедия“ на нов глас с „Ад“, „Чистилище“ и
„Рай“, но изхождайки от философията
за личността като огромен парадокс.
Имам предвид нещо, което едва ли бих
могъл да кажа по-точно с мои думи, затова ще цитирам дословно Йоан Зизиулас: „Значимостта на личността
лежи във факта, че тя представлява едновременно две неща, които на
пръв поглед са в противоречие: отделност и общение“. Затова съвсем
нарочно в първата част на филма,
която се казва „Аз“, камерата е напълно статична. Тя подсилва адовото
състояние на главния герой – Данте,
който е тотално „поместен“ в своето минало, до степен, че движението
му е абсолютно невъзможно. Това е
тъмница без всякакво проветрение.
Тук миналото е прокоба на липсата
на надежда, че животът има смисъл
отвъд спомените и издигането им в
идол. Оправданата вяра в духовната

аура на родителите му, в тяхното морално превъзходство над мъчителите
им по парадоксален начин е и неверие
в личната свобода на протагониста,
като човек, годен да изпита радост
от живота и да тества волята си в
„новия свят след 1989 г.“. Данте, без
съмнение, е прекрасен човек и това
си проличава във втората част на
филма – „Ние“, когато той среща Рая.
Това не е обикновена среща, тя е музата на Алигиери, самата Беатриче, която подмладява героя и му дава
възможност да диша с пълни гърди в
настоящето. Тази среща е чистилище и за двамата, лишава ги от една
повърхностна представа за живота
като черно-бял екран и ги подготвя за
истинско приятелство. Тя е вид скок
към сакралността на образа на другия, преживян като иконичен образ и
архетип на божественото. Затова и
третата част скъсва с битовото, героите са разделени от разстоянието,
но са заедно в мислите си.

Казвате, че сценарият е писан от
вас с мисъл за актьора Владимир
Пенев – защо?
Помня Владимир Пенев още от студентските ми години, когато учех актьорско майсторство в НАТФИЗ. Той
играеше Яворов в „Нирвана“ на Константин Илиев и още тогава разбрах,
че е много, много талантлив човек.
Бях толкова възхитен от постановката, но и от неговата игра, че поставих „Нирвана“ на учебната сцена
заедно с една моя колежка във втори
курс, а аз изиграх образа на Яворов.
Когато доста по-късно го гледах в
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Димитър
Радев

Димитър Радев е роден през
1976 г. във Варна. Завършва актьорско майсторство в класа
на проф. Димитрина Гюрова в
НАТФИЗ и специализира кинои телевизионна режисура при
акад. Людмил Стайков. Учи
сценарно писане и кинорежисура в Ню Йорк Филм Академи,
кино- и телевизионна режисура
в НБУ. От началото на 2020 г.
е докторант по „Българска литература“ в СУ. Има три късометражни филма, представени
на международни фестивали.
Пълнометражният му дебют
„Рая на Данте“ спечели Наградата на критиката на фестивала „Златна роза“ във Варна
през 2020 г. и е селектиран
за 74-тото издание на Salerno
International Film Festival, както и
за Ischia Films of the Year и София
Филм Фест 2021.

„Мъртвешки танц“ в „Сфумато“, вече
нямах съмнение, че именно Владимир
Пенев е най-подходящият за ролята
на Данте.

Владимир Пенев създава сложен
образ на човек, живял в социална
изолация като „враг на народа“,
който пред очите ни се променя и
започва да взима смели решения за
живота си, открива креативната
си страна. Как работихте с него?
Трябва да кажа, че с Владимир Пенев се
работи лесно. Първо, той е много опитен актьор, който познава занаята
до съвършенство, после идват неговата силна интуиция и инстинкт за
автентично актьорско присъствие,
без да полага допълнителна театрална патина в ролите си. Това е ключът
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за доброто кино според мен, преживяването на актьора, което носи
естественост и като че ли някаква
мигновеност, усещане, че всичко се
случва сега и без насилие над изобразявания персонаж. Андрей Звягинцев
говори много интересно и смислено по
този въпрос – за липсата на самонаблюдение в изпълнението на актьора
като основна черта на талантливия
артист. За мен беше много важно да
му разкажа за героя, да му го представя по начина, по който аз го виждам, да
му създам удобна кожа, в която той да
се почувства свой на себе си. Мисля, че
този диалог режисьор – актьор следва
да бъде тестван още в подготвителния период, в кастинга на първо място, защото трябва да усетиш и приемеш другия човек, да искаш и да можеш
да му се довериш, иначе не било имало
смисъл да започвате пътешествието
заедно. Скоро гледах видео, в което
Мартин Скорсезе обяснява, че обича
да се вслушва в идеите и да подкрепя
импровизациите на Джо Пеши специално за работата им в „Добри момчета“. На другия полюс е Стенли Кубрик,
който иска дословно следване на текста и поведенческата линия, която е
създал и предал на актьорите си. Аз
мисля, че в различните ситуации режисьорът трябва да бъде подготвен
за гъвкаво отношение, да бъде готов
да отстъпва и да дава свобода, както и да не търпи намеса там, където
може да се „счупи“ целостта и природата на филма.

вече не помни какво е вършил. Не
пресъздава ли вашият филм една
безизходна ситуация, в която от
десетилетия кръжим?

Данте е изправен пред дилема – наказание или прошка – колко голямо
е разстоянието между двете?

И все пак не се ли боите, че ще ви
обвинят в наивност заради този
неочакван финал?

Мисля, че всеки, който гледа филма,
ще трябва сам да извърви разстоянието между наказанието и прошката, поглеждайки ситуацията на
Данте със своите очи. Помня прелюбопитната мисъл на Ролан Барт –
„Текстът се интерпретира, като се
пренапише“, така че „Рая на Данте“
има възможност да се разгърне в много посоки според въображението и интелигентността на зрителя.

Мисля, че малко наивност на никого не би попречила! Тя е естествена
черта на човека и желание за доверие
и благородство. А и всички останали
оръжия не ни показаха своята ефикасност… Етимологично „наивен“ произхожда от латинското native и в една
от възможните употреби на думата
от XVII век е била синоним на „новороден“. Бих завършил нашия разговор
с един библейски цитат от ап. Павел:
„За чистите всичко е чисто…“.

Антипод на Данте е бившият следовател от милицията (Борис Луканов), претърпял инсулт, който

Данте в моя филм прекъсва веригата
на отмъщението и с това сътворява
нова духовна перспектива, не пренебрегва политико-историческото минало, а по-скоро го превръща в личен
катарзис, открива най-дълбоката
възможна личностна свобода.

Истината ранява, както се убеждаваме и от финала на вашия филм.
Данте губи своята Беатриче, но
пък среща любовта и написва книга с любовни стихове. Излиза, че
надежда все пак има?
Без надежда закъде сме? Не смятам, че
филмите винаги трябва да разчитат
на happy end. Но пък другата крайност – „Ние живеем в ада, България
е самият ад“, това според мен говори за крайна вътрешна неудовлетвореност, която граничи с психоза.
Нали светлината извира от нас! Ако
прожектираме навън от себе си само
тъмнина, ако небето над нас винаги е
черно и облачно, явно проблемът или
част от него е в нашите души. Можеш да проектираш тази тъмнина в
другите, да ти е виновен винаги съседът, да търсиш корена на злото в
обществото, но това, смятам, е вид
извинение за нашите собствени дефицити и деформации.

Въпросите зададоха Людмила Димова и
Тони Николов
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По живия плет
С режисьора
Камен Калев
разговаря
Деян Статулов

на спомените

„Февруари“ е четвъртият пълнометражен филм на режисьора Камен
Калев. Този път той е и сценарист, и
монтажист. „Февруари“ беше в официалната програма на кинофестивала в Кан, а на София Филм Фест получи
наградата за най-добър български игрален филм.

Какво ви подтикна да заснемете
този филм, който рязко се отличава от направеното досега от вас?
Не знам доколко е здравословно, но в
мен протича един процес, при който,
след като заснема филм, инстинктът
ме насочва да направя нещо противоположно. Излизайки от филма „С лице
надолу“, спонтанно пожелах да се върна към нещо по-занаятчийско – да го
преживея по-лично, да го направя с
ръцете си, да го издялам. Съвсем спонтанно се появи случката от третата
част на „Февруари“. Една история за
дядо ми, който е искал да се събере със
своята сестра и да се грижат един за
друг, останали сами в края на живота
си. Исках да я разкажа в късометражен
филм, но след това ненадейно се появи
и втората история, също за етап от
живота на дядо ми. Как той се жени,
отива в казармата и цели три години никой не получава писмо, обаждане
или някаква вест от него, докато не
се прибира. Така постепенно се оформи идеята за пълнометражен филм от
три части и започнах да търся истории от детството му. Животът на
дядо ми е трайна провокация за мен,
особено заради невъзможността да
се общува с него. Своеобразният му
характер и неговата непроницаемост
са оформили цялата ни фамилия.

Във филма има съвсем малко диалог
и вътрешнокадров текст. Преоб-

Камен Калев и Кольо Добрев на снимачната площадка, фотография Филип Тодоров

ладава визията. Как изглеждаше
готовият сценарий?
Сценарият е изключително близък
до филма. Като литература и текст
той носи в себе си една поетична нотка, която съм се опитал да постигна в
готовия филм. Беше 50 страници, но с
много точни описания, които намериха място при снимките. По-важното
беше да постигна вътрешна логика,
така че зрителят да се ориентира
какво може да очаква. Помня, че когато го показах на световния разпространител Memento Film International
още на ниво сценарий и решиха да го
включат в своя каталог, ме попитаха
дали не пиша и проза. Тогава прецениха, че не желаят по никакъв начин да
влияят на текста, както това обикновено се случва при работата с копродуценти. Това беше много важно
условие за мен. Продуцентът ми Филип Тодоров изигра много важна роля,
помагаше ми да се връщам към сърцевината на идеята и да не залитам в
други посоки.

В процеса на снимките имаше ли
риск да се отклоните от първоначалните идеи?

Ние бяхме съвсем малък екип и приоритет още в продуцентската конструкция беше да имаме достатъчно
време, да си позволим лукса да не бързаме, а да работим спокойно. В началото исках да започна да снимам отзад
напред – последната част. Бях тръгнал да снимам с непрофесионален актьор, който буквално ден преди снимките се отказа. Той беше на 85 години,
притесни се, защото имаше и здравословни проблеми, така че снимките се
провалиха. Трябваше да започнем със
зимно време, изчакахме следващото
лято и започнахме да снимаме хронологично, от първата част. Върнах се
към първоначалната си идея да поканя Иван Налбантов за ролята на стареца. Още на ниво сценарий мислех за
него, дори направих и пробни снимки,
но се уплаших, че ще промени героя,
защото в онзи момент носеше много меланхолия поради лични причини.
Сътресението по време на снимачния процес преживяхме много тежко.
Случваше ми се за първи път тази мотивация и енергия, която изкристализира и набъбва, да утихне още преди самото начало на снимките. Дори
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Камен
Калев

Камен Калев е роден в Бургас
през 1975 г. Завършва киноучилището „Фемис“ в Париж през
2002 г. Късометражните му
филми „Орфей“ и Maltonius Olbren
са представени и отличени
на световни фестивали, сред
които тези в Берлин, Клермон
Феран, Ню Йорк, Локарно, Стокхолм. Камен Калев е режисирал
и над 60 реклами, както и музикални видеоклипове. Прави
пълнометражния си дебют с
„Източни пиеси“.

си мислех, че проектът ще пропадне.
Сега обаче съм благодарен на обстоятелствата, защото така имах повече
време да преосмисля третата част,
замислена да е много по-абстрактна.

Във филма има специфично авторско съзерцание – в героя, пейзажите, птиците и животните. Едно
усещане за безвремие, точно както
го описва Албер Камю в „Лято“, чиито текстове цитирате във филма. За целта използвате и дължини, които днешният зрител вече
трудно приема.
Беше много важно как ще разкажа
тази история за човек, който не общува и не се променя във времето.
Това беше и най-голямото предизвикателство – как този филм да бъде
интересен за зрителите, а централната фигура в него да е като камък. В
тези нюанси и енергия, които вярвам,
че ги има във филма, е конкретният
филмов език и подход. Дължините, за
които говорите, са част тъкмо от
този наратив. Не съм търсил класи-
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ческа драматургия, идеята е всеки кадър да може да въздейства и да събужда въображението. Нямам за цел да
давам отговори, а по-скоро да провокирам публиката да говори със себе си.
Не ме притеснява, че на моменти зрителят може да излезе от филма. Знам
обаче, че когато се върне, няма да има
усещането, че е пропуснал нещо. Той
трябва да влезе в свят, който вибрира по определен начин и го насочва към
размисъл.

В „Източни пиеси“ успяхте да превърнете градската среда в герой,
сега това се случва с планинския
и селски пейзаж. Как успяхте да
направите този обрат?
Аз съм градски човек, но същевременно съм захранен с тази земя, с това
село. Помня, че докато бях студент
във Франция, не сънувах София или
Бургас, където съм израснал, а селото, в което съм прекарвал известно
време през лятото. Явно тези образи
много силно са влезли в мен. Аз говоря
за тях като за нещо живо в настоящето. Затова и когато се връщам по
тези земи, снимам с фотоапарат, знаейки, че историята трябва да мине
през образа.

За съжаление този автентичен
образ започва да избледнява. Как
успяхте да възстановите част от
него?
Първоначално си мислехме, че ще
бъде лесен за снимане филм – малко
локации, герои и само 50 страници
сценарий. Когато започнахме подготовката, си дадох сметка, че много
от местата, заложени в текста, вече
ги няма или са разрушени. Например
къщата, която се вижда в първата
част, я възстановихме от една съборетина. С месеци се мъчехме да намерим хора, които да направят живия
плет. Той е от бодливи храсти (в този
край ги наричат „паричка“), които се
секат, докато са зелени, след това се
сушат, докато потъмнеят. Дрехите,
престилките, посудата и другите аксесоари от бита държах да са автентични, от село Раздел. Помогна ни и

уредничката на музея в Елхово, която
с много страст и желание съхранява
местните традиции.

Във филма цитирате Камю, че хората след определена възраст придобиват чертите на своите прародители. В историята главният
герой още от дете сякаш приема
характера на дядо си.
Това беше основното, което ме интересуваше. Как не можем да избягаме от жестовете, които сме видели
от родителите си. От традициите,
обичаите, дори храната, която сме
вкусили като деца. Този детерминизъм авторът изразява в задкадровия
глас. Цитирам Албер Камю, той говори за човека, който приема съдбата
си, без да се противопоставя и надява
на друг живот. Тези хора живеят в настоящето по особен начин, който не е
характерен за градския човек.

Освен Камю във филма цитирате
през един от героите и поета Борис
Христов.
Много харесвам Борис Христов като
поет и като човек, който е отстоял и
запазил позицията си през годините.
Във втората част на филма героят
се среща със света на поезията – с
човек, много различен от него, който
носи разума и интелекта. Беше естествен и нерационален избор да се
спра на поет, когото обичам и искам
да бъде част от филма. Беше жест
към много важен човек за нашия пейзаж, който остана някак си сам.

И той е аскет като героя на филма.
Да. Героят е точно човек, който устоява на влиянията на времето и външния свят и остава докрай себе си. Затова втора част беше много важна.
Тези герои са най-силни там, където
са израснали. Те са такива, защото
познават и обичат занаята си, имат
опората на своето семейството, познават земята и храната. Знаем как
градът ги промени, затвори ги в апартаменти без тераси, задуши ги. Исках
този изгубен герой да остане поне в
литературата и киното.
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Цензура

Деян Статулов

и филмова коректност
Правото на свобода на словото и изразяването днес е най-ценено в целия
цивилизован свят, но действителното му упражняване се различава съществено през различните периоди
от развитието на човешката цивилизация. Цензура винаги е съществувала по един или по друг начин. Желанието да се потисне словото и да
се унищожи комуникацията, носеща
неподходяща, неудобна или вредна за
управляващите елити информация, е
много древно. Мотивите за налагане
на цензура са свързани с амбицията да
се защити обществото от „неморални идеи“, които вредят на установения социален ред.
Пример за това как е изглеждала цензурата в киното в Италия преди Втората световна война дава един епизод от филма на Джузепе Торнаторе
„Ново кино „Парадизо“ (1988). Преди
прожекцията на нов филм в малък
италиански град местният свещеник го гледа и с помощта на звънче
известява на прожекциониста коя
сцена да изреже. В края на филма главният герой гледа всички цензурирани
кадри, монтирани в кратък колаж. На
големия екран се редуват двойки, които се целуват и прегръщат страстно. Под прицела на свещеника попадат
женската голата, намеците за секс…
Накратко – всичко онова, което Католическата църква е обявила като
непристойно, вулгарно, неморално и
извън християнските добродетели.
В историята на киното цензурирането на филмите и техните автори се
осъществява през призмата на два
императива – обществения (морален) и политическия (идеологически).
Първият има благородната цел да
запази общоприетите добри нрави
в обществото, както и да съхрани
психичното здраве на подрастващите. Вторият императив е свързан
предимно с начина на упражняване на
властта. Целта е да се утвърди или
съхрани властта, като контролът

„Ново кино „Парадизо“, реж. Джузепе Торнаторе

над киното, другите изкуства и средствата за масова комуникация се използва за идеологическа пропаганда,
разправа с опозицията и манипулиране
на общественото мнение.
С нарастващата популярност на седмото изкуство възниква и необходимостта от контрол над съдържанието на филмите и сцените с насилие и
еротика. Поради липсата на каквито
и да било законови ограничения творците все още се радват на свобода,
която постепенно започва да бъде
ограничавана. Ярък пример за това е
премиерата на филма на Дейвид Грифит „Раждането на една нация“ (1915).
Режисьорът и неговото произведение са обвинени в откровен расизъм,
либералната преса ги заклеймява, а
в щата Ню Йорк филмът е забранен.
През 1930 г. вследствие на увеличения
натиск и упреци по повод липсата на
морал и контрол върху съдържанието
на филмите в САЩ под ръководството на Уилям Хейс се създава „Производствен кодекс“, останал известен
в историята на киното като Кодекса
на Хейс. Той е подписан от йезуита

Даниел Лорд – религиозен консултант
на филма на Сесил Б. Демил „Царят на
царете“, и Мартин Куигли – издател
на списание Motion Picture Herald. Ето
някои от изискванията на Кодекса: целувките на екрана да не са нито много
дълги, нито много страстни; прелъстяването на екрана е забранено; всякакви споменавания за долно бельо са
недопустими; личната хигиена и венерическите болести не могат да бъдат
кинематографичен предмет на показ,
а тялото трябва да e покрито, включително и пъпът. Последната забрана
обяснява високо вдигнатите гащи на
Тарзан в едноименния филм с Джони
Вайсмюлер.
От 1968 г. в Холивуд е въведена нова
система за категоризация на филмите, която показва кога творбата е
подходяща за всички зрители, в какъв
случай децата трябва да бъдат придружени от родители. Това е причината в Холивуд да се набляга на превантивната цензура, така че филмът да
получи категория, която да му позволи широк възрастов обхват. Принципът е чисто икономически, за да може
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„Отнесени от вихъра“,
реж. Виктор Флеминг,
1939 г.

студията да получават максимална
печалба.
През годините блюстителите за морална чистота в киното не спират да
следят съдържанието на филмите.
Морализмът има своите крайни проявления. От дистанцията на времето
много от тези методи днес изглеждат нелепи, забавни и дори абсурдни,
но те имат своята логика в съответния исторически период. Например
„Спартак“ (1960) на Стенли Кубрик
губи близо 30 минути от времетраенето си заради намек за хомосексуализъм. В САЩ „Последно танго в Париж“
(1972) на Бернардо Бертолучи е забранен за лица под 18 г., което не пречи
на религиозното движение „Иисусово
братство“ в щата Флорида да тръгне
на протест срещу филма и да се стигне до арестуването на собственик
на киносалон в Луизиана. Либерална
Европа също не е благосклонна към
творбата на Бертолучи – в Португалия филмът е забранен до 1974 г., а
в Италия, родината на режисьора – до
1987 г.
С течение на времето нарастващото
влияние на киното започва да се контролира и от политическата власт. В
Съветския съюз основна грижа за филтрирането на филмите има идеологическият отдел към ЦК на КПСС. Цензурата се осъществява на всеки етап
от производството на филма – от
одобрението на сценария до разпространението. Модел, който е наложен
на всички страни от бившия социалистически блок. Сценарият на филма
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„Андрей Рубльов“ например дълго
време чака одобрение от ЦК на КПСС.
Обвиненията са за абстрактен хуманизъм, подражаване на модернистични буржоазни течения, безизходност.
Подобни формулировки са използвани
и от отдел „Изкуство и култура“ на
ЦК на БКП при разправата с филмите
на Бинка Желязкова, Рангел Вълчанов,
Ирина Акташева и Христо Писков.
През последните години ставаме свидетели и на друг вид цензура, която
е опакована с термина „политическа
коректност“. Тя се превръща в повод
за горещи дискусии и поляризирани мнения в социалните мрежи както сред професионалистите, така
и сред зрителите. Поводът за тези
особени рестрикции са опитите за
премахване на социалното напрежение чрез забраната на конкретни
думи, герои, сюжети и подмяната им
с други, по-благовидни и евфемистични, въпреки че по този начин се
губи конкретният или историческият контекст. Миналото лято
стрийминг платформата HBO Max
cвaли клacикaтa „Отнесени oт вихърa“ зaрaди рacoви тeми. Във филма
рoбитe ca показани като щacтливи
и доволни, заради което той отдавна e критикуван за рoмaнтизaция нa
рoбcтвoтo. По-късно НВO отбеляза,
че филмът мoжe дa бъдe върнaт нa
плaтфoрмaтa, нo вeчe щe e придружeн
oт бeлeжки oтнocнo cъдържaщитe
ce в нeгo „конфликтни и противоречиви теми“. Американската телевизия Sky също обяви, че класики като

„Лорънс Арабски“, „Книга за джунглата“, „Закуска в Тифани“ и др. ще бъдат
излъчвани след предупреждение, че
съдържат „остарели нагласи“. Епизодът „Германците“ от култовия
сериал „Фолти Тауърс“ бе свален от
стрийминг платформата на Би Би Си,
защото съдържа „расистки обиди“.
Актьорът Джон Клийз, който играе
главната роля, уточнява, че тези откъси от сериала представляват именно критика на расовите стереотипи
и предразсъдъци и далеч нямат за цел
насаждането на настроения против
чернокожите. Като член на комедийната група „Монти Пайтън“, Клийз
не за пръв път се сблъсква с подобни
ограничения. „Животът на Брайън“
също бе атакуван от религиозните
среди в края на 70-те години. Преди
време неговият колега Тери Гилиъм бе
заклеймен, този път не заради филм,
а заради своето изказване, че движенията #MeToo и #TimeisUp са заприличали на лов на вещици. Някои от тези
промени настъпиха миналата година
непосредствено след убийството
на Джордж Флойд и под натиска на
движението Black Lives Matter, други
са провокирани от #OscarsSoWhite.
В резултат от всичко това Американската филмова академия промени
част от критериите за номиниране
в категорията „Най-добър филм на
годината“ с цел (административно)
да наложи равнопоставеност между
професионалистите независимо от
техния пол, раса или сексуална идентичност. Със сигурност има логика,
след като през 92-годишната ѝ история само пет жени са номинирани в
категорията „Най-добър режисьор“.
Критиците на всякакви квоти се опасяват, че се надига нова вълна от цензура, която ще навреди на художествените качества на филмите, избора
на темите и в крайна сметка ще засегне отново творческата свобода.
Дали е възможна цензура, основана на
позитивна дискриминация? Остават
повече въпроси, отколкото отговори. На последната церемония „Златен
глобус“ след обвинения в расизъм голяма част от наградите бяха връчени
на цветнокожи творци. Това остави
горчив вкус у победителите дали Глобусът е по заслуги, или според квоти.
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Как се лекува депресия от COVID
„Локдаун“,
реж. Дъг Лаймън, 2021 г.,
участват Ан Хатауей
и Чиуетел Еджиофор
През есента на 2020 г. коронавирусът „пристъпи“ в новите сезони на
известни тв сериали като „Това сме
ние“, „Бул“, „Анатомията на Грей“ (тук
допълнителен интерес провокира и
поведението на персонажите в медицинска среда), а от януари 2021 г. HBO
се зае с домашното разпространение
на създадения за голям екран „Локдаун“ на Дъг Лаймън.
Най-новият филм от режисьора на
комични и драматични екшъни, като
„Бари Сийл: Наркотрафикантът“ (2017),
„Нечестна игра“ (2010), „Мистър и мисис Смит“ (2005) или „Самоличността
на Борн“ (2002), е заснет за 18 дни в
Лондон и ни вкарва без предисловие
в ситуацията на пълна социална изолация, ограничено придвижване и
затваряне на обществени сгради и
търговски обекти, известна като „извънредно положение“. Прилича на заявка за фантастичен сюжет, с каквито Дъг Лаймън има достатъчно опит
от „На ръба на утрешния ден“ ( 2014)
и „Телепорт“ (2008). Хвърляме поглед
на зловещо изпразнените и притихнали лондонски улици и скачаме в онлайн
комуникацията на главния герой Пакстън с неговия полубрат от Ню Йорк.
От разговора им нахлуват първите
познати детайли от всекидневието
през последната година – признаците на депресия, принудителният служебен отпуск, доставката на храна
по домовете, отказът от приятели,
които споделят конспиративни теории, или странните творчески прояви, с които хората, останали у дома,
запълват времето си.
„Локдаун“ не е филм за COVID-19, а
почти романтична „драмедия“ в пандемия. Пакстън и Линда са двойка
пред раздяла, блокирани за едни последни две седмици в къщата, която
споделят от десет години. Най-вече
защото Пакстън е изгубил вкуса си
към живота, желанието да се бунтува и да бъде различен. Той провежда

Ан Хатауей в „Локдаун“

консултации с психотерапевт, не
може да спи и достига ръба на личната си дилема, когато едно позиране
на любимия му мотор може да се приеме като репетиция за самоубийство.
Линда, от своя страна, израства в
кариерата, дори наполовина делово
облечена пред своя компютър, когато
на зуум съвещание се налага да уволни всички служители от лондонския
офис на фирмата, за която работи.
Тя се чувства раздвоена между разочарованието, което изпитва от емоционалния си живот, и съчувствието
към кризата на Пакстън, който поради липса на средства ще трябва да се
раздели с мотора си – символ от началото на връзката им, чийто смисъл
той е на път да изгуби.
В първата си част филмът на Дъг
Лайман напомня на зациклила психоанализа в ситуация на криза, която
балансира между драматичните аспекти в междуличностните отношения, постоянното напомняне (от
екрана на телевизора) за критичното
положение и абсурдно комичните изблици от всякакъв порядък като пазаруването на прословутата тоалетна хартия, стихотворенията, които
героят чете от телефона си, за да
забавлява „съседите по затвор“, псевдонима Едгар Алън По, който никой

не разпознава, или реплики от типа:
„Отивам в зоната на зомбитата да
купя мляко“.
После жанрът неусетно мутира в...
планиране на обир, защото „локдаунът отприщва желанието за бунт
срещу рутината“. И макар да не е
най-оригиналният обир в историята
на киното, той е по-интригуващ с абсурда на замисъла си и като метафора
за преобръщането на целия ни живот. Защото жанровите правила не
са от значение, когато – по подобие
на обясненията за „новото нормално“
– филмът само създава впечатление,
че следва определена схема, а се концентрира предимно върху собствената си теза, че „цялата тази анархия е
заради смахнатия идиотски локдаун,
който свали задръжките ни“.
Така след празните улици на Лондон
се озоваваме в пустите търговски
зали на емблематичния Harrods, където чудесните Ан Хатауей и Чиуетел
Еджиофор се забавляват като деца.
А „Локдаун“ на Дъг Лаймън е далеч от
рецептата за оцеляване, докато щрихира параметрите на „извънредната
ситуация“ и „пълното преосмисляне
на живота като страничен ефект
от коронавируса“. А преосмислянето на пандемията в киното тепърва
започва.
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Лия Петрова и Георги Димитров
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Наученото от старите

майстори
С диригента
Георги Димитров
разговаря
Светлана
Димитрова
Първата ми среща с диригента Георги Димитров беше през 1989 г. Той
беше ръководител на Русенската
опера. Спомням си ясно грандиозния
галаконцерт за 40-годишнината на
театъра, празничната атмосфера и
шока, който изживях, научавайки, че
е поискана оставката му. Това, разбира се, не попречи само три месеца
по-късно отново с Русенската опера
Георги Димитров да направи триумфална постановка на „Набуко“ на Верди, която съперничеше на световните продукции. След това продължиха
срещите ми с неговото изкуство на
различни оперни сцени. В Стара Загора през 1987 г. бях на „О, моя мечта“ от
Симеон Пиронков, а години след това,
през 2014 г., на „Отело“ на Верди. Когато през 2015 г. заедно с Красимира
Стоянова решиха да направят концертно изпълнение на операта „Отело“, часове наред прекарах в Първо
студио на БНР по време на репетициите – проследих прецизната работа със солистите, хора и оркестъра,
която доведе до изключителния успех
на проекта. По повод на годишнината на Бетовен имах възможност да
се запозная и с българските записи на
операта „Фиделио“, които никак не са
много, а два от тях са осъществени
от Георги Димитров.

Искали сте да изпълните всички
симфонии на Бетовен. Успяхте ли?
Правил съм всичките му симфонии освен Деветата, която – така се случи,
че не успях да направя, а след това тя
беше така окарикатурена, че вече не
желая да я изпълня.
А концертът със Софийската филхармония беше замислен по друг начин – с Осма симфония и Фантазията
за пиано, хор и оркестър, а солист
трябваше да бъде Милена Моллова.
Заради епидемията се отложи и ето
че на 21 януари дойде време да свиря с една прекрасна цигуларка, млада
и много талантлива – Лия Петрова.
Цигулковият концерт за мен е една
симфония за цигулка и оркестър, тя е
четиридесет и пет минути. Оркестърът има равностойна партия, цигулката е с всички възможни трудности.
Лия е взела каденци на Шнайдерхан
(Волфганг). Те не се изпълняват много често, и то най-вече каденцата
на първата част. Интересно е, че тя
се свири с тимпан. Не бих искал да коментирам доколко е хубава, но тя си
я е избрала. Явно е модерна сега и се
свири навън.

Още малко да останем на тема
Бетовен. Поставили сте, и то
два пъти единствената му опера
„Фиделио“.
Да, по времето на Пламен Карталов
в Русе концертно с Дина Петкова
като Леонора, а след това отново я
направихме. (Първата е през 1986 г.,
втората през 2012 г.) Скоро слушах
запис в колата. В началото дори се
учудих. Казах си: „Виж колко хубаво
пеят, а и оркестърът е добър“ (смее
се). Имаше и четец, а той говори на
български. И когато накрая съобщиха

изпълнителите, стана ясно, че това
е русенският запис. Бях забравил, че я
изпълнихме с четец. Беше невероятен
подарък за мен. Но тогава много се работешe. Репетираше се бавно. Оркестърът свиреше великолепно. Все едно
слушах немски оркестър. Особено в
арията на Леонора с валдхорните.

Правили сте ги по време на „Мартенските музикални дни“.
Мартенските дни бяха еталон за
Русе. Дано и занапред да останат такива. Дано са преодолени колизиите,
предизвикани от дилетанти, които се
помъчиха да съборят госпожа Чавдарова. Дано тя продължи в същия дух,
както и Емил Табаков, който е стожер
там.

За фестивала специално ли подготвяхте програми, или бяха концерти
и спектакли от сезона на русенските състави?
Винаги е имало консултации с ръководствата на фестивала. После
практиката се промени и те започнаха да ни поръчват какво да изпеем
и изсвирим. После останахме само
с премиера. Аз съм много отдавна в
Русе, още от 1980 г. Изминаха четиридесет години. Мартенските дни имаха друг облик. После с времето и те се
промениха.

На 17 юни в зала „България“ под
ваше диригентство Софийската
филхармония ще изпълни симфонията кантата „Песен на земята“ за
двама солисти и оркестър на Густав Малер.
Много се надявам този концерт да
стане, защото е една мечта. За първи
път я осъществих на Мартенските
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дни. Имах прекрасни солисти – тенора Мартин Хощетлер, който след
това пя Флорестан във „Фиделио“, и
мецосопрана Юлия Йош. Това беше,
нека го кажем, женският вариант – с
тенор и мецосопран. Сега ще го направим в мъжкия вариант – с тенор
и баритон. Така реших, защото има
и такава възможност. Чух записа с
Дитрих Фишер-Дискау и толкова много ми хареса. Солистите ще бъдат
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австрийци, но имената не мога да
кажа. Найден Тодоров пое ангажимент
да ги ангажира.

В програмата ви за тази година
има още един голям и важен концерт. С Радиооркестъра трябва
да представите за първи път в
България ораторията „Христос
на Елеонската планина“ на Лудвиг
ван Бетовен.

Това е едно изключително произведение. Някои смятат, че е скучно.
Според мен е много хубаво. Христос
ще бъде един прекрасен тенор, Мартин Илиев. Има един ангел – Ева Перчемлиева, а Атанас Младенов ще бъде
Петър. Има разгърнати хорови сцени, прекрасни мъжки хорове. Писана
е през 1803 г. и е като предвестник
на „Фиделио“. Почти всички хорове
приличат на хоровете от операта
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– хорът на затворниците тук е хор на
войниците. Дано когато я изпълняваме, публиката да не е само 400 души.
Дано повече хора могат да я чуят, защото си заслужава.

Концертите за пиано за Бетовен
сте правили с различни поколения
пианисти – например с Юрий Буков
и с Евгени Божанов.
Всеки е свирил, както ги разбира. Аз
винаги съм се стремял да не бъда оригинален. Това съм го научил от старите майстори, от старите диригенти.
Ние им казваме „стари“, но те бяха
велики диригенти. Сега всички сме велики. Като чуеш за някого: „той е световноизвестен, велик“… Как може да
се говори така? Трябва да има някаква
скромност, всеки да си знае мястото.
Първо трябва да чуе какво са направили тези преди него, а не да смята,
че той открива Америка. Онези хора
правеха изкуство, голямо изкуство.
Скоро пак слушах „Жана д`Арк на кладата“ на Онегер с Добрин Петков. Оставям факта, че се пее на български,
но има самодейно вдъхновение. Както
казваше Васил Арнаудов: „Да докараме професионализма до самодейно
ниво“. До онзи възторг при самодейците. Днешните величия трябва да
имат капка срам. Не казвам да нямат
самочувствие, но то се изгражда с годините. Аз съм на седемдесет и шест
години и все още нямам самочувствието, че съм направил това, което направиха онези преди мен. Сигурно няма
да го имам и до смъртта си.

Аз бях много щастлив от тази „Травиата“, получих много комплименти. В
паузата гледам, че Константин пуши
нервно. Палтото му беше при мен в
кабинета. Той фучи с цигарата, крачи
напред-назад. Грабна си палтото и си
тръгна. Опитах се да го спра и го питам: „Маестро, какво стана? Кой ви
ядоса?“. „Как кой, ти дирижираш без
ауфтактове. Не те ли е срам!“ И си
отиде.

Но сте записвали негови творби.
Той присъстваше ли?
Не, не. Аз и на Лазар Николов съм изпълнявал. Никой от тях не се е бъркал.
Сам правех нещата. Втора симфония
на Лазар Николов е уникално произведение. Записахме я за една вечер, но
преди това я работихме петнадесет

дни. А с ауфтактовете не знам дали
съм се оправил (смее се).

По ваше време направихте и премиерата на операта на Симеон
Пиронков „О, моя мечта“.
Да, в Русе беше премиерата, а после
я играхме и в Стара Загора на Фестивала на оперното и балетно изкуство.
Великолепно произведение – чисто,
прозрачно, простичко. Предложих го
миналата година на Пловдивската
опера. Но не стана. А партитурата е
вкъщи.

В творческата ви биография има
седем години, в които работите в
Сан Марино.
Когато реших да се връщам, в първите месеци идвах тук, правех концерт

Лия Петрова и Георги Димитров със Софийската филхармония, 2021 г., фотография
Василка Балевска

Работили сте с тези велики творци
преди вас. Познавали сте ги лично.
Изпълнявали сте произведенията
им – Панчо Владигеров, Константин Илиев. Трудно ли беше да работите под погледа им?
Трудно, да. Ще ви дам един пример. В
Русе беше дошъл Константин Илиев и
аз го поканих на един мой спектакъл на
„Травиата“, който направихме тогава
с Пламен Карталов…

Това беше една митична постановка, за която се говореше дълго и
цяла България научи за нея.
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Георги
Димитров

Георги Димитров започва да учи
цигулка с Божидар Розенберг и
продължава в Музикалната академия при проф. Михаил Балкански.
Освен това учи и оркестрово
дирижиране при проф. Влади Симеонов. Специализира в Санкт Петербург при Евгений Мравински и
Арвид Янсонс. Бил е диригент на
Пловдивската филхармония от
1972 г., по-късно е бил музикален
директор и главен диригент там.
От 1981 г. в различни периоди е
бил главен диригент и директор
на Русенската опера. Работил е и
в Софийската опера. В началото
на 90-те години на ХХ в. ръководи
Симфоничния оркестър на Сан
Марино. Получава най-високото
отличие на Републиката – орден
Санта Агата. За кратко е и главен
диригент на Старозагорската
опера. За българската публика
остава паметно изпълнението
на операта „Отело“ през 2015 г.
под негово диригентство. В концерта участваха хорът и оркестърът на Българското национално радио и певците Красимира
Стоянова, Мариус Влад, Руси Ников, Гергана Русекова и др. Със
съставите, с които е работил,
диригентът е изпълнявал много
произведения на български композитори. На 10 февруари 2021 г.
Баварското радио BR-KLASSIK
излъчи директно, без публика,
концерта „Италианска нощ“ със
солист Красимира Стоянова и
Мюнхенския радиооркeстър, дирижиран от маестро Георги Димитров. На 21 януари звездният сезон на Софийската филхармония
предложи още една изцяло Бетовенова програма. Бяха изпълнени
Концертът за цигулка в ре мажор,
оп. 61 и Симфония № 8 във фа мажор, оп. 93. На пулта беше Георги
Димитров, а солист Лия Петрова.
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и си отивах там. Тогава дори ми беше
приятно, защото тенденцията беше
като днешната. Всички наши изтъкнати музиканти живеят в чужбина
и като пристигнат тук, за тях е радост и за публиката е радост. После
пак си отиват, не остават тук. Същото беше и с мен. Четири години бях
постоянно там, а следващите три
пътувах. И така беше много хубаво. В
момента, в който останах тук, всичко се развали. Аз не мога да твърдя,
че хората там са много културни, но
много се интересуват от култура. И
я подкрепят. Ние правехме един концерт на месец, но той струваше много. Свирил съм с Лазар Берман, с Миша
Майски, със сестрите Льобек, с Вадим
Бродски. Направихме всички произведения на Лучано Берио, на Мандзони,
на Бруно Бетинели. Даваха се луди
пари. Умберто Еко и Рената Тебалди
бяха сред редовните посетители на
концертите. Тебалди вече беше пенсионерка, седеше на първия ред. Беше
друга атмосфера, друг въздух. Получаваш звездно усещане. Връщаш се тук
и още на репетицията усещаш някаква неприязън.

Преживели сте какви ли не трансформации на съставите, които
сте ръководили. Какво е за един
диригент, който ги е създавал, изграждал, да види тази разруха?
Това е много дълъг разговор. Прочетох
една мисъл на Тео Ушев, че животът
в България ще се оправи, когато нашите политици започнат да слушат
Брукнер. Това е претенциозно. Аз бих
казал, че няма нужда да слушат Брукнер, поне Бетовен да дойдат да чуят.

Може и Моцарт…
Не, Моцарт пак ще им е труден. Ще им
бъде скучно. При Бетовен има тимпани, тромпети. Може нещо военно да
ги грабне, защото всички са генерали. Какво да кажа? Строят се спортни зали във всеки град, които стоят
празни. Те струват милиони. А спорт
в България няма. Но не се строят концертни зали. Това, за което ме питате, е болка на много хора. Добре че си
отидоха всички.

Правили сте майсторски класове.
Как трябва да започне кариерата
си един млад диригент?
Както е тръгнал едно време Караян.
Той е тръгнал от Улм, от един оперно-симфоничен оркестър на възможно
най-ниското ниво, доколкото съм чувал. Постепенно е израснал и е стигнал до Берлинската филхармония.
Трябва непрекъснато да се учи, да се
учи... Той непрекъснато е наблюдавал
Вилхелм Фуртвенглер, Ханс Кнапертсбуш, Ото Клемперер, но и е работел.
Младите трябва да се научат да работят с оркестрите. Те не работят
с оркестрите. Има такива, които
смятат, че оркестърът е под тяхното ниво и те няма да работят с него.
Това е практика в момента. Искат да
кацнат пред Берлинската филхармония и да създават образи. А там е
най-лесно. Само да си мръднеш ръката
и те всичко ще направят. Не можеш да
караш шофьорски курс на „Ферари“, ще
го унищожиш.

Откъде идва това самочувствие?
Първо, от много амбициозни родители, а също така гледат да попаднат в
организации, които им създават това
самочувствие. В момента има хиляди
организации, които им правят много
лоша услуга.

А продължава ли интересът ви към
зодиите?
Аз от тази работа нищо не разбирам, но от опита си в живота правя
паралели. Срещал съм много хора, от
най-различни поколения. Едно време и
Трифон Силяновски, Владимир Свинтила, Добрин Петков бяха луди на тема
зодии. Тогава не им обръщахме внимание, защото такова беше времето и
не предразполагаше към тези увлечения. Аз се интересувам, доколкото да
зная какво да правя с този, с когото
ще свиря. Не ме интересува личният
му живот. Искам да знам какво може
да ми погоди. Зодията е характерът
на човека, не се променя. Има значение
възпитанието и още хиляди неща. Но
човек може да е много възпитан и толерантен и да е пълен подлец. Така че
трябва да имаш едно наум.

Константин
Вълков
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Загадката
на несъвършения кадър
Константин Вълков
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Чела съм ваши репортажи от Америка, от Гренландия, от Ливан и Лагос и се питах дали текстът може
да се отдели от фотографията?
Веднъж интервюирах един фотограф,
който дълги години беше работил във
вестник. Беше правил репортажи по
цял свят още по времето, когато задължително са пътували заедно фоторепортер и журналист, и той ми
разказа, че най-трудната задача за
него е било изискването за всяка дълга статия да избере само една снимка. Коя да е тя? Това ми се струваше
толкова трудно и мисля, че тогава
се запалих по фотографията. Помня, че се чудех как е възможно целият
този текст, който минава като кардиограма на здрав човек – нагоре-надолу, да бъде представен само с една
фотография. И се замислих какво би
се случило, ако фотографията и текстът се съчетаят – дали фотографията ще ти даде по-голям достъп
до определени места заради това, че
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се представяш като фотограф, или
текстът? Оказа се, че единственото,
което ти дава фотографията – понеже аз се възприемам като аматьор,
е, че толкова много гледаш местата,
край които минаваш.

Искате да кажете, че фотографията ни прави по-внимателни
наблюдатели и не ни позволява да
изпускаме детайлите?
Точно така, много внимателни ни
прави, защото подсъзнателно търсим тази една снимка, която да илюстрира материала. Търсим интересни
персонажи, влизаме в разговор с тях
и като им кажем, че искаме да ги снимаме, те реагират малко по-различно,
отколкото като им кажем, че искаме
само интервю. Така фотографията и
разказът някак се допълват. Но при
мен все пак първо беше писането. Фотографията от много време ми тежи,
защото аз съм малко повърхностен в
някои технически неща.

Какво означава това?
Ето тук, срещу нас, има едно колело...
Аз и мотор имам, мога да карам и велосипеда, и мотора, но не разбирам
как функционират. И преди време разказвах за този мой проблем на един
американски фотограф – Платон. Той
ме слушаше как му обяснявам за този
мой мотор и за това, че не знам как
функционира машината, слушаше ме
как техническата страна на фотографията ме съсипва и не мога да я
науча. Тогава Платон ми каза, че не е
важно да мога пет пъти да разглобя и
сглобя този мотор, а да знам да го управлявам и с него да мога да стигна до
интересни места. Това бяха и неговите думи: „Спокойно, карай си мотора и
стигай да интересни места“.

С други думи, казал е – снимай!
Да. Даде ми съвет да се върна в началото – да си купя един обикновен лентов фотоапарат, да поснимам с него
една година, но без да чета нищо, да
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снимам на принципа проба-грешка. Защото само така ще усетя онези неща,
които ме напрягат. Така и стана...

Може би се е очаквало, че за този
период или ще усетите как стават
нещата, или ще се откажете?
Да, беше много смешно, защото Деков в ателието, където проявявах
филмите, винаги ми се караше. Възмущаваше се: „Как е възможно от 36 кадъра 20 кадъра да са сбъркани?!“. А аз
продължавах. След това сбърканите
кадри ставаха петнайсет, осем, три
и един ден дори дойде на една моя изложба и ми каза: „Не мога да повярвам,
че онези грешки, на които бях свидетел, вече ги няма“.

Казахте, че определяте себе си
като аматьор, но аматьор означава и любител, човек, който обича
онова, което прави.
Да, а това означава да имаш емоция
и желание да правиш точно това. И
се сещам, че същият този фотограф
Платон има една много известна
снимка на Путин, за която от време
на време го обвиняват в разни фотографски форуми, че не е осветена правилно и че не е достатъчно

Константин Вълков, „Голямата малка Америка“, 2020 г.

съвършена. Платон обяснява, че
шест месеца е преговарял да снима
Путин по начина, по който искал, и
когато отива в Кремъл, охраната го
гони, защото той настоява да снима президента точно така, както
е решил. Путин вижда с какъв човек
си има работа и го кани на дачата си
да го снима. И след това Платон ми
обясняваше, че е положил толкова
усилия Путин да не е съвършен, да не
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е изгладен и официален, да не е като
измита чиния, а някой след това по
форумите го занимава с това, че кадърът не бил осветен правилно.
И тогава си помислих, че може би е
така – ако искаш да направиш тази
или тази снимка, трябва да си си написал домашното преди това, разбира
се, но не е задължително да си перфектен във всяко отношение. Ако си любопитен, това може би ще ти помогне
много повече.

Съвършенството сигурно е малко
скучно, но днес вие как снимате?
Предполагам, че все пак не снимате
на автоматичен режим.
Не, камерата ми е стара и няма автоматичен режим. Но днес изобщо
не мисля за настройките. Не съм и
най-добрият фотограф по отношение
на редактирането на фотографиите
след това, а може би и не трябва да
бъда. Защото си мисля, че тези малки
несъвършенства или по-скоро – истината, представена по този начин,
е много по-ценна, отколкото всичко
да бъде изгладено и кадрирано, както
трябва, да последния детайл. Защото
накрая се появява нещо, което не е реалният живот.

Къде се чувствате комфортно – на
улицата, в студиото?
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Константин Вълков е журналист, работи в „Дарик радио“ от 16-годишен,
има зад гърба си няколко самостоятелни изложби, сред които „144 часа в
Афганистан“ и Tokyo Mon Amour, „гоСТОЛюбив“, „Мрежата“ и „Жена с 20 имена“.
В началото на годината представи в галерия „Синтезис“ и най-новата си
изложба „Голямата малка Америка“, или едно пътуване по време на пандемия
в американския щат Уайоминг.

От една страна, ми е интересно да
правя портрети на хора, и от друга
страна – обичам документалната фотография, обичам да снимам, когато
пътувам. Но камерата ми не е такава, че да може да направи шест кадъра един след друг, няма такъв режим,
по-бавна е. Понякога само докато я
включа, и моментът е отминал, но
пък винаги има друг момент.

Всички тези портрети по стените
ваши ли са?
Да. Всичко тръгна от един разговор
с Калин Руйчев, казах му, че искам да
снимам царя, и той ми каза: „Знаеш ли,
че няма памет за тия хора? Никой не
ги снима в една среда, дори на един и
същи стол, година след година как се
променят“. На мен много ми харесва
идеята. Калин ми подхвърли тогава,
че ако снимам десет години тези хора,
които каня така или иначе в радиото,
ще имам гигантски архив. И ето – случи се така, че за година и половина аз
имам сто и петдесет портрета на
хора, които са били гости на „Дарик“.
На някои им правя само три кадъра –
те имат малко време преди предаването, други стоят два часа, докато
снимам.

Имате ли ритуали, как карате хората да се отпуснат? Режисирате
ли ги?
В началото го имаше класическия
мъжки ритуал, свързан с уиски, който
много добре работеше, но в един момент уискито свърши. Но винаги има
разговор – понякога, докато говорим,
казвам: „Хайде малко да се поснимаме“. Когато бях малък, много обичах
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да гледам корида по телевизията. На
арената се говори за територия на
бика и за територия на тореадора.
Мислено се описва около телата им
тази територия, в която всеки се
чувства спокоен. Добрият тореадор,
когато излезе на арената, веднага навлиза в територията на бика, без да
му мигне окото. Но го прави грациозно, с лекота. И на мен ми харесва, когато седне човекът за снимка, да се
приближа много близко до него, но не
толкова близко, че да го притесня. Хем
има стъписване, хем виждат, че това
се случва с увереност. И след това
вече има отпускане.

Промени ли се снимането ви през
времето?
Времето понякога самò подсказва – да
речем, много ми е интересно през пандемията да снимам представители на
професии, които не могат да работят
от вкъщи. Днес снимах пилот например. Опитвам се да документирам
тези хора – пилоти, хлебари, пожарникари, катаджии. Когато ги поставиш,
с техните униформи, на един бял фон,
става много по-интересно. В момента с това се занимавам.

А какво ще остане от историите
на тези хора – само портрети ли?
Не, ще има и интервю по радиото. Интервютата обаче не са взети от мен,
защото мисля, че съм прекалено емоционално предубеден към тези хора.
Всички те ми харесват много и беше
по-добре някой друг да направи разговорите с тях.

Дали тази предубеденост ще си
личи и във фотографиите?

Да, това много си личи. При портретните фотографии веднага става ясно,
когато някой много ти харесва, защото предаваш своето чувство към
него, сякаш и ти си в кадъра.

Имали ли сте усещането, че понякога фотографията не е достатъчно
силно оръжие да улови момента?
Имах такъв случай преди две години.
С един френски фотограф бяхме във
Франция – той имаше познат, който
живееше в едно градче, през което минаваше Тур дьо Франс. И този приятел
ни изпрати там – хайде тогава, щом
сте толкова отворени, отивайте да
снимате, но внимавайте много, защото Тур дьо Франс е сниман милион
пъти.

И как се справихте със задачата?
В момента, в който попаднеш там, започва голямото лутане, защото всеки
кадър, който ти правиш, вече е правен
стотици пъти. Разбира се, колоездачите много добре знаят къде да спрат
и къде да позират. И все пак тази задача се оказа изключително трудна. В
крайна сметка аз се насочих към снимане на публиката и нямах нито една
снимка на колоездач.

Вашият приятел оцени ли това?
Каза ми, че това е добре. По-добре е,
че нямам колоездачи, но и снимането на публиката е правено стотици
пъти. За мен това беше голям урок,
защото, когато си поставен в такава
среда, трябва да ти хрумне някакъв
твой проект. Тогава си даваш сметка, че за такова снимане обикновено
трябва да се готвиш няколко месеца,
за да знаеш какво искаш да направиш,
когато отидеш там. Не е въпрос да се
появиш с най-новия фотоапарат и да
снимаш перфектно някой колоездач.

Журналистически интерес ли ви
води в Гренландия или в Америка?
Аз завърших география, защото си представях, че географията е непрекъснато
пътуване, а то се оказа, че в Софийския
университет, както и навсякъде другаде, географията е една много сложна
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наука, свързана с картография, климатология, почви, води... Въпреки всичко
тези усилия са ми помогнали, когато
отида на ново място, да знам какво да
търся и къде да го намеря.
Отразяването на изборите в Америка е същият случай, както снимането на Тур дьо Франс. Мисля, че
вече за четвърти или пети път ходя
там по време на изборите и съм минал през всички етапи – отразяване
от Вашингтон, от Белия дом. Давам си сметка, че дали ще си стоя
тук, ще гледам Си Ен Ен, или ще бъда
пред Белия дом, няма голяма разлика
и сценарият винаги е един и същ. Затова се замислих какъв може да бъде
по-различният поглед, още повече че
се намираме в пандемия и трябва да
спазваме социална дистанция. А като
помислих за социалната дистанция,
реших да потърся кой е най-слабо населеният щат в Америка и това беше
Уайоминг. Оказа се, че там няма никакви противоепидемични мерки.

блок. Това беше много странно за мен
– имаше топлина.

А там животът – чисто физически, е
много труден.

Това отношение към човека се забелязва в отдалечените райони или
във високата планина – когато се
срещнат непознати хора, задължително се поздравяват.

Много ли са местата, за които
сте си казвали: „Тук бих останал
да живея“?

Да, така беше. Нямаше кола, с която да се размина, без да си помахаме.
Аз често спирах по пътя да снимам
и в следващото градче, в което се

Тези места са диаметрално противоположни – или много топли, или много
студени. В Гренландия например. Бих
останал и навсякъде в Африка, колкото и да е труден животът там. Може
би е свързано с това, че първото ми

Защо? Какво беше обяснението?
Първо, хората бяха малко контра
на всичко, и второ – става въпрос за
най-слабо населения щат и очевидно нямаше висока заболеваемост. А
на мен ми се стори много интересно
да бъда точно там в седмицата на
изборите.

Имах усещането, когато гледах изложбата „Голямата малка Америка“, че сте хванали един момент, в
който всичко е спряло.
Да, има тишина и меланхолия. Когато пристигнеш на такова място, или
веднага ти харесва, или си казваш – а,
не, тук нищо няма да стане. А аз като
пристигнах, веднага харесах мястото. Зад тази тишина и меланхолия
се крие и нещо друго – както е тихо
и пусто в пет часа следобед, така в
шест-седем часа вечерта всички тези
хора, които живеят отдалечени едни
от други, започват да се събират заедно. Оказа се, че се познават много
повече, отколкото тук се познават
семействата, които живеят в един

Константин Вълков, „Голямата малка Америка“, 2020 г.

отбивах за кафе или за обяд, все се намираше някой човек да ми каже, че ме е
видял някъде по пътя, и да ме попита
дали всичко е наред, дали имам нужда
от нещо.

Бихте ли могли да останете да живеете там? Във фотографиите ви
тези места приличат на декор от
стар каубойски филм.
Да, и много хора отиват да живеят
там. Наблизо е Денвър, ако ти потрябва снобски лукс – на един час път
е и най-луксозният курорт. Хората,
при които отсядах – от ранчо в ранчо, споделяха, че често ходят в Ню
Йорк – за една културна седмица, за
да посещават театри и концерти, но
в останалото време си живееха там.

голямо пътуване беше в Африка. Помня, че по време на полета прочетох за
болест по Африка, описана в старите
книги, че когато веднъж стъпиш на
този континент, и то на една определена възраст – 20, 21 или 23 години,
на колкото бях аз тогава, след като
се върнеш в Европа, вече си болен по
Африка. С това се обясняват и колониализмът, и желанието на хората да
се връщат отново и отново в Африка.

И колко сериозна е тази болест при
вас?
Толкова сериозна, че сега се захванах да уча африканистика в докторска програма в един нидерландски
университет.
Въпросите зададе Оля Стоянова
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НемилиМихаил Вешим

недраги
Михаил Вешим е роден през 1960 г. в София. Завършил е журналистика в СУ „Св. Кл.
Охридски“. От 1982 г. работи в редакцията на вестник „Стършел“. В момента е главен
редактор и шофьор на самия себе си. По-известни са хумористичните му романи
„Английският съсед”, „Нашингтон“, „Руският съсед“ и „Оксиморон“.

В края на 80-те ходих в Китай и тогава открих китайските ресторанти.
В тайните им ме въведе един познат
българин, който живееше в Пекин.
Показа ми как да държа пръчиците за
хранене, обясни ми как да си избирам
яденетата и в какъв ред да ги поръчвам. И така свикнах с китайската храна, сякаш от малък съм ял ориза с клечки, сърбал съм си супата без лъжица и
съм си близал сладоледа пържен. Освен
поздрава „Нихао!“ запомних и няколко
думи за поръчка: ориз е „мифан“, вода
– „шуе“, а пък две бири – „ер питьо“...
Когато си дойдох, проглуших ушите на
приятелите с чудесата на китайските ресторанти. По онова време в
София ги нямаше – то и обикновените заведения бяха малко, и свободни места вечер трудно се намираха.
С политическите промени дойде и
чуждата кухня – арабските дюнери,
италианските пици и хамбургерите.
Първите заведения с китайска кухня
бяха в уличките около Женския пазар.
На „Пиротска“ случайно мярнах „Червен дракон“, малко ресторантче с изрисувано на витрината драконче – не
зъбато и страшно, а прехапало език и
някак ухилено. Отбих се и поздравих:
„Нихао!“. Собственикът – и той ухилен, се представи като Чо Ян, но аз
веднага го побългарих на Янчо. Беше
симпатяга с матово кръгло лице и
къса коса, бодлива като четка. На неопределена възраст – сигурно между
трийсет и четиресет, при азиатците
годините трудно се разбират. Чо Ян
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не възрази да го наричам Янчо, а ми се
усмихна дружелюбно: „Сапо-вядай!“...

просто тия хора са особено добронамерени и склонни към приятелство?

Харесах ресторантчето му, то бе на
два етажа – с по няколко маси горе и
долу, чистичко и с нормални цени. След
като изпробвах някои от ястията
върху себе си, доведох тук приятели
на вечеря. На тях взе, че им хареса, и
станахме редовни клиенти.

Оказа се друго...

Обикновено „Червен дракон“ бе полупразен, но късно вечер се появяваха групички китайци. Другите посетители
си тръгваха, оставахме само ние на
нашата си маса да поръчваме по „ер
питьо”, да си приказваме на висок глас
или да се смеем шумно. Без да ни притеснява, Янчо почистваше околните
маси, за да настани новодошлите си сънародници – само мъже. Мъжете, някои
съвсем млади, други – на неопределена
възраст, си седяха кротко, без да ядат,
понякога пиеха чаша чай. Ние, омаяни в
приказки и бирена пяна, се заседявахме
и след полунощ. Янчо не ни подканяше
да тръгваме – нито ни даваше знаци с
гасене на лампите, нито ни подмяташе като български келнер: „Момчета,
хайде, че ще метем!“... Заради това му
оставяхме и добър бакшиш. А когато
си тръгвахме, Янчо ниско ни се кланяше – като на императори. И другите
китайци ни махаха радостно, сякаш
дружно аплодираха българо-китайската дружба...
Чудех се защо толкова ни се радват на
тръгване: само заради бакшиша или

Една вечер в телевизионните новини
излъчиха репортаж за китайските
ресторанти в София. Инспектори по
хигиената правили проверки и в едно
заведение заварили спящи хора – върху
масите и под тях. На екрана на телевизора се появи витрината с усмихнатото драконче от улица „Пиротска“.
Показаха и масите, превърнати в легла
– с разхвърляни завивки и спални чували
по тях...
Значи това било... Китайците, които
идваха групово преди полунощ, са се
прибирали да нощуват в „Червен дракон“ като на хотел. И са ни чакали да
си тръгнем, за да се наспят. Затова
и са ни изпращали толкова радостно, че най-после им освобождаваме
спалнята.
Не знам какви глоби е платил Янчо, но
„Червен дракон“ щракна катинара.
Някои приятели от компанията бяха
ядосани – те нарекоха Янчо „китайски
мошеник“!
Но аз го оправдах. Той бе постъпил
като един китайски Странджата и бе
предложил подслон на сънародниците
си, които се скитат „немили-недраги“
в чуждата страна.
Ех, Чо Ян, наш Янчо, ако в Китай си
имате ваш дядо Вазов, заслужаваш
той да те опише!

