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Данте

Разговор с
„Божествена комедия“ е фундаментът на европейската литература
– настоява в едно свое есе от 1929 г.
Т. С. Елиът, определяйки Данте Алигиери (1265–1321) като „най-универсалния от поетите, писали на някои от
новите езици“. Обърнете внимание:
Елиът не го смята за „най-великия“,
нито дори за „най-изкусния“ – по негово мнение Шекспир е далеч „по-разнообразен и много по-добре вижда детайлите“. Той настоява обаче върху
„изключителния „универсализъм“ на
Данте, побрал в себе си предишните
десет века (античната и християнската традиция) и отвел ги на среща
с Новото време. До сходен извод стига и друг от големите поети на ХХ в. –
Осип Манделщам – който в книгата си
„Разговор за Данте“ (1933 г.) заявява,
че „Божествена комедия“ е уникална
по градежа си културна форма , която
„не отнема на читателя време, тъй
като се разгръща по подобие на музикалната творба. Удължавайки се,
поемата се отделя от началото, но
самият край идва ненадейно и звучи
като начало“. И още: „прониквайки в
структурата на „Божествена комедия“, стигаме до извода, че цялата
поема сякаш представлява една-единствена, единна и неделима строфа“.

стихът на Данте е прозрачен и музикален, толкова „Комедията“ преизобилства от множество политически,
философски, алегорични и мистични
проекции. Нещо, което я превръща
в многопластов „богословски роман“
(Бенедето Кроче), където ключовата
дума е Любовта. Именно нея поетът
вижда изписана на дверите на Ада;
именно тя го подтиква да загърби
този свят след кончината на любимата Беатриче, за да го подложи на
Божия съд. Не го възпират нито кръговете на Ада, нито селенията на
Чистилището. И едва в тридесет и
трета песен на „Рай“, вече изправен
пред видението на концентричната
роза (Светата Троица), той осъществява заветната си среща с Дона Биче,
осиян от абсолютната Божия благодат. От съхранилото се писмо на
Данте до Кангранде дела Скала (1317 г.)
узнаваме и някои важни аспекти от
авторовия замисъл на „Божествена комедия“: поемата има „четворен смисъл“ (буквален, алегоричен,
морален и анагогичен), а целта ѝ е
„практическа“: да посочи на човеците пътя към спасението. Ето защо и
жанрът е „комедиен“, тъй като творбата започва печално, но приключва
благодатно.

Дали тъкмо това не тласка посетнешната поезия към един неспирен прочит на тази „строфа“? Като
разговор за Данте. Или като разговор
с Данте, продължаващ и до наши дни,
без да е никак лесен. Защото колкото

А що се отнася до „българския разговор“ с Данте, той също се води отдавна и все още продължава. Началната
точка в него слага Константин Величков, когато през 1893 г. в сп. „Български
преглед“ излизат първите песни от

„Ад“, а през 1896 г. той вече е готов с
целия превод на първата част на „Божествена комедия“. Мнозина приветстват начинанието като „истинско
събитие в нашата литература“. Ала
не липсват и яростни отрицатели
в лицето на Кирил Христов, който в
рецензията си от 1906 г. „Дантевият „Ад“ на български“ съсипва превода, определяйки го като „чудовищен“
и даден в „невъзможен дървен стих“.
Самият той обаче получава сходни
отзиви, когато през 1935 г. публикува своя превод на „Преизподня“. И тук
би трябвало да отдадем дължимото
на първия български „дантолог“ – д-р
Милко Ралчев (1905–1960), защитил
докторат във Флоренция, който е
първи преводач на „Нов живот“ и автор на първото коментирано издание
на „Ад“ от 1947 г. Уви, станал жертва
на политически репресии след 1944 г.,
той не успява да издаде своя превод
на „Божествена комедия“. Но пък стореното от него в значителна степен
проправя пътя на по-сетнешните преводачи. И така през 1975 г. Иван Иванов
и Любен Любенов публикуват първия
пълен превод на „Божествена комедия“, излязъл в поредицата „Световна класика“ на издателство „Народна
култура“. Ала голямата задача – едно
ново критично издание (с нов превод)
на „Божествена комедия“, както и
преводът на двата малки трактата
на Данте – „Монархията“ и „За простонародното красноречие“ – все още
предстои. Тъй че разговорът ни с великия флорентинец продължава.
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на Данте Алигиери, ок. 1495 г.,
Женева, частна колекция,
фотография Wikipedia

Данте Алигиери – 700 години по-късно
Как четем Данте днес и понятна ли е „Божествена комедия“ за новите поколения като „чист текст“? Достатъчно ли сме радостни за „Рай“ (Филип
Солерс)? Или четенето на „Комедията“ задължително ни потапя в ужасяващото величие на задгробието? Остава ли си Данте странник в нашето време, което влага своите значения във фактите, а не в идеите, както смята
поетът Еудженио Монтале? И валиден ли е все още аргументът на Борхес,
че който не е прочел „Божествена комедия“, се е лишил от най-големия дар на
литературата?
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Владимир Градев

Божественият пламък

The chief
imagination                    
of Christendom,
Dante Alighieri1...

Йейтс, Ego dominus
tuus
През август 1321 г. Данте Алигиери
отива с дипломатическа мисия във
Венеция. От три години поетът изгнаник живее в Равена, намерил гостоприемство в двора на Гуидо да
Полента, племенник на забележителната Франческа от „Ад“. Алигиери се
ползва с уважение в цяла Италия. През
дългите години на изгнание е изпълнявал и други такива мисии, които са
прибавили към поетичната му слава
авторитета на „човек на мира“. Полента разчита на опита, мъдростта
и красноречието му и го включва като
оратор в делегацията, която трябва
да избегне войната с могъщия съсед.
Данте приема. Може да тръгне на
път. Току-що е завършил „Рай“, своя
„последен труд“, за което духът на
мястото също е благоприятствал.
Гъстият лес по морския бряг, където
лекият бриз тихо шумоли от клон на
клон между боровете ведно с радостната песен на кацналите по върховете им птички, му дава образа на „божествената гора“ в земния Едем. В
самата Равена, столица на Западната
империя след падането на Рим, поетът усеща духовното присъствие на
император Юстиниан, олицетворение за него на справедливия владетел.
В златните мозайки в базиликите, от
които излитат хиляди „живи искрици… по-ярки от пламтящ рубин дори“,
е могъл да съзерцава онази светла
субстанция на вечността, която дири
сред руините на времето.

Андреа дел Кастаньо, Данте, стенопис, ок. 1450 г., галерия „Уфици“, Флоренция,
фотография Wikipedia
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Мисията във Венеция е неуспешна.
Според по-късна хроника дожът бил
забранил „съвършеният оратор“ да
взима думата на преговорите, за да не
направи твърде убедителна каузата
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на Равена. После му било отказано и
завръщането по море – много по-сигурен и здравословен път тогава – за
да не би да привлече на своя страна
адмирала на флота. Апокрифна или
не, тази история свидетелства, че за
съвременниците дарът на неговото
красноречие е бил равен с този на поетичното му дарование.

Гуидо Полента не успява дори да започне гробницата, защото скоро е
свален от власт. Малкият мавзолей е
построен в края на XVIII в. в характерния за епохата неокласически стил,
чужд на духа на Данте. Ала Равена със
спомена за императорската слава е
подходящото място за вечното изгнание на поета от родния му град.

Алигиери напуска бързо Венеция и се
завръща в Равена през блатата по
делтата на По, където хваща малария. Двадесет години по-рано тя покосила и Гуидо Кавалканти, неговия
„първи приятел“ от вълшебните години на младостта, кръстника в поезията, с когото заедно осъществяват
литературната и интелектуална революция на „сладкия нов стил“.

През следващите векове Флоренция
търси да си възвърне „своя“ Данте.
През 1521 г. във връзка с годишнината от смъртта му флорентинският
папа Лъв Х нарежда тленните му останки да бъдат пренесени в родината

Данте при завръщането в Равена е
изгарян от силна треска, разтърсван
е от „тръпката ледна“, от която ноктите посиняват и кожата побледнява, а тялото неудържимо трепери.
Вече знае, че макар и само на 56 години, неговото „сражение е свършило“.
Готов е. Духът му е обърнат към Бог
и „душата му тръгва без болка от
тялото, в което е била“. Умира в нощта срещу 14 септември, заобиколен
от своите деца и верни приятели.
Беатриче, дъщеря му, вдига очи към
небето, което сякаш се отваря, за да
приеме душата му, поела – чиста и готова – към звездите.
По негово желание Данте е погребан,
облечен в дрехата на свети Франциск,
в посветената на бедняка от Асизи
църква в Равена. Францисканската
духовност е скритото сърце на неговото творчество.
Поети от цяла Италия влизат в надпревара кой да напише епитафа за
величествената гробница, която Полента възнамерявал да издигне за своя
бележит гост. Най-изящен и съдържателен е съчиненият от Джовани дел
Вирджилио епитаф, провъзгласяващ
поета за учител на божествените истини, комуто не се е изплъзнало нищо
от небесните и земните неща: „Тук
почива богословът Данте, комуто не
бе чуждо ни едно учение“.

Джорджо Вазари, Шестима тоскански
поети, ок. 1544 г., Minneapolis Institute of Art,
фотография Wikipedia

му. Гробът е отворен, но саркофагът
се оказва празен. Седем години след
смъртта на поета монасите извадили
костите му и ги скрили незнайно къде,
защото папският легат искал да ги
изгори и да разпръсне праха им заради „неблагочестието“ на Алигиери,
който и приживе няма благоразположението на църковните власти. През
1865 г., в навечерието на честването
на 600 години от рождението на поета, призракът на Данте се явил на
клисаря на храма и му посочил тяхното скривалище. Недалеч от гроба
намират зазидана в стената дървена
кутия с надпис: „Костите на Данте“.
Денят бил 27 май, на който се смята,
че е роден поетът.

Не са само костите. След смъртта
на Данте синовете му дълго и безуспешно търсят сред вещите му последните тринадесет песни от „Рай“.
Мислят дори сами да се захванат и да
довършат Комедията. Тогава на Якопо
насън се явил баща му в ослепително
бяла дреха, с лице, обляно в светлина.
Синът го попитал дали е завършил
творбата си. Той отговорил „Да“ и му
посочил стената, където бил скрит
ръкописът. На сутринта откриват
ниша в нея с липсващите последни
песни на „Рай“.
„Божествена комедия“ е за своя автор
пророческо откровение и поетично
произведение. И както пророкът говори на хората на техния език, за да
бъде разбран, така поетът избира
не учения латински, а живия, говорим
тоскански, защото иска „свещената поема“ да стигне до всички: учени
и неуки, стари и млади, мъже и жени,
„луди и мъдри“. Пише ясно и стегнато,
с кристална чистота и голяма простота дори когато говори за най-сложни и дълбоки неща. Изобретената от
него „трета рима“ прави стиховете
лесни за запаметяване и още докато
е жив, песните от „Ад“ вече се пеят и
рецитират по улиците и площадите
на италианските градове.
Данте пише на своето родно наречие
с такова майсторство и великолепие, че го превръща в стандартната форма на книжовния италиански
език. Нещо повече, не е пресилено да
се каже, че той буквално създава италианския, тъй като 1/3 от лексиката
на италианския е негово дело. Епитафът не преувеличава, когато определя „божествения поет“ като „автор,
скъп на народа, чиято слава достига
всички краища на земята“. Факт е.
Само от века след Данте са запазени
800 ръкописа от Комедията , половината илюстрирани, както и десетина
изчерпателни коментара, които разясняват смисъла на всяка дума и стих.
Църковните власти след смъртта на
Алигиери забраняват и изгарят неговия трактат „За монархията“ като
подриващ папския авторитет. Ала не
и Комедията , която, макар и идеите
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да са същите, е различна творба: тя е
поема, а не учена полемика. Прониква
бързо в цялата култура. Това кой е в
състояние да го спре? Книгата може
да бъде забранена и изгорена, песента е невъзможно да бъде прокудена и
заличена.

романтичното изкуство. Интересът
се съсредоточава в най-запомнящите
се образи от „Ад“: Франческа, Фарината, Одисей, Уголино. От Романтизма
до днес остава масовото възхищение
от „реализма“ на Inferno с неговите
описания на ужаса и насилието.

Данте, също като Паскал, но с различни мотиви, никога не е напълно
интегриран в официалното течение
на християнската мисъл. Упрекът
към френския мислител е, че отхвърля ролята на ratio в духовния живот и
така разкъсва връзката между вяра и
разум. Флорентинският поет винаги
е бил обект на възражения и съмнения
от страна на теолозите и Църквата,
ала не защото няма доверие в човешкия разум и свободна воля, а защото ги
оценява твърде високо.

Комедията оказва силно влияние и
върху политическия романтизъм,
върху вярата, че поезията е способна
да промени света. Борбата за създаване на независима държава въздига
Алигиери в националния поет на Италия. Неговата фигура и поезия дълго са
проводник на политическа енергия. Не
един фашистки писател отъждествява Дучето Мусолини с „Кучето“, месиански образ на Dux в Комедията. Това
също е част от нейния „следживот“.

След Ренесанса за повече от два века
настъпва затъмнение на славата на
Алигиери. За класицизма смесването
на стиловете, на възвишено и ниско, е
чудовищно. Езиковите свободи са прекалени и неприемливи: твърде много
грозни, груби, дори вулгарни думи в Комедията, преплетени с чисти, изящни,
възвишени слова. Поезията на Данте
не отговаря на литературния канон,
който е взел за свой образец Петрарка, нито на „добрия вкус“ на класическия век, който отхвърля тъкмо онези
качества, които модерността цени:
изобретателност и дързост, богатство и разнообразие, прекрачване на
езиковите цензури и бариери.
За Просвещението авторът на „Божествена комедия“ е олицетворение
на фанатичния дух на тъмните векове. Волтер вижда в него емблематичната фигура на средновековния обскурантизъм. Гьоте, верен на принципа
си да стои „далеч от гробищата“, е
отблъснат от „отвращаващото, често ужасяващо величие“ на Дантевото
задгробие.
Новият живот на Данте започва с
Блейк и Байрон, с Дьолакроа и Доре,
с Чайковски и Лист. Като поет на
страстите и страданията на осъдените души, той става „баща и основател“, както го зове Шлегел, на
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Годините около 600-годишния юбилей
от рождението на Данте Алигиери
бележат апогея на неговото публично
величие и влияние. На високата осем
метра статуя, издигната през 1865 г.
във Флоренция, поетът носи лавровия
венец, който родният град приживе
му отказва. Славата му е световна.
Ръскин нарича Данте „основополагащ
човек за света“ (the central man of all the
world).
За изкушените от окултизма флорентинският поет също е централна
фигура, а „Божествена комедия“ обобщава в себе си цялата езотерична
традиция на Запада. Те са убедени, че
„верните на любовта“, както Данте
и приятелите му се зоват, всъщност
е инициационна секта, приемник на
тайно учение, получено от тамплиерите (и зад тях от йоахимитите, катарите, алхимиците, кабалистите и
по-назад гностиците, мистериите,
Питагор, Заратустра и Хермес) и
предадено на розенкройцерите и масоните. Според тази популярна версия, за да избегне преследването на
Инквизицията, Алигиери е използвал
поетичното алиби на художествената фикция и е написал Комедията
на криптирания език на сектата и
тайните правила, според които е изградена поемата, съответстват на
окултните закони, които управляват
света, а образите и всички думи в нея

освен явното имат и скрито, достъпно само за посветените значение.
Езотеризъм на Данте? Да, възможно е
и така да го наречем. Действително,
разбирането на „свещената поема“
изисква специално, скрито в нея знание, достъпът до което обаче се отваря постепенно за всеки способен и
готов да следва с внимание и размишление пътуването на поета поклонник. Комедията е съкровищница от
смисли, ала тъкмо затова свеждането
ѝ до кодиран език с двойни значения е
твърде изкуствено и обедняващо.
Данте и днес е фигура, която стига
до широката публика. Известният
актьор Роберто Бенини преди пандемията рецитираше пред препълнени
с хора площади песни от Комедията.
Авторитетът му на „експерт по ада“
пък привлича вниманието на създателите на криминални романи, филми, видеоигри. Те го взимат за водач
в слизането в тъмния подземен свят,
при разследването и разкриването на
неговите тайни чрез заставянето на
обитателите му да проговорят и признаят. Като знаещ пътя, водещ от
себеразрушението към себеизцелението, той намира място и на self help
пазара с книги от вида на „Как Данте
може да спаси живота ти“.
В Италия тържествено се чества
годишнината от смъртта на „върховния поет“ с поредица от „дни на
Данте“ през цялата година. Светият
отец публикува апостолическо писмо за нея. Тя се отбелязва и по света
с изложби, филми, публични четения,
конференции, публикации, с лични откривания и препрочитания на творбите на Данте. Юбилеят ни дава възможност да си дадем ясно сметка, че
и след седем века Комедията – какво
по-убедително доказателство, че наистина е свещена поема – не престава
да въздейства. Чудесно и прекрасно е
това, да не забравяме само, че както
отбелязва проницателно Манделщам, „славата на Данте представлява
най-голямото препятствие, което ни
пречи да го познаваме, да го изучаваме
в дълбочина“.
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Полето на дантологията е необятно: 50 000 заглавия в Google правят
невъзможен всеки опит за синтез и
подредба. Отбелязвам само два изпъкващи подхода: историцизъм и естетизъм. Първият си поставя за цел да
включи автора и неговото творчество в културата и дори в хрониката на
дните на неговия век. Другият, напротив, се стреми да освободи поезията на Данте от гъстата паяжина на
историческите отношения и връзки
и да я оцени в чистата ѝ абсолютна
същност.
Мнозина дантолози демонстрират
днес, че пълноценното четене на
Комедията изисква медиевистична
компетентност, която единствено
дава ключа към нея чрез отнасянето
ѝ към нейния контекст с възможно
най-пълно изясняване на неговите
факти, условия, светогледни нагласи.
Наистина „Божествена комедия“ е не
само най-характерният и изразителен
глас, но и неподражаема сума на епохата. За Данте трите свята на свещеното, науката и изкуството са все
още неразривно свързани и неговата
поема ни възхищава с това удивително и непостижимо за нас единство на
цялата култура.
Да, Алигиери е Средновековието, ала
тъждеството между него и времето му не издържа на богатството,
интензивността, ексцеса на творчеството му. Никой трубадур не е писал нещо сходно с „Нов живот“; никой
поет не е правил, както той в „Пир“,
философски коментар на възникналите от страстни импулси стихове, при
това на народния език, никой средновековен епос не може и отдалеч да се
сравни с „Божествена комедия“.
Изясняването на отношението между Данте и неговия век показва колко
наивна всъщност е вярата на историцизма не само че може да възкреси
миналото такова, каквото е било, но и
че може да подчини поета на епохата.
С индивидуалистичното си схващане за човека и създаването на литературния италиански той е на прага на новото време. Ренесансът е
отговорът, който дава Флоренция

на предизвикателството на Данте,
но самият Ренесанс се съдържа вече
в Данте. Нека обаче не се поддаваме
на изкушението да правим флорентинския поет преждевременно модерен, сякаш заради величието си той
трябва да ни прилича и да споделя,
пък било и несъзнавано, нашите понятия, ценности, нагласи. Всъщност
радикалната критика на неговото
настояще, удивителната поетична и
идейна новост на творчеството му не
изстрелват Данте напред към нашия
век, а встрани и нагоре спрямо мислите и действията както на собственото му, така и на нашето, а и на всяко
време. Поетът разчупва която и да е
рамка. В това е гениалното своеобразие на този „разночинец от старо римско потекло“, както точно го
определя Манделщам, който не може
да бъде сведен нито до вярванията
на съвремието си, нито до нашите
предпоставки. Божественият поет е
по-неочакван и изненадващ както от
традиционно изградения, така и от
постмодерно разградения му образ.

Комедията е една от онези няколко действително големи класически
творби, в които „всеки цвят е неизменен“, защото в тях нищо не липсва
и няма нищо излишно. Самата тя е онзи
„том, в който хартията и мастилото
никога не се сменят, в която няма и
случайна точка“. Да, Данте е колкото
поет, толкова и философ. Той не само
превръща философията в поезия, но
и поезията във философия, защото
мисълта според него е в същността
на красотата. Данте показва способността на мислещата поезия да открие истината и да съвпадне с нея.
Пътуването се случва не отвъд, а във
и посредством стиховете: Kомедията
е път и на душата, и на литературата
към Бога. Спасение и писане съвпадат!
Борхес ни съветва да не се лишаваме от радостта на непосредствения
простодушен прочит на Комедията ,
да ѝ се оставим с вярата на слушащото приказка дете, безгрижни за скритите ѝ дълбини, свободни от бремето
на ерудирания коментар. Аржентинският писател, разбира се, е всичко
друго, но не и наивен читател. Не е за

учудване, че и той признава, че днес ни
е отказана възможността да четем
Данте с пълна невинност.
Макар Комедията да отказва да се
впише във всяка схема на интерпретация, тя съвсем не е толкова тъмна и неразбираема, както може да
изглежда от „прима виста“. Общото
ѝ значение е достатъчно ясно. То изхожда от личния опит, сблъсъка му със
средата и усилието за неговото изразяване или от любовта към жената,
родината, поезията: Беатриче, Флоренция, Вергилий.
„Божествена комедия“ е обичана от
много читатели, на които философските и религиозните, политическите и етическите възгледи на автора ѝ
са далечни и чужди. Силата на Данте е
такава, че той стига и до невярващия,
както до вярващия, и в това отношение тя е сравнима единствено с тази
на Паскал. При четенето на Комедията изпитваме онова разтърсващо ума
усещане, както когато четем някои
страници на Платон, Августин, Киркегор, Симон Вейл. Но стихът има свой
вътрешен заряд, който прозата не
притежава: поетичният разум увлича
със своя ритъм мисълта, обогатява я
с озаряващи и поразяващи образи.
За мен писането за Данте е удоволствие, защото в него отеква сублимната
наслада от четенето на Комедията.
Не съм „дантолог“, ала чета и ценя
ерудираните коментари на лорд Върнън и Киавачи Леонарди, вдъхновените прочити на Чарлс Уилямс и Гуардини, проникновените изследвания на
Ауербах и Жилсон. Не предлагам нова
интерпретация на поемата, нито
претендирам, че държа ключа към
нейните скрити съкровища и енигми.
Бих желал да успея да покажа, че Данте е един от тези двама или трима
автори, с които можем да растем до
края на дните си. Като дългогодишен читател на Комедията , мога да
свидетелствам колко често силата
на духа на поета изгнаник засрамва малодушието ми, а несломимият
му устрем към една по-висша съдба
разпръсва нисшите ми мисли; колко
често удивителната изобретателност на неговия гений ме изважда от
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Данте никъде не пише и дума за баща
си Алигиеро. Навярно защото е натрупал богатство от лихварство, което
поетът заклеймява като основна причина за упадъка на нравите и злините
на Флоренция. Синът получава добро
наследство, което му позволява да
живее, без да трябва сам да прибягва
до занятието на баща си.

Сандро Ботичели, Картата на Ада, ок. 1485–1495 г., Апостолическа библиотека,
Ватикана, фотография Wikipedia

безразличието, а когато „дойде при
мен Меланхолията“ и каже „Да бъда
искам малко с тебе“, той ѝ отвръща
„Тръгни, махни се“ и я прокужда със
строгата и нежна грация на своите
стихове; колко често суровата му
вяра събужда и укрепва неспокойството на сърцето ми, а видимите нереалности на неговите царства ми дават
онова усещане за реалност, което не
откривам около мен; колко често съвършената и изящна архитектоника
на Комедията , полифоничната хармония на звука и смисъла, изразяващи
съгласуващ природата и духа ред на
света, възвръщат чувството ми за
единство и равновесие пред днешната гледка на сблъскващи се и разпадащи се истини; колко често накрая
срещата с Данте ми дава ненадминат
със своята висина и дълбочина урок по
човечност и благородство на духа.
Ще се опитам да дам само най-обща
идея за живота и личността на поета,
като привлека вниманието върху някои известни и значими техни страни.
Авторът на „Божествена комедия“ е
роден във Флоренция през 1265 г., под
„добра звезда“ от Близнаци, която
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лично той смята за пътеводна в любовта му към знанието. Още за съвременниците му раждането му е обвито с легенда. Бокачо разказва, че в
края на бременността майка му Бела
сънувала, че била в сянката на голям
лавър и родила син, който от дете се
хранел с неговите плодове, а когато
пораснал, се кичел с листата му. Видяла още, че посягайки към тях, той залитнал, ала не паднал, а се превърнал
в паун, птица, която е древен символ
на безсмъртието.
Кръщелното му име е Дуранте, но
използва винаги и само кратката му
форма: Данте. Nomen est omen (името
е знамение). За средновековното мислене то посочва характера и съдбата на личността и това на Данте се
свързва с „дава“, „дарява“ (от гл. dare),
обозначавайки всичко, което поетът
дарява със своето творчество. Затова и Бокачо пише, че „Данте е най-достойното име, което е заслужавал да
му бъде сложено“.
Фамилното му име е Алигиери, сам той
го тълкува като произлизащо от „крилат“ (лат. aliger). Семейството му не
е сред видните флорентински родове.

Данте прекарва младостта си в една
въздигаща се Флоренция, която след
половин век кървави междуособици
познава две десетилетия на относителен мир и бърз икономически възход. Част е от „златната младеж“
на града. Става отрано известен със
своите стихове и остър ум. Същественото е, че като всеки поет, е такъв
по рождение. Прави каквото реши с
родния си език, моделира го виртуозно, модулира, както желае, всяка сричка, дума, стих с естествен пластичен
усет и дръзка изобретателност. Изискванията на сложните метрични
форми, които използва, не са ограничение за него, а единствено креативен
импулс. Сам споделя, че римата никога
не му е попречила да каже онова, което
иска да каже.
Младият Алигиери е горд и амбициозен. „Голямото желание за първенство“ го води до върховното приключение на опита, интелекта, езика.
Съчетава несравнимото си поетично
дарование със също такава страст
към ученето. Знае всичко, което
трябва и може да се знае тогава за
граматиката и класиката, за философията и богословието, за астрономията и естествознанието.
На 30 години влиза в политиката, активно се ангажира с делата на републиката. Като философ, става член на
гилдията на лекарите и аптекарите,
избран е в съвета на Комуната. Опасно време, защото Флоренция отново
е città partita, „разделен град“, в плен на
полемоса между приятели и неприятели. В борбата между враждуващите
фракции спечелват враговете на Данте и докато е извън родината, той е
осъден „за търговия с обществени
служби“ на изземване на имуществото и вечно прокуждане от града или
смърт, ако се завърне във Флоренция.

9
Изгнанието тогава е страшно наказание, защото стойността на индивида
се определя от мястото в общността
му. Без него той е никой и всеки може
безнаказано да посегне на живота и
личността му. Данте Алигиери близо
две десетилетия е принуден да обикаля Италия, търсейки подслон и препитание от двор на двор, в условия и
обстоятелства, които намира за унизителни: „Скитах почти навсякъде...
странник, почти просяк, излагайки
на показ, против волята ми, раните
на фортуна“. Някои сензационни биографи и самозвани дантолози твърдят, че изгнаникът е прекарал години
в Париж, че е учил в Оксфорд, че е бил,
както вече споменах, от сектата на
катарите, посветен в обществото
на тамплиерите или в друго тайно
общество и ерес, пропушил също и
хашиш, откъдето дошли и виденията
на отвъдните светове. Това са късни
спекулации и конструкции, за които
няма запазени нито документи, нито
косвени свидетелства от епохата.
Същественото е другаде. Поетът
променя смисъла на изгнанието, като
го превръща от злочестие в духовно условие на „Божествена комедия“,
която започва към 1308 г. и завършва
малко преди смъртта си.
Какво е известно за личния му живот?
Още като дете е сгоден и като юноша е оженен за Джема от могъщия род
Донати, който играе съдбовна роля в
живота му. Бракът е една от загадките за нас в живота му. Данте – дълбоко автобиографичен писател – не
споменава никога съпругата си, също
както баща си. Семейството има трима синове: Якопо, Пиетро и Джовани.
Те носят имената на апостолите,
които в „Рай“ изпитват поета върху
вярата, надеждата и любовта. Ражда
се и дъщеря – Антония, която става
монахиня с името сестра Беатриче.
Бокачо отбелязва и „неговото сластолюбие не само в младостта му, но и в
зрялата му възраст“, за което биографите намират потвърждения не само
в запазени от епохата анекдоти, но и
в стихове и изповеди на поета.
В „Нов живот“ Данте разказва, че
когато е на 9 години, вижда своята

връстница Беатриче и незабавно е
„поразен от светкавицата“ на любовта. Среща я отново след 9 години
и тя му се усмихва приветливо, ала
по-късно го отминава с презрение
на улицата, причинявайки му голямо
страдание. Споделя още, че прибягва
до хитрост, за да изглежда, че не се
интересува от нея, а от друга жена,
че има смущаващи сънища и че нейната преждевременна смърт, едва
на 24 години, го хвърля задълго в дълбока покруса. Но книгата в стихове и
проза, в която разказва за началото
на тази тъй необикновена любов, отвела го по-късно и до познанието на
Бог и вечността, съвсем не е изповед,
а внимателно композирано литературно произведение, което е прелом
в собственото му поетично, интелектуално и духовно развитие.
Как е изглеждал впрочем Данте? И
достоверно ли е бил увековечен неговият образ? Съдейки по запазените
кости, той е бил среден на ръст: висок
1,65 м. Тъй като бил слаб и ходел прегърбен, оставил у съвременниците
си впечатление за нисък човек. Бил
с тъмна кожа, но с руса коса и гъста
брада. Портретите на флорентинския поет са многобройни и всички те
приличат на описанието, което прави
Бокачо. Разпознаваме веднага неговото гордо и волево лице с удължената
форма, големите очи, строгия поглед,
хлътналите бузи, орловия нос, презрително извитите устни, острата
брадичка. Усещаме, че старите портрети, първият от които е на Джото,
са правдиви в изобразяването на неговите „истински черти“.
От странстванията на изгнаника се
раждат много легенди, в които божественият поет съвсем не е издялан от един къс мрамор: строг,
страховит, героичен, гордо изправен
с върховната си морална и духовна
сила срещу насрещния вятър на фортуна. Безспорно, образът на Данте е
такъв в модерното ни въображаемо,
но старите легенди го представят в
по-друга светлина. В тях се разказва
както за неговото остроумие, ученолюбие, любознателност и удивителна
памет, така и за неговата извънмерна

гордост и болезнено честолюбие. Те
описват и различни ситуации, в които изгнаникът познава „болезнената
бедност“ и „как хлябът чужд горчи / и
как се качват трудно чужди стъпала“.
Така в дворовете на велможите нерядко трябвало буквално „да дели място с
глупците“ и джуджетата както заради
ръста си, така и заради славата си на
шегобиец. Те го представят и в неблагоприятна светлина като шпионин,
крадец, малко клептоман, лакомник,
сладострастник, дори сводник. Пришиват му, общо взето, греховете,
които описва. Известността му на
човек, който „прескача до ада, когато
си поиска“, му носи и славата на маг и
некромант.

Сандро Ботичели, илюстрация към
песен XXXI на „Чистилище“, фотография
Wikipedia

Какво знаем в действителност за живота на Данте? Почти нищо, няколко
дати, съвсем малко сигурни факти. Не
е останал нито стих, нито ред, написан собственоръчно от него. Поет с
рядко дарование, той определя литературния живот на епохата. Човек на
действието, той участва в борбите
и управлението на своя град и в изгнанието е политически активен до
края. Имал ли е наистина видение на
отвъдния свят? Какво би могла да ни
каже хронологията за това? Не е ли
достатъчно, че в ръцете си държим
поезията му, в която той споделя с нас
истинското си съществуване.
Кой е бил Данте Алигиери? Кой е бил
авторът на „Божествена комедия“?
Не знаем. Въобразяваме си някои
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събития от неговия живот, тъй както си спомняме много от нашия, но кой
действително е наясно с личността
на другите? Kакво значение има, че
създаването на „Божествена комедия“ остава непроницаема тайна за
нас, щом Данте осъществява с цялата си творба най-достойната и красива задача на поезията: улавянето на
безкрайността на съществуването в
най-строга рамка.
Оригиналното заглавие гласи: „Комедия от Данте Алигиери, флорентинец
по рождение, но не и по нрави“. Горд
със своя произход, той, изгнаният
от Републиката политик, лишеният
от отечество син, неоцененият от
съгражданите си поет, още със заглавието отправя остър упрек към
родния си град. Добре, но защо комедия, след като със своя стремеж и
способност да включи всичко земно
и небесно творбата е по-скоро епос
(жанр, чиято характеристика е тъкмо
всеобхватността)?
Докато живее в Равена, Алигиери изпраща първите десет песни от „Рай“
на Кангранде от Верона, дългогодишен негов покровител. В писмото, с
което ги съпровожда, поетът пояснява, че е избрал това заглавие, защото, докато трагедията започва
спокойно, но завършва ужасяващо, то
комедията започва обезпокояващо,
ала завършва радостно. Наистина,
поклонникът в началото е изгубен в
тъмния лес на живота, но след това
успешно върви към светлината, към
истината, към Бог. Освен това, както подобава на комедия, продължава
Данте, поемата е написана на народен език в скромен или „среден“ стил.
Стил, който му позволява да използва
различните форми и регистри на езика – от най-нисшите и вулгарните до
най-учените и сублимните. Творбата
му при това е сатира, която безпощадно бичува пороците и недъзите
на съвременниците му и разобличава
злините на епохата. Така Комедията,
която авторът нарича и „свещена поема“, съчетава противоположностите, удържа възможното и невъзможното в следването на логиката на
свещената другост.
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Данте озаглавява творбата си само
Комедия. Бокачо прибавя Божествена,
за да подчертае както удивителното
ѝ съвършенство, така и възвишеното ѝ съдържание: човешкият живот
и световната история, грехът и благодатта, времето и вечността са
изразени в пътуването на един човек
към Бог, едно наистина божествено
съдържание.
Алигиери пише, че целта на неговата
поема е „да изтръгне живите в този
живот от състоянието на злочестие, за да ги отведе към състоянието на щастие“. Поетът разказва за
своето пътуване от робството към
свободата, от обикновения живот
към божествения, процес, по време
на който себепознанието и съзерцанието на Бог стават съвместими със
собствената индивидуалност и крайност. И този разказ е толкова значим
за съвременния човек, който не знае
нищо за борбата между гвелфи и гибелини, колкото и за средновековния.
Поетът говори със собственото си
име в Комедията. Поклонникът не е
абстрактен или фиктивен образ, а е
самият той: Данте. Неговото тяло
тежи, диша, уморява се, хвърля сянка. Разпознаван е по лика, облеклото,
говора като човек с потекло и пристрастия, като приятел или враг, като
поет.
Поклонникът, воден от Вергилий,
се спуска в преизподнята, където се
сблъсква със силата за себеунищожение на човешкия аз, слиза до дъното
на мрака през цялата болка, ужас и
жал на победената от греха човешка
участ. Ала показва, че въпреки предупреждението: „Надежда всяка тука
оставете“, от ада – буквално и метафорично – може и трябва да се излезе.
Inferno е мястото, където душите са
неподвижно застинали, всяка в кръга
на своята форма на пристрастеност
към злото. Избрали са да вярват, че
не са свободни, и затова наистина
са несвободни, осъдени да бъдат във
вечността същите, каквито са били
на земята, както заявява един от
обитателите на ада: „Такъв бях жив,
такъв съм след смъртта си“. Това е за

Данте адът: да разбираш себе си като
веднъж завинаги определен и неизменен. Ала затова и не остава в него.
„Виж и отмини!“. Не само поетът, читателят също не бива да се остави да
бъде вкаменен от Медуза, трябва да
се изтръгне от духовното вцепенение и запленяването от „цветята на
злото“ и да продължи. Изпитанието в
пътуването е именно във виждането,
познаването и издигането над човешките вини и злочестия. „Преминахме
отвъд.“
Съпътстван все от Вергилий, поклонникът се изкачва после по стръмния
спираловиден път на планината на
чистилището. Там той среща душите
в преход, в движение между различните светове, открива ги в способността им да се отърсят от веригите,
които не са физически, а духовни, и да
се пресъздадат чрез своето желание,
действие, знание.
Взет от Беатриче, той се въздига накрая в небесата на рая, където преживява своето преображение или „възчовечение“. Кулминация на цялата поема
е единението на желанието и волята
на аза с Божията воля и Любов: „както колело във висините / волята ми
се въртеше с Любовта, / що движи
нашто слънце и звездите“.
Едно от най-поразителните неща в
„Божествена комдеия“ е, че тя всъщност не е, както най-често се смята,
сън или видение. Много алегорични истории в античната или средновековната литература се представят като
съновидения. Стратегията на Данте
е точно обратната. Започва не с момент на заспиване, а на събуждане.
Поклонникът е „от сън упоен“, когато се изгубва и озовава в тъмния лес.
Комедията не е разказ за нещо случило се насън, а наяве, след неговото събуждане. В преминаването „от праг на
праг, „от глас на глас“, от „светлина
на светлина“, той е буден, върви, изморява се, спира да почине, заспива,
сънува, събужда се, продължава, винаги жаден всичко да знае, всичко да
разбере. Поемата завършва с екстаза
на блаженото видение. Съзерцанието е цел на пътуването, негов изход
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и развръзка, но не и самото пътуване,
което не е представено като сън или
видение.
Тема на „Божествена комедия“ е „състоянието на душите след смъртта“.
Поетът става най-влиятелният богослов на задгробния живот и християните през последните векове
инстинктивно си представят онова,
което се случва след смъртта, в образите на Данте. Художествените
изобразявания на ада също се вдъхновяват от Inferno: от Орканя до Бош, от
Микеланджело до Милтън, от „Един
сезон в ада на Рембо“ до „При закрити
врати“ на Сартр, всички те в една или
друга степен зависят от „Ад“.
„Чистилище“ е най-оригиналното творение на въображението и мисленето
на Данте. Преди него то е само богословска абстракция. Благодарение
на гения на поета то получава своята структура и вид и намира, както
точно отбелязва историкът Льо Гоф,
трайно място в човешката памет и
въображение.
Данте Алигиери пръв осъществява
полета в рая. Сам заявява, че плава по
море, по което никога преди това не е
било пътувано. Други са били въздигани в екстаз до Бог, ала никой не е предприемал толкова методично изследване и описание на небесното царство.
„Рай“ е най-красивата и силна, но и
най-взискателната кантика от „Божествена комедия“. Единствено онези
„малцина избрани“, които са истински
гладни за „хляба на ангелите“, могат
да следват този полет в небесните
сфери. Изправяме се отново и отново
пред борбата на поета с изразяването на неизразимото: небесното блаженство, също като божественото
съвършенство, надхвърля по необходимост способностите на човешкия
език и разбиране. Paradiso е върховното поетично постижение на Данте,
а и на световната литература. Тази
„възвишена кантика“ е действително
уникална, възхитително различна от
всяка друга творба.
Както Романтизмът е времето на
„Ад“, така модернизмът е епохата на

„Рай“. За Йейтс и Елиът, за Монтале
и Манделщам дръзналият да пише поезия след Paradiso е поет, когато изобретява нов език. „Опитах се да напиша Рай“... въздиша Езра Паунд, Джойс
също опитва с „Бдение над Финеган“,
вдъхновявайки се от Padre Dante. „Достатъчно ли сте радостни за „Рай“?“,
пък ни пита днес френският писател
Солерс.
Данте представя силно и убедително
различните събития на пътуването в
отвъдното – спускането до сърцето
на мрака, пречистването и възраждането, съзерцаването на Бог – като
автентичен екзистенциален опит,
който авторът сам преживява. Истината на Комедията не е в историческите, догматичните или окултните
значения, а в живите образи на „Ад“, в
моралния характер на „Чистилище“,
във възчовечението на аза и съзерцанието на Бог в „Рай“. Тя говори на читателя не когато мисли и вярва като
нейния автор, а когато го изгаря неговата жажда по същественото. Данте
прокарва нов път на душата към Бога
и ни кани да го последваме. Задачата
на поета не е да ни учи, а да ни води, да
ни помогне да видим, да докоснем, да
чуем и да се преобразим, разтърсвайки най-общата ни представа за греха
с изобразяването на безкрайното му
разнообразие от форми, степени, сенки, събуждайки ни за живото усещане
за тайнство на нашата участ, отваряйки очите ни за полифоничната красота на творението, срещайки ни със
страховитата свобода на Божията
благодат, вземайки ни със себе си във
въздигането през звездите до „розата на блажените“ и безграничната
радост.
Истината на „Божествена комедия“
е в осъзнаването на автора, че е способен да избере свободно Бог като източник на смисъл и в постепенното
осъзнаване на читателя, че и той е в
„състоянието на пътник“ и може да
отговори на поемата по жизнено значим за него начин, ако реши да последва Данте, както той следва Вергилий
и Беатриче, не само в откриването
на невъобразимия инак отвъден свят,

Владимир
Градев

Проф. Владимир Градев преподава теория на религията и
история на културата на Ренесанса и барока в специалност
„Културология“ на Софийския
университет „Св. Климент
Охридски“. От 2001 до 2006 г.
е посланик на България при
Светия престол и Малтийския
орден. Автор е на осем книги,
последните от които са: „Това
не е религия“ (2013), „Излизания“
(2015), „Разпознавания. По пътищата на душата“ (2017), „Приближавания“ (2019).

но и в подемането на това пътуване
на друго равнище: в собственото си
съществуване.
Често говорим за книги, променили
живота ни, но в действителност повечето от тях само го потвърждават, като дават една или друга форма, цвят, посока на това, което вече
живее в нас. Комедията на Данте
отива по-далеч, когато „от искрата
лумне изведнъж... божествен пламък“.
Тогава онова, което ни е изглеждало
отначало повече или по-малко приятно пътешествие през въобразени
светове, се превръща в приключение
на духа, в което постепенно разбираме, че за добро или зло, сме въвлечени,
без да знаем колко дълго ще пътуваме
и ще бъдем ли същите, ако някога достигнем края.

Основното въображение на християнския
свят, Данте Алигиери… (англ.).
1
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Писмо до

флорентинците

Знаменитото VI писмо
на Данте от 31 март
1311 г. не е публикувано
досега на български
език. В него поетът
възлага надеждите си                                                 
на Хайнрих VII,
император на Свещената
римска империя, чийто
поход в Италия може                                                        
да сложи край                             
на изгнанието му

Андреа Орканя, Адът, ок. 1350 г., фреска в църквата „Санта Кроче“, Флоренция,
фотография Wikipedia

От Данте Алигиери, флорентинец и
невинен изгнаник, до най-скверните
флорентинци, обитаващи този град.
[1]. Милосърдното провидение на Вечния Цар, което в добрината си управлява небесата, без да забравя да бди
над земните работи, е определило човешките дела да бъдат управлявани
от Свещената римска империя, та да
могат смъртните люде да пребивават в покой под тази висока власт и
навсякъде, както иска природата, да
живеят като граждани. За това свидетелства Свещеното писание, това
се потвърждава, позовем ли се на разума, от древни времена, ала все пак
истината не възликува, защото вакантен остава августейшият трон,
целият свят излиза от орбитата
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си, дремят в лодката на Петър кормчии и гребци, а жалка Италия, сама,
хвърлена на произвола на съдбата,
подвластна на самозван властител
и лишена от умерена власт, е носена
от бурните яростни ветрове и вълни, затуй състоянието ѝ не може да
се предаде с думи, а италианците не
смогват да измерят злочестията си
със сълзи. И нека бледнеят онези, които с безразсъдна самонадеяност се
противят на най-очевидната Божия
воля, докато още от небесата не се
е стоварил мечът на Оногова, Който
казва: „Отмъщението е Мое“1, защото
близка е присъдата на суровия Съдия.
[2]. Нима вие, престъпилите божественото и човешкото право, които
ненаситната алчност е подготвила

за всяко престъпление, не треперите от ужас пред готвената ви втора
смърт, загдето първи и единствени,
ненавиждайки свободата, се вдигнахте срещу властта на римския властител, повелител на света и Божи
служител, и въпреки предписанията
на закона се отказахте от дължимото, като предпочетохте да вдигнете
бунт? Колкото и да сте невежи, безразсъдни и покварени, не знаете ли, че
обществените закони престават да
действат само ако изтече времето,
и че подобни предписания са безсилни
пред тях? Ала от законите е постановено и от човешкия разум е установено, че обществената власт над
нещата, колкото и дълго да бива пренебрегвана, никога не умира и колкото
и да е слаба, никога не бива победена;
невъзможно е да бъде накърнено общото благо, нито да му бъде нанесен
ущърб или пък то да бъде преумалено;
това не иска нито Бог, нито природата и смъртните се покоряват на тази
разпоредба. Защо тогава, подбуждани
от суетата на мнението си, подобно
на други вавилонци, пренебрегвате
империята и дръзвате да създадете ново царство, за да бъде флорентинската държава едно, а римската
– друго? И защо апостолическата монархия се превръща в обект на такава
завист, сякаш ако на небето има две
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луни, трябва да има и две слънца? И
ако коварните ви планове не всяват
у вас ужас, нека има страх поне в закостенялото ви сърце, защото сте
се лишили не само от мъдрост, но и
от всеки зачатък на мъдрост. А няма
по-страшна участ от тази на престъпника, който безсрамно и без страх
от Бога постъпва както сам си реши.
Затуй безчестникът бива наказван
с това, че умирайки, забравя себе си,
както сам преди това е забравил за
Бога.
[3]. И ако дръзката ви арогантност е
стигнала дотам, че подобно на планините Гелвуйски2 върху вас не пада
роса, и щом не изпитахте страх да
се възпротивите на решенията на
вечния Сенат, то явно не се боите
от нищо; и никакъв страх, човешки,
а също и мирски, вече не докосва надменната ви кръв, за да пролеете сълзи пред неминуемото крушение. Или
в смешното си убежище смятате, че
ще намерите яка защита? О, единни в
злото! О, заслепени от дива алчност!
Не ще ви помогне валът, с който сте
опасали своя град, не ще ви помогнат
стените и кулите, спусне ли се над вас
страшният орел, който се рее било
над Пиринеите, било над Кавказ, било
над Атланта, следван от небесното
войнство, прелитащ в миг над морската шир. Какво, о, най-злочести
сред людете, ще стане с вас, когато
ужасени съзрете усмирителя на буйната Хесперия3? Не, безумната надежда, която напразно таите, не ще
ви помогне заради вашето упорство,
съпротивата ви ще бъде наказана
от законния господар, а милосърдието, което обичайно той упражнява,
ще се разсее; и понеже отстоявате
лъжливата свобода, ще попаднете в
затвора на истинското робство. По
силата на удивителния Божи закон,
щом злодеят иска да избегне заслуженото наказание, то се стоварва отгоре му с още по-голяма сила; а който се
възпротиви срещу Божията воля, се
превръща в нейно оръдие.
[4]. Ще видите сградите си разрушени не по силата на необходимостта, а тъй като те са се превърнали

в места на престъплението, не като
възроден Пергам, а като скръбни руини, изпепелени от огъня. Навсякъде
ще има бягащи люде, разделени „за“ и
„против“, които след това ще се обединят срещу вас с ропот, тъй като не
издържат да са гладни и уплашени едновременно. Ще видите как разграбват дори храмовете, където ще се
тълпят жени и неразумни деца, които
един ден ще трябва да изплащат греховете на бащите си. И ако не ме лъже
умът, който, опирайки се на правдиви
знамения и неопровержими изводи,
възвестява бъдещето, то градът,
подложен на скръб, ще попадне в ръцете на чужденци, част от вас ги чака
смърт или тъмница, а малцината,
останали живи, ще ридаят и гинат в
изгнание. Накратко, нещастията, на
които е бил подложен някога славният град Сагунт4, очакват и вас заради
привързаността ви към робството.
[5]. И не се окуражавайте от ненадейното щастие на жителите на Парма, които, водени от глада, който е
лош съветник, се ободриха с думите:
„Нека по-скоро умрем от оръжие“,
втурвайки се в отсъствието на императора в неговия лагер; макар и да
удържаха победа над Победата, те
извлякоха от болката дълго помнена
болка. Спомнете си за мълниите на
Фридрих I, за Милано и за Сполето, и
надменната ви утроба ще се вледени,
а пламналите ви сърца ще се свият. О,
най-суетни сред тосканците, безумни поради природата и пороците си!
Като безумци, блуждаещи в нощния
мрак, вие нямате очи за стъпките на
вашето болно съзнание; всички, следващи пътя си, виждат, че сте на прага
на тъмницата, но ако някой ви пожали, го отблъсвате, да не би случайно
да ви избави от пленничеството и от
оковите. Бидейки слепи, не забелязвате, че овладялата ви жадност ви
трови и ви вкарва в закона на греха,
подтиквайки ви да жертвате свещените закони, рожби на естественото
право, чието съблюдаване не поробва,
а е самата върховна свобода. Защото
какво е свободата, ако не свободно
движение от желание към действие,

което законите облекчават за онези,
които ги следват. И тъй, ако свободни
са само подчиняващите се на законите, какви тогава сте вие, преструващите се, че обичате свободата, които се противите на всички закони и
заговорничите против законодателя?
[6]. О, клето фиезоланско племе, о,
вторично наказано варварство! Малко ли ви е вече вкусеният страх? Сигурен съм, че треперите от зори и се
будите насън, нищо че изобразявате
на лицата си измамна надежда, заради предчувствията, с които са пълни
душите ви. Ала дори да треперите
с право и да се каете за сторената
глупост, не ви боли така, че страхът
и болката да се слеят в горестта на
разкаянието; ето защо защитникът
на Римската империя, божественият и победоносен Хайнрих, жадуващ
не собствената си, а обществената
изгода, заради вас е поел трудната
задача да сподели нашите мъки, все
едно че пророк Исаия към него именно, след Христа, е насочил пророчески пръст, когато, говорейки за Духа
Божи, е предсказал: „Но Той взе върху
Си нашите немощи и понесе нашите
недъзи“5. Спрете да се преструвате,
дошъл е часът на горчиво разкаяние
за дръзките ви постъпки. С твърде
закъснялото си разкаяние едва ли ще
измолите прошка, ала поне това ще
е началото на своевременното наказание. Така е: грешникът е повален „и
той ще умре непременно“6.
Писано на 31 март в земите на Тоскана, близо до изворите на Арно, в първата година от успешния поход на император Хайнрих в Италия.
Превод от латински Тони Николов

Втор. 32:35.
Планински хребет в Долна Галилея. Изразът е
цитат от 2 Царств. 1:21. Б.пр.
3
Древното название на Италия. Б.пр.
4
Град в Испания, чиито яки стени не го опазват
от армията на Ханибал. Б.пр.
5
Ис. 53:4.
6
1 Царств. 14:39.
1

2
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Какво е Данте
за мен
Мястото на Данте
в италианската
литература може                   
да се сравнява само                          
с мястото на Шекспир
в нашата. Двамата
придават телесност
на душата на езика,
приспособявайки се                                                   
към неговите възможности
в степента, в която                
ги предусещат.
Позволете ми първо да обясня защо
избрах да споделя в една неформална
беседа1 какво е влиянието на Данте
върху мен, вместо да изнасям лекция
за него. Подобно действие може да
изглежда егоистично, но аз твърдя,
че е продиктувано от скромност; а
скромността, за която претендирам, е чисто и просто предпазливост.
Не съм в никакъв случай задълбочен
познавач на Данте, а италианският
ми е на такова ниво, че от уважение
към публиката и към самия поет ще се
въздържа да го цитирам в оригинал.
При това не смятам, че мога да кажа
нещо повече за поезията на Данте от
онова, което написах преди години в
едно кратко есе. Както обяснявам в
предисловието на онова есе, аз чета
Данте само паралелно с негов превод
в проза. Преди четиридесет години започнах да разшифровам по този
начин „Божествена комедия“. А щом
схванех смисъла на някой пасаж, който
особено ме е очаровал, го научавах наизуст. И така за няколко години бях в
състояние да рецитирам голяма част
от една или друга песен сам на себе си,
докато лежах в леглото или пътувах
във влака. Бог знае как щеше да звучи,
ако я казвах на глас, ала това бе моят
начин да се потопя в поезията на Данте. Днес вече са изминали двадесет
години, откак изложих всичко, което
скромните ми познания ми позволяваха да кажа за него. Сметнах обаче,
че ще е любопитно за мен, а вероятно и за други, да отбележа в какво се
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състои дългът ми към Данте. Едва ли
мога да обясня всичко дори на себе си,
но понеже и днес, четиридесет години по-късно, смятам, че поезията му е
оказала най-трайното и дълбоко въздействие върху моето творчество,
бих искал да посоча поне част от причините за това. Може би признанията
на творците относно ролята, която
Данте е изиграл за тях, биха додали
нещо към високата оценка за него. И
най-сетне, това е единственият принос, който ми е по силите.
Най-големият дълг не е непременно
и най-очевидният, освен това има
различни видове дълг. Личният ми
дълг към Данте е от оня вид, който
непрестанно нараства, а не от вида,
натрупващ се в един или друг житейски период. За някои поети мога да
твърдя, че са ме научили на изключително много в определен етап. Жюл
Лафорг например пръв ми показа как
да говоря, отвори ми очите за поетичните възможности на собствената ми идиоматична реч. Подобни
ранни влияния, които, така да се каже,
ти откриват първи твоята истинска същност, се дължат според мен,
от една страна, на разпознаване на
темперамент, близък до твоя, а от
друга – на откриване на форма на изразяване, която води до изнамиране
на собствения ти стил. Това не са две
отделни неща, а два аспекта на едно
и също нещо. Поетът, съумял да направи това за младия творец, рядко е
от големите майстори – те са твърде
възвишени и твърде далечни. Приличат на прадядовци, които родовата
памет почти е обожествила, докато
малкият поет, насочващ нечии първи
стъпки, е повече като любимия батко.
Сред поетите, способни да ти окажат
влияние, има и такива, от които взимаш точно определено нещо – може
би от огромно значение за теб, макар
и не непременно най-големия им принос в света. Мисля, че първо у Бодлер открих прецедент за поетичния

потенциал, неизследван от никой
поет на родния ми език – за порочните
страни на модерния метрополис, за
възможността да се слеят мизерната реалност и фантасмагоричността, да се съпоставят прозаичното и
фантастичното. От него и от Лафорг
разбрах, че материалът, с който разполагам – опитът ми на юноша в индустриален американски град – може
да бъде материал за творчество.
Научих, че изворът на новата поезия
може да се търси в онова, което дотогава се е смятало за невъзможно,
стерилно, неподатливо на поетичност; че всъщност ролята на поета
е да създава стихове от неизследваните източници на непоетичното, че
самата му професия го задължава да
превърне в песен непоетичното. Един
велик творец може да даде на младия
поет всичко само в няколко строфи. Аз
съм задължен на Бодлер главно заради половин дузина стихове в „Цветя
на злото“. Значимостта му за мен се
обобщава в следната строфа:

О, град, гъмжащ мравуняк; мистерии,
кошмари, които изпълзяват от всеки
таен кът…2
Знаех какво означава това, защото го
бях живял още преди да разбера, че искам да го превърна в мой стих.
Може би ви се струва, че се отклоних
от темата. Но няма как да дам дори
най-бегла представа какво е Данте
за мен, без да спомена ролята на някои
други поети. Когато пиша за Бодлер,
за Данте или за някой друг творец,
изиграл ключова роля в моето развитие, аз го правя тъкмо защото той
означава много за мен, ала не за себе
си пиша, а за този поет и неговата
поезия.
Човек има и други дългове към поетите, неизброими дългове от друг вид.
Има творци, които несъзнателно, а
може би и съзнателно присъстват
винаги в мислите ни, когато търсим
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решение на даден проблем и нещо
написано от тях ни го предлага. Има
и други, от които преднамерено заемаш стих или строфа, адаптирайки ги
към друг език, период или контекст.
Има и такива, които са задали в съзнанието ни стандарта за определено
поетично качество – например Вийон за честността или Сафо, заключила веднъж завинаги някоя емоция
в най-точните и малко на брой думи.
После идват големите майстори, до
чието ниво се издигаш постепенно.
Като млад четях с по-голяма лекота
по-слабите елизабетински драматурзи, отколкото Шекспир. Така да се
каже, те ми бяха пò по мярка. С други
думи, да оцениш великите майстори
като Шекспир, е задача за цял живот,
защото във всеки следващ етап от
съзряването – което би трябвало да
продължи, докато сме живи – човек
съумява да ги разбира все по-добре.
Такива са Шекспир, Данте, Омир и
Вергилий.
Дотук изредих различни видове „влияние“, та чрез контраста да демонстрирам какво означава Данте за мен.
Заемал съм строфи от него, разбира
се, в опит да пресъздам или по-скоро да събудя в паметта на читателя спомена за някоя Дантева сцена и
така да направя връзка между средновековния ад и съвременния живот.
Читателите на моята поема „Пустата земя“3 вероятно ще си спомнят, че
гледката на чиновниците, маршируващи по Лондонския мост на път към
своите кантори, поражда коментара:
„Не бях и помислял, че смъртта е погубила толкова много“. Другаде пък
умишлено видоизменям една Дантева строфа: „разнасят се къси и редки
въздишки“. Посочил съм източника
в моите бележки под линия, та разпозналият алюзията читател да е
наясно, че съм искал да я разпознае
и че смисълът би му убягнал, ако не
я беше разпознал. Двадесет години след „Пустата земя“ сътворих в
„Литъл Гидинг“ един пасаж, който бе
замислен като най-близкия по стил и
съдържание еквивалент на песен от
„Ад“ или „Чистилище“, на който бях
способен. Разбира се, намерението
ми бе същото както при алюзиите с
Данте в „Пустата земя“ – да проправя чрез контраста паралел в мислите

на читателя между ада и чистилището, посетени от Данте, и сцената,
плод на халюцинация след въздушното нападение. Методът обаче е различен. Тук се въздържам от цитати
или адаптация. Заех и свободно приспособих едва няколко фрази, тъй като
целта ми бе имитация. Първият ми

Заглавната страница на първото печатно
издание на „Божествена комедия“ от 1472 г.,
фотография Wikipedia

проблем бе да изнамеря подобие на
Дантевата терцина без римуване.
Италианският език е по-изобилен на
римуващи се думи от английския, а
нашите рими са някак по-категорични. Римуващите се думи привличат
твърде много внимание: италианският е единственият познат ми език,
при който точната рима винаги постига своя ефект – а какъв е ефектът
от римата, следва да проучи не поетът, а неврологът – без да се натрапва. Затова за своите цели аз възприех
просто последователното редуване
на неримувани мъжки и женски окончания, като най-близък начин да наподобя ефирността на италианската

рима. Изричайки това, не се опитвам
да наложа някакво правило, а само да
обясня как съм се справил в съответната ситуация. Вероятно преводът
на „Божествена комедия“ в римувана
терцина е по-малко незадоволителен от превода в бял стих, защото
различната стихотворна стъпка означава различен начин на мислене. Тя
има различна пунктуация, тъй като
акцентът и паузите за поемане на дъх
не идват на същите места. Мисълта
на Данте се лее в терцини, а поетичният превод трябва да е възможно
най-близък до мисловната форма на
оригинала, затова при превода в бяла
рима ще има загуби. От друга страна
обаче, когато чета „Божествена комедия“, преведена в терцина, и достигна до някой пасаж, който помня
добре в оригинал, очаквам винаги с
тревога неизбежните поврати, към
които, знам, преводачът е бил принуден да прибегне, за да предаде Дантевите думи с английски рими. А сякаш
никои стихове не изискват по-голяма буквалност при превода от тези
на Данте, защото никой поет не ни е
убедил по-категорично, че използваната от него дума е тъкмо тази, която е избрал и която не може да бъде
заменена с никоя друга.
Не зная дали моят избор на заместител на рима във въпросния пасаж ще
прозвучи поносимо в голяма поема,
написана на английски, но знам, че
лично аз не смятам остатъка от живота си за достатъчно дълъг, та да я
напиша. Едно от интересните неща,
които научих при опита си да имитирам Данте на английски, бе, че това е
извънредно трудна задача. Тази част
от моята творба, далеч не с дължината на цяла песен от „Божествена
комедия“, ми струваше много повече
време, усилия и раздразнение от всеки
друг пасаж със сходна дължина, който
някога съм писал. Причина за това бе
не просто ограничението да използвам само Дантевия тип образност и
стилистични фигури, а главно защото в този семпъл и аскетичен стил,
при който от всяка дума се изисква
да е „функционална“, веднага се забелязва и най-малката неяснота или
неточност. Езикът трябва да е много директен, всеки ред или дума да се
подчинява на общата цел – а когато
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Антонио Коти, Данте
във Верона, 1879 г.,
фотография Wikipedia

използваш прости слова и фрази,
повторенията на най-често срещания идиом или на най-често търсената дума се превръщат в крещящ
недостатък.
Не казвам, че терцината трябва да
се зачеркне от оригиналното стихоплетство на английски език, но
вярвам, че за модерното, тренирано
през този век и навикнало на доста
сериозни упражнения в бяла рима ухо е
много по-вероятно една дълга поема в
подобна римувана форма да звучи монотонно и неестествено, отколкото
за ухото отпреди сто години. Такава
поема е възможна само ако поетът
заема единствено формата, без да се
опитва да загатва за Данте във всяка
строфа и фраза...
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... Мисля, че важният дълг към Данте
не се изразява в заемките или адаптациите на поезията му, нито пък
е от оня вид дълг, натрупан само в
определен етап от развитието на
творците. Той не се открива в пасажите, в които авторът го е използвал за модел. Важният дълг няма
връзка с броя на местата, които
критикът може да посочи с пръст,
казвайки: „Тук и тук той е написал
нещо, което никога не би написал без
мисъл за Данте“. Да не споменавам
и за дълга, който имаме към идеите
на Данте, към възгледа му за живота, към философията и теологията,
които са дали форма и съдържание на
„Божествена комедия“. Това е друг
въпрос, макар и несъмнено свързан
с днешната тема. За онова, което

сме научили и продължаваме да учим
от Данте, бих искал да кажа три неща.
Първо, сред малцината поети от неговата величина никой, дори Вергилий, не
изучава по-усърдно изкуството на поезията, никой не е по-добросъвестен,
старателен и съзнателен в практикуването на този занаят. Несъмнено
няма английски поет, който да може
да се сравни с него в това отношение,
защото по-съзнателните майстори
– имам предвид най-вече Милтън – са
много по-ограничени като поети и
поради това са много по-ограничени
в творчеството си. Да осъзнаваш с
всяка изминала година какво означава
това, е само по себе си нравствен урок,
но от него аз съм почерпил още една поука. Изследването и практикуването
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на Данте ни учи, че поетът трябва
да е слуга на своя език, а не негов господар. Това чувство на отговорност
е един от отличителните белези на
класическия поет в смисъла, който
и друг път съм се опитвал да дефинирам по повод на Вергилий. За някои
велики поети, особено за английските, може да се каже, че подведени от
своя гений, злоупотребяват с английския език, създавайки идиом, така
своеобразен и дори ексцентричен, че
е безполезен за творците след тях.
Мястото на Данте в италианската
литература може да се сравнява само
с мястото на Шекспир в нашата. Двамата придават телесност на душата
на езика, приспособявайки се – единият по-съзнателно от другия – към
неговите възможности в степента, в
която ги предусещат. Самият Шекспир си позволява волности, оправдани единствено от неговия гений,
до които обаче геният на Данте не
прибягва. Да предадеш на бъдещите поколения един език, по-развит,
по-изтънчен и прецизен от този преди теб, е върховното постижение на
поета. Разбира се, великият творец
прави поезията по-трудна за своите
наследници със самия факт на своето
величие, а цената, която литературата трябва да плати, е, че може да
има само един Данте или Шекспир.
Наследниците им трябва да си намерят други, по-незначими занимания.
Аз обаче не говоря за това какво великият поет – един от малцината, без
които съвременната реч на народите
не би била, каквато е – прави за тези
след него или какво им пречи да направят. Говоря за това какво е сторил за
всички, за които езикът му е майчин,
независимо дали са поети, философи,
политици или железничари.

– той долавя вибрации отвъд този
предел и съумява да накара хората
да виждат и чуват повече, отколкото биха успели без неговата помощ.
В английската литература например
имаме велики религиозни поети, ала
в сравнение с Данте те са просто занаятчии. Само толкова могат. А Данте, понеже може всичко останало, е
най-великият религиозен поет, макар
че, ако го назовем така, бихме омаловажили неговата универсалност.
„Божествена комедия“ изразява всички емоции, които човек е способен да
изпита в спектъра между отчаянието на покварата и блаженството. Затова тя непрестанно напомня на поета задължението му да изследва, да
намира думи за неизразимото, да обрисува онези чувства, които хората
едва долавят, тъй като нямат думи
за тях. Наред с това ни напомня, че
този, който изследва пространството отвъд границите на съзнанието,
може да се върне и да разкаже своята
история на събратята си само ако
през цялото време е държал в здрава
хватка познатата им реалност.

Това е първият урок – че великият
майстор на езика трябва да бъде и
негов велик слуга. Вторият урок на
Данте – който никой от поетите на
познатите ми езици не може да ни
предаде – е урокът за широтата на
емоционалния диапазон. Представете
си схемата на цветовия или звуковия
спектър, великият поет не само възприема и различава по-ясно от другите цветовете или тоновете в обичайния зрителен или звуков диапазон

Казаното дотук има връзка с факта
– защото за мен това е неоспорим
факт, – че Данте е най-европейският
сред поетите на нашия континент.
Той е най-малко провинциалният, ала
не защото е надскочил своята култура. Никой не е по-присъщ на културата си от него. Читателят никога не
забравя, че голяма част от поезията
на Данте се губи, ако не си италианец.
Тези загуби обаче са по-малки, отколкото при прочита на майсторите на

Тези две постижения на Данте не
бива да се разглеждат като отделни
или отделими едно от друго. Задачата на поета да разясни на хората неразбираемото изисква огромен езиков
инструментариум. Като развива езика, обогатява значенията и разкрива потенциала на думите, той дава
възможност на другите да изпитат
по-голяма гама от емоции и възприятия, тъй като им дава речта, с която
да ги изразят. Ето само един пример
какво е дал Данте на своя, а и на нашия
език, тъй като сме възприели и адаптирали тази дума – става въпрос за
глагола „трансхуманизирам“.

Т. С.
Елиът

Т. С. Елиът (1888–1965) е един
от най-големите англоезични
поети на ХХ в. Роден е в САЩ.
Учи философия в Харвардския
университет и френска литература в Сорбоната, а през 1914 г.
заминава за Англия, където
следва в Оксфорд. През 1922 г.
излиза поемата „Пустата земя“,
която му носи слава. През 1927 г.
се отказва от американското
си поданство и влиза в Англиканската църква. Поемата
„Пепелната сряда“, публикувана през 1930 г., бележи поврат
в творчеството му – от радикален критик се превръща в
консерватор. Първата му пиеса „Убийство в катедралата“
излиза през 1935 г., а през 1939 г.
– книга с детски стихове, по
които през 80-те години е
създаден популярният мюзикъл „Котките“. Знаменитите
му „Четири квартета“ излизат
изцяло през 1943 г. Нобеловата
награда за литература получава през 1948 г.

други чужди за нас езици. Италианският на Данте става наш език от момента, в който започнем да го четем,
а уроците по изящество на езика и по
изследване на емоционалността са
нещо, от което всеки европеец може
да вземе и да се постарае да го приложи в своя роден език.
Превод от английски Мила Куцарова

1
Беседата е изнесена пред Италианския институт в Лондон на 4 юли 1950 г. Публикуваме я с
малки съкращения.
2
Превод Кирил Кадийски.
3
Превод Георги Рупчев.
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Еудженио Монтале

ДАНТЕ
Реч, произнесена по повод
700 години от рождението
на Данте, Флоренция, 24 април 1964 г.

„Данте си остава чужд
и на нашето време,
на една субективна
и в основанията си
ирационална цивилизация,
която влага своите
значения във фактите,
а не в идеите. А тъкмо
основанието на фактите
днес се изплъзва от нас.“                                   
Слово на един от                        
най-големите италиански
поети на ХХ век
На подобно честване, в което изтъкнати хора привнасят тежестта или
благодатта на своя авторитет, последният поканен да вземе думата
винаги бива изслушван и отбелязван
в хрониката с ритуалната и утешителна формула last but not least1.
Което може и да е истина, но в други
случаи. Ни най-малко не твърдя, че
днес горчивият хап ме е отминал, тъй
като, изправен пред вас, аз наистина
се усещам last and least, последен и без
смекчаващи обстоятелства. И все пак
съм тук, съгласен да се изкажа по този
повод, дори да не ми стигне времето,
за да потърся в себе нещо, свързано с
моя уникален личен опит с Данте, което би си струвало да бъде отбелязано
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вчера и днес
и обсъдено. Струва ми се – преодолявайки първоначалното смущение – че
ако Данте е всеобщо наследство (което е така, макар и той самият нееднократно да е предупреждавал, че е
говорил за малцината достойни да го
чуят), то в още по-голяма степен бихме имали основания да настояваме, че
неговият глас може да достигне до
мнозина днес, макар и това да не се е
случвало в други времена, а е възможно да не се случи и в бъдеще; така че
неговото послание би могло да докосне както незапознатите, така и посветените, и то по един съвършено
нов начин. Познаването на Данте след
славата, с която е бил увенчан приживе, постепенно се е смалявало чак до
XVII век (неговия черен век), след което наново е нараснало с появата на
романтизма.

Данте не е модерен поет (факт, правилно отбелязан от модерните критици и философи) и инструментите
на модерната култура не са пригодни
за разбирането му (факт, отричан
обаче от модерните философи, напълно убедени, че именно те са упълномощени да вдигнат завесата, но от коя
страна? От страната на развития
модерен разум). Напротив, аз съм убеден – доколкото това би могло да има
значение – че Данте не е модерен, което не ни пречи да го разбираме, поне
отчасти, и да го чувстваме странно
близък до нас. Но за да се случи това,
е необходимо да стигнем и до друго
едно заключение: че вече не живеем в

модерната епоха, а в едно ново Средновековие, чиито характеристики все
още не сме в състояние да обозрем.
Ето защо говоренето за едно ново
Средновековие би могло да не изглежда чак толкова песимистична хипотеза – независимо от възможността
за появата на едно ново варварство,
което прикрива и деформира самите
понятия за цивилизованост и култура. Ала веднага си давам сметка, че би
било редно да се върна към моето изложение и да се запитам кой е бил Данте и какво представлява той (това е
темата ми) за един днешен писател:
не казвам за един днешен поет, защото пред лицето на Данте не съществуват поети.
За един днешен читател, който тепърва навлиза в „Нов живот“, поетът
вече е „обяздил тигъра“ и трудно би
могъл да слезе от него. Съдбата му в
този смисъл е окончателно предначертана. Пътуването в отвъдното
отнема само седем дни в „Божествена
комедия“, ала канавата на поемата се
разпростира върху сто песни, съвършеното число – ето я и невероятната хетерогенност на фигурите, разгръщаща се в три „кантики“, както
и в „изблика на гения“ (Ернст Роберт
Курциус), въвеждащ живи персонажи
от времето на Дантевото пътуване:
приятели и врагове на поета, редом с
герои или митични фигури от античната история или от историята на
Църквата, заедно с нейните блажени,
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светци и ангели (които със сигурност
не са „последни“ в небесната йерархия и в общата структура на поемата). Какво обединява една подобна
материя?
На първо място, алегоричният смисъл
на поемата, очевиден в общи линии, но
смътен в множеството си детайли и
недостатъчно компактен, за да „затвори“ всички епизоди в повествованието; алегоричното покривало
често се смъква, за да се появят символи, които невинаги са прозрачни.
Тук недостатъчното познание, което имаме за Данте и неговата идеална библиотека, създава пречки, които
ще се окажат непреодолими. Това, че
Данте е бил дълбок богослов и същевременно индоктриниран философ,
е твърдение, което не се споделя от
всички. А че е бил мистик, че е бил и
твърде рационален, и често погълнат
от фактите и интересите на земния
живот, също се поставя под въпрос.
Голям читател и много любознателен
човек, той е черпил своето богословие не само от св. Тома от Аквино, но
и от други, често непознати източници. Дори е използвал идеи на еретика Сигер от Брабант, отреждайки
му място в Рая. И ако това е вярно (не
мога да го твърдя поради моята некомпетентност), доколко подпомага
неговата алегория? Има аналитични
изследвания по този проблем на цяло
поколение учени, сред които особено
се откроява книгата на Ирма Брандеис2
„Стълбата на видението“ (1961) – една
от най-впечатляващите творби, които съм чел върху аргумента за „стълбата“, отвеждаща към Бога, която
се намира под покровителството на
св. Бонавентура. „Трябва да изкачим
стълбата на Яков, преди да слезем
от нея; неслучайно първото стъпало
е поставено възможно най-ниско, а
сетивният свят се изправя пред нас,
подобно на огледало, през което можем
да преминем, за да стигнем до Бога“…
Ирма Брандеис буквално ни показва
в каква степен присъствието на Беатриче е живо и конкретно в цялата
поема, както и доколко цитатите от
„Песен на песните“, Евангелието на

Гюстав Доре, Данте и пантерата, илюстрация към песен I на „Ад“, 1857 г., фотография
Wikipedia

Матея и шеста книга на „Енеида“ правят възможно и бих казал, достоверно
явлението на онзи, който, в одеянието
на трите цвята на вярата, надеждата
и любовта, е в състояние да разтърси
поета, без той да забрави своята земна любов, казвайки на Вергилий: „Нито
драм спокойна кръв не чувствувам
в свойте жили; пак старият ми огън
пламва там“ (Чистилище, XXX песен,
46, 48, превод Иван Иванов и Любен
Любенов).
Ето защо е редно да запитам не само
слушателите си, но и мен самия: какво означава творчеството на Данте
за един днешен поет? Съществува
ли учение на Данте, наследство, което можем да получим от него? Ако
възприемаме Комедията като сума
или енциклопедия на знанието, изкушението да я повторим или имитираме винаги си остава голямо; но
условията за подобен успех вече не
съществуват. Данте слага край на

Средновековието; трактатът му „За
монархията“ е бил изгорен през 1329 г.
в Болоня и вятърът се обръща…
Рицарските поеми от XVI в. са мащабни произведения на изкуството,
но тяхната енциклопедичност вече
не обхваща последните основания на
човека. И спокойно мога да пропусна
Милтън, вече неокласик. Единствената все още четивна поема, която
Байрон ни е оставил, е „Дон Жуан“,
където смисълът на „пастиша“ приема октавите на италианското вдъхновение.
Не съм забравил „Фауст“; но езотеризмът на Просвещението (не знам до
каква степен) превръща неговия герой
и цялата тази сделка с дявола в история, интересна повече за антрополога или митолога, отколкото за честия
посетител на Дантевото средновековие. Сред романтичните познавачи
на Данте със сигурност фигурират
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Еудженио
Монтале

Еудженио Монтале (1896–1981) e
сред най-големите италиански
поети на ХХ в. Носител на Нобелова награда за литература
(1975). Роден е в Генуа. Мечтата
му да стане оперен певец не се
сбъдва, учи чужди езици, дълги
години работи като преводач
и журналист. През 1925 г. излиза етапната му стихосбирка „Кости от сепия“. Заедно с
Джузепе Унгарети и Салваторе
Куазимодо създават литературното направление херметизъм. Превежда на италиански творби на Шекспир, Езра
Паунд, Йейтс, Елиът, Джойс,
Стайнбек. На български език
са издадени книгите му: „Вън
от дома“ („Агата-А“, 2009 г.,
превод Виолета Григорова) и
„Крайбрежия и други стихотворения“ („Гутенберг“, 2015 г.,
превод Божан Христов).

Шели и Новалис, повече музиканти,
отколкото архитекти. В наше време
се сещам за поемата на Даублер3 Das
Nordlicht („Северното сияние“), написана в третата рима, откъдето струи
северна светлина; също и за „Одисей“ на Джойс, преповтарящ мотиви
от „Одисеята“ в дълбините на една
адска, почти символична Ирландия.
Но Джойс не гледа към Данте, нито
притежава тази огромна формална
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простота: неговият прочит прибягва до помощта на филологическата
ерудиция и поетът не създава език, а
го унищожава.
От друга страна, стремежът да се
изгради тотална поема за историческия опит на човека в стотина и повече Сantos на Езра Паунд е очевиден,
но той не се е опитал да подражава на
симетриите и строгата конструкция
на Комедията. Сantos съдържат цялото познание за един свят в упадък и в
тях усещането за килима надделява
над това за сградата, над усета за
приближаването към центъра. И ако
е вярно, че основният аргумент в поемата на Данте е бил така нареченият
„дар на Константин“4, тогава бихме
могли да направим сходен паралел с
темата за лихварството у Паунд.
В заключение. Не ми се струва, че в
свят, в който енциклопедизмът вече
не се явява сфера, а представлява
само огромен хаос от понятия с временен характер, би могъл да се повтори – и то под мащабно структурирана
форма, с неизчерпаемо богатство от
явни и скрити значения – пътят на
Данте… Ако ни се наложи все пак да
избираме, бихме предпочели адското,
постсимволистко и почти кубистично концентриране в „Пустата земя“
(The Waste Land) на Елиът. Но е безполезно да се търсят други примери:
Данте не може да бъде повторен. Ала
нека не забравяме, че той е бил признат за полуварварски и почти непонятен само няколко десетилетия след
смъртта си, когато реторичната и
любовна инвенция на поезията като
дан на любовта е била забравена. Бидейки мащабен и обективен пример
за поетически рационализъм, Данте
си остава чужд и на нашето време,
на една субективна и в основанията
си ирационална цивилизация, която

влага своите значения във фактите, а
не в идеите. А тъкмо основанието на
фактите днес се изплъзва от нас. Концентричен поет, Данте не би могъл
да се превърне в образец на един свят,
който непрестанно се оттласва от
центъра и настоява, че е в постоянна експанзия. Ето защо „Божествена
комедия“ е и ще си остане последното
чудо на световната поезия…
Истинската поезия винаги носи характера на дар и предполага достойнствата на тези, които я получават.
Нещо, което е може би и най-великото учение, което Данте ни е оставил. Той не е единственият, който ни
е преподал този урок, но безусловно
е най-големият сред всички. И ако е
вярно, че Данте е искал да бъде поет
и нищо друго освен поет, тогава той
става все по-непонятен за нашата
съвременна слепота и колкото повече
неговият свят се отдалечава от нас,
толкова повече се увеличава нашето
желание да го опознаем и да помогнем
да го опознаят онези, които са още
по-слепи от нас.
Превод от италиански Тони Николов

Последен, но не и по значение (англ.). Б.пр
Ирма Брандеис (1905–1990) – американска литературоведка и изследователка на Данте.
Връзката между нея и Монтале е в основата на
публикуваната епистоларна творба „Писма до
Клиция“ (2006). Б.пр.
3
Теодор Даублер (1876–1934) – австрийски поет
и писател, един от теоретиците на експресионизма. Б.пр.
4
„Дарът на Константин“ (Donatio Constantini)
– фалшифициран дарствен акт, с който император Константин Велики уж предава цялата
власт в Западната римска империя в ръцете на
папството. Фалшификацията е доказана от Лоренцо Вала през 1440 г. Б.пр.
1

2
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Юбилеят на
Юбилеят на Данте продължава да
вълнува италианците. Конференции,
изложби, спектакли, концерти, филми,
посещения на Дантевите места… Безспорно събитието от първа величина
ще е изложбата „Ад“ (5 октомври–9 януари 2022 г.) в „Скудерие дел Куиринале“
в Рим. Тя ще поведе посетителите към
неочаквани територии – историята и
човешкото съзнание, понятията грях
и наказание, проклятие и спасение.
Кураторът Жан Клер е изкуствовед и
интелектуалец, изследвал задълбочено темите за нихилизма, злото, възможността за изкупление. Десет зали
ще илюстрират пътуването с Данте
през вековете – от средновековни
произведения до Ренесанса и барока,
от романтизма до психоаналитичните
интерпретации на ХХ в.

Соня Александрова

Данте
Флоренция, специално                     
за списание „Култура“

Родният град на Данте Флоренция също
продължава да чества прокудения свой
поет. Изложбата „Данте. Вечният
поет“ (14 септември 2021–10 януари
2022) има за цел да актуализира дигитално величествения цикъл офорти
от френския илюстратор Гюстав Доре,
който ще бъде изложен в базиликата
„Санта Кроче“ – символно пространство, което трябва да помири поета
с родния му град. Експозицията е мултидисциплинарен проект, насочен към
национална и международна публика и
най-вече към младите поколения.
Към тях е насочена и изложбата „От
Ада до емпирея. Светът на Данте между науката и поезията“ (1 септември–
31 януари 2022). Резултат от сътрудничество между музея „Галилео Галилей“ и
галерията „Уфици“, тя е разположена в
галерията, докато в музея се провеждат
образователни семинари за ученици.
Основавайки се на академичните лекции
на Галилей, който определя поета като
„хореограф и архитект“, тя акцентира
върху научните умения на Данте, разкрива го като лекар, специалист по геометрия, геолог и космограф. Частите на
„Божествена комедия“ са илюстрирани
чрез произведения на изкуството, научни инструменти, ръкописи и триизмерни модели на космологичната система,
на физическата и духовната география.
Разделите на изложбата – подземният,
земният и небесният свят, следват частите на Комедията.
В Равена, където Данте умира и е погребан, през септември ще се състои

Гюстав Доре, Изображение на Данте в илюстрация към песен I на „Ад“, 1857 г.,
фотография Wikipedia

извънреден концерт на маестро Рикардо Мути, организиран от музикалния
фестивал в града. Той ще бъде повторен
във Флоренция и Верона. Смесеният състав включва музиканти от младежкия
оркестър на Мути „Луиджи Керубини“,
оркестъра и хора на „Маджо Музикале
Фиорентино“ и оркестъра „Арена ди
Верона“. Програмата, избрана от Мути,
предвижда симфонията „Данте“ на
Фeрeнц Лист и „Чистилище“ – партитура, специално поръчана от Равена на
арменския композитор Тигран Мансурян.
Данте никога не е имал истинска лична
библиотека. Дебатът кои произведения е чел и кои е познавал само от други
цитати, е все още открит. Академия
деи Линчеи в Рим посвещава на Данте и произведенията, прочетени или
цитирани от него, международна конференция и изложба „Библиотеката на

Данте“ (7 октомври–16 януари 2022) в
Палацо Корсини.
Световни писатели, познавачи на „Божествена комедия“, бяха цитирани от
италианския президент Серджо Матарела при откриването на честванията
на Данте: „Както отбелязва с изключителна проникновеност Томас Стърнс
Елиът, „Божествена комедия“ изразява
емоционално всичко – от отчаянието на
разврата до образа на блаженството,
което човек е способен да изпита. Хорхе Луис Борхес, задълбочен читател на
Данте, пише: „Комедията е книга, която
всички трябва да прочетем. Ако не го
направим, ще се лишим от най-големия
дар, който литературата може да ни
поднесе“. Така че можем гордо да кажем
като наследници на Данте, че духът му
потегля от Италия към света, озарявайки го с поезия, красота, страст, смелост.
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Румен Георгиев-Рум, из цикъла фотографии
„Обикновените хора“

Мишел Онфре
Фолкер Вайс
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Краят на нашата
цивилизация?
Мишел Онфре

В най-новата си книга
„Изкуството да бъдеш
французин“ философът
се обръща към новите
поколения, споделяйки           
по модела на „Писма                   
до един млад поет“                  
на Райнер Мария Рилке
всичко онова, което                
го тревожи в съвремието
ни. Не без помощта                                           
на Монтен, Рабле,
Волтер и Юго. Откъси,
публикувани в сп. „Експрес“

Монтен, откривателят
на светския модел
На всеки сеньор, цялата почит: Монтен създава нов начин на мислене, освободен от хватката на религията.
Другояче казано, той измисля светския модел: Бог съществува, разбира
се, Монтен истински и искрено вярва
в Него и дори дава обет пред Дева Мария по време на поклонническо пътуване до „Света Богородица от Лорето“, но смята, че е католик, защото
се е родил във Франция, и че ако беше
роден в Персия, щеше да е мохамеданин, или пък протестант, ако бе видял
бял свят в Германия. Той очиства католическата религия от наслоявания,
отложили се във времето; не вярва в
чудеса, в мощта на медальоните, в
аскетичния идеал, в семейството
като неизменен хоризонт на сексуалността, в необходимостта от „обръщането“ на народите от Новия свят,
в лова на вещици, в индулгенциите.
Той е модерен човек, който, следвайки мига и полезността, иска да върне
блясъка на школите на античната
мъдрост: скептицизъм, стоицизъм и
епикурейство. С тази своя програма
революционизира мисленето, създава
модерния свят и въплъщава първия
френски дух.
Той пише на френски, просто и ясно,
забавен е и съвсем сам, без друга
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интелектуална компания освен тази
на античните автори (по-скоро римляни, отколкото гърци), като изнамира една нова форма – тази на „опитите“. „Опитът“ отменя невъзможните
форми, практикувани дотогава във
френския университет. Схоластиката излага религиозни и философски
твърдения с привидна логичност,
извеждайки до крайност аристотелистката логика. „Сума на теологията“ на св. Тома от Аквино е здание,
също толкова усложнено, колкото
някоя катедрала с многобройните си
разчленявания: член, възражение, отговор, последван също от възражение,
и т.н. Схоластичната мисъл вече не
напредва. Тя позволява да се докаже
всичко и обратното на всичко, дори
най-невероятни фантазии. За да осмее мисленето в силогизми, довело до
безизходица, Монтен пише: „шунката
предизвиква жажда, питието утолява жаждата, следователно шунката
утолява жаждата“ („Опити“, книга I,
глава XXVI, превод Тодор Чакъров).
Не може по-добре да се разкрие корозията на схоластическото здание,
разкривайки привидния силогизъм на
средновековната логика, който трябва да бъден преодолян със свобода на
тона, която е тази на „есето“ – типично френска форма. Така Монтен се

превръща в създател на една ясна линия във философията.
„Опитите“ съдържат цялата модерност в потенция. Откриваме в тях
материята, която нашата модерност впоследствие ще разработи:
светскостта на мисълта, интроспективния метод, модерния „аз“, експерименталната философия, културния
релативизъм, оголения човек, щастливата сдържаност, рационалната
религия, феминизма, постхристиянското приятелство, педагогиката,
постхристиянското тяло.

Омразата
към природата
Нашето време вече не ни позволява
да бъдем раблезианци, картезианци,
волтерианци, да практикуваме светска изтънченост или да отстояваме
идеала на Виктор Юго. Онова, което
представляваше нашата цивилизация, вече е незащитимо, освен ако
човек не се бои да мине за консерватор или реакционер – и още по-лошо:
за „човек на Виши“ или „петенист“,
опитващ се да реактивира най-мрачното и отвратителното от нашата
история.

септември 2021

24
Тялото на Рабле, отбелязало връщането след едно християнско „изтласкване“, днес се е превърнало в нещо
чисто „платонистко“ – обезплътено,
изпразнено от субстанцията си, идеализирано, напълно изкуствено. То не
е, както при Гаргантюа, тяло, което
яде и пие, което уринира или се изхожда, което гуляе и спи; вече не е тяло
на мъж със стръвни желания или на
пищна жена, вече не е сексуално и дори
сексуализирано – с цепка на панталона или корсаж, с брада или гръд; това е
едно напълно изкуствено тяло, наподобяващо восъчна отливка, на което
е достатъчно да се наложи печат по
приумица и тогава то придобива знак
и смисъл.

години времето на юдео-християнството изтича. Както при всеки жив
организъм, идва часът на смъртта.
Движението, което ръководи всичко
живо – от пораженията на коронавируса през сливането на звездите, без да
забравяме човешкото съществуване
– предполага същата схема. Дошло е
времето на изчерпването: дегенеративност, сенилност, престъпност.

Ласко, Шумер, Египет, Гърция, Рим
– само изброявам – са цивилизации,
подчиняващи се на една и съща виталистка схема. В Луксор хората са вярвали в Хор, Бастет или Нут, но никой
по делтата на Нил, нито другаде, не
е вярвал в тези божества. Същото е
било и с другите богове на другите
цивилизации – те са идвали от нищото, живеели са, правили са каквото
са правили, а после са се връщали в
нищото.

Вече не съществуват мъже и жени
по природа… Омразата към природата, оркестрирана от някои философи,
идва да ни каже, че вече избираме своя
пол и независимо дали генетично, анатомично и физиологично сме родени
като мъж, можем да станем жена и
имаме правото на това; искаме го и
то става. Достатъчно е да се подложим на хормонално лечение и на хирургична операция по отстраняването
на органите, както и на протезирането на съответните органи.
Това „сексуално обезразличаване“ е
първата стъпка към една изкуственост на телата, която цели дългосрочна механизация, за да се стигне
един ден до пълното ѝ комерсиализиране в един хомогенен свят, трансформиран в супермаркет, където
всичко се продава и купува. Тук възникват предпоставките на трансхуманизма, който настоява отсега за
появата на механично тяло, на тяло
машина, на концептуална плът – каквато вече се произвежда – стекове
без месо или месо без животни, сготвени обаче по стари рецепти с екоотговорни чесън и магданоз.

Краят на юдео-християнската цивилизация
Как стигнахме дотук, ще попитате
вие.
Нека споменем развитието на цивилизациите и факта, че се намираме на
един предел. След почти две хиляди
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от изтъкваните причини всъщност
биха могли да бъдат само… следствия!
Моят виталистки прочит ме кара
да възприемам цивилизациите като
живи организми, които по някакъв начин се възпроизвеждат, защото никоя
цивилизация не възниква от нищо и
всички те произлизат от едно и също
лоно – ако се замислим, гръко-римският свят и юдео-християнството са
подвластни на един и същи процес…

Очевидно нашата цивилизация върви
към края си. Бихме могли да създадем
отделна историческа дисциплина,
чийто предмет да е рухването на цивилизациите! Всяка епоха е пробвала
фантазията си да обясни падането
на Рим; националистите през XIX в. са
смятали, че гражданството в империята се е превърнало във формалност и
„имперският цимент“ е престанал да
хваща; еколозите през ХХ в. обясняваха рухването с бунта на селските производители против империята или с
огромните морски битки, довели до
изсичането на много гори заради изграждането на кораби, и т.н.
Лично аз смятам, че за това не е имало
само една причина, както и че много

Упадъкът на юдео-християнската
цивилизация е видим от векове, без
тя да стига до края си. Бихме могли,
разбира се, да очертаем някои от механизмите на този упадък в един или
друг исторически момент – появата
на номинализма, който атакува възможността на християнския Бог през
Средновековието; преоткриването
на Античността през Ренесанса, която показва, че християнският свят
не е единствен; появата на Декарт,
който прави мисълта светска и препраща по-скоро към разума, отколкото към Бога в опитите да се разбере
светът; философията на Просвещението, която обилно прибягва до Разума срещу християнството и неговия Бог; политическата философия на
XIX в., която след Френската революция измисля социализма, комунизма и
анархизма.
Всичко това е проработвало юдеохристиянското здание отвътре, както термитите прояждат гредореда
на някоя катедрала. И идва ден, в който дървената структура на зданието се разсипва на прах: силите на разпада се засилват, съдържанията вече
ги няма – тогава постройката пада.
Превод от френски Тони Николов
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Новият спор за

Людмила Димова

Холокоста
Постколониалните
изследвания                                 
и германската политика
на паметта
А. Дирк Моузес, професор по глобална
история на човешките права в университета на Северна Каролина в Чапъл Хил, публикува на 23 май т.г. статия в онлайн списанието Geschichte
der Gegenwart (История на съвременността) под заглавие „Катехизисът
на германците“. В нея той подлага
на съмнение изключителността на
Холокоста. Моузес оспорва пет убеждения, които според него поддържат
мита за Хоколоста в Германия. 1) Холокостът е единствен и за разлика
от други геноциди за пръв път в историята една държава се опитва да
унищожи един народ по идеологически
причини. 2) Холокостът се мисли като
цивилизационен разлом, който образува моралния фундамент на германската нация и дори на европейската
цивилизация. 3) Германия носи особената отговорност за евреите и е задължена да е лоялна към държавата
Израел. 4) Антисемитизмът е специфично немски феномен, не бива да се
бърка с расизма. 5) Антиционизмът е
антисемитизъм.
„Милиони германци са приели през изминалите десетилетия, че греховното минало на нацията им може да бъде
опростено само чрез този катехизис.
Накратко, катехизисът предполага една история на изкуплението, в която
„жертването“ на евреите от нацистите по време на Холокоста е предпоставка за легитимиране на Федералната република. Затова за тях Холокостът е много повече от важно
историческо събитие: той е свещена травма, която в никакъв случай не
бива да се обединява с други събития

– чрез жертви, които не са евреи, или
други геноциди, тъй като това би засегнало неговите сакрални спасителни функции.“
Моузес обвинява германците в морален „хюбрис“, довел до „забележителната ситуация германци, които не са
евреи, да поучават американски и израелски евреи за коректната култура
на възпоменанието и лоялност към
Израел“.
Статията предизвика дебати в немската преса. Трябва да се отбележи,
че това е трета вълна дискусии за
близо година – след миналогодишния дебат около камерунския философ Ашил Мбембе, който трябваше
да открие Рурското триенале, но
беше обвинен в антисемитизъм заради сравненията, които прави между вътрешната политика на Израел
и апартейда в Южна Африка, който
пък сравнява с Холокоста. Дискусии
предизвика и писмото до канцлера
Ангела Меркел, подписано от 60 германски и израелски интелектуалци,
които изразяват загриженост от
„инфлационната, фактически необоснована и незаконосъобразна употреба на термина антисемитизъм“ и от
„потискането на легитимната критика срещу политиката, водена от
израелското правителство“. Повод за
писмото бе приетата с мнозинство
от Бундестага през май 2019 г. резолюция, която обявява за антисемитско международното движение БДС
(Бойкот, изтегляне на инвестициите
и санкции за Израел). В резолюцията
се посочва, че кампанията, която БДС
води, да се слага лепенка „Не купувай“
на израелските стоки напомня на нацисткия бойкот на еврейски стоки с
призива „Не купувай от евреи“. В дискусиите попадна и преведената на
немски повече от десетилетие след
издаването ѝ книга на Майкъл Ротбърг, професор от Университета на

Калифорния в Лос Анджелис, Multidirectional memory: remembering the Holocaust in the age of decolonization. В края
на март 2021 г. авторът и германският професор по история на Африка
Юрген Цимерер излязоха в обща статия в седмичника „Цайт“ с апел да се
вдигне табуто върху сравнението на
Холокоста с други геноциди и за глобализиране на историята.
Днешният спор, определян като спор
на историците 2.0, идва след онзи от
средата на 80-те години на ХХ век,
когато консервативният историк
Ернст Нолте публикува статията
„Минало, което не иска да отмине“
(„Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“,
6 юни 1986 г.). Той твърди, че националсоциализмът е табуизиран в Германия. Какви са историческите причини
за нацисткия геноцид над европейските евреи, пита Нолте. „Не извършиха ли националсоциалистите едно
„азиатско дело“, може би само защото
гледаха на себе си и на себеподобните
си като на потенциални или действителни жертви на едно „азиатско“
дело? Не беше ли Архипелаг ГУЛаг преди Аушвиц? Не беше ли „класовото
убийство“ на болшевиките логическият и фактически предшественик
на „расовото убийство“ на националсоциалистите?“ В последвалия
дебат философът Юрген Хабермас се
противопоставя на ревизионисткия
опит да се омаловажи изтреблението на евреите чрез сравнения с други
масови престъпления. Днес, 40 години
по-късно, ръкавицата хвърлят автори в областта на постколониалните
изследвания.
„В центъра на постколониалното мислене е теорията на Мишел Фуко, според която не съществуват факти,
а само дискурси. Задача на философията, литературната теория и
историческото писане е да се разобличи функцията на дискурсите за
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роля при денацификацията на страната. Добре е, че в Берлин има мемориал на Хоколоста. Ала страната
се променя… Време е да се простим с
този катехизис и да се предоговорят
изискванията за историческа справедливост, които да вземат под внимание всички жертви на германската
държава и всички германци…“ „Без
съмнение страната се промени. Промениха ли се историческите факти?“,
пита Позенер.

Румен Георгиев-Рум, Формално

поддържане на властовите структури“, пише коментаторът на „Велт“
Алан Позенер. „Тъй като този радикален релативизъм всъщност поставя под съмнение всеки текст, хора
като Моузес, които разбират себе
си като учени и активисти, приемат

собствените си продукти за изключения, понеже те служат на прогреса.
Следователно те не питат дали нещо
е истина или лъжа, а на кого служи…“ В
подкрепа на твърденията си Позенер
цитира финала на Моузес: „Няма съмнение, катехизисът е изиграл важна

Друг немски публицист, Тиери Шервел,
написа в сайта Perlentaucher: „Най-ярките книги и филми за Холокоста са
разкази. Те разказват историите на
своите автори – книгите на Примо
Леви и Рут Клюгер, историята на
другите като филма на Марсел Офюлс
„Хотел Terminus“, историята в цялост
като Раул Хилберт, Клод Ланцман или
Сол Фридлендер. Тези автори не поставят страданията на жертвите на
Холокоста над другите, ала искат да
извлекат поука. Постколониализмът
е битка на наратива срещу разказа. За
Юрген Цимерер Холокостът е „колониален геноцид“. В понятието за геноцид особеностите на Холокоста са
орязани, за да бъде включен той в една
нова глобална история“.

В Европа няма консенсус за паметта
Поддържат ли германците „култ към вината“, както
твърди изследователят на геноцида А. Дирк Моузес.
Историкът Фолкер Вайс пред „Тагесцайтунг“
Господин Вайс, авторитетният
изследовател на геноцида и преподавател в САЩ А. Дирк Моузес публикува в онлайн изданието
Geschichte der Gegenwart полемична
статия под заглавие „Катехизисът на германците“. Тя междувременно бе преведена на английски и
приета донякъде много възторжено. Вие се изказахте критично за
статията на Моузес. Какво точно
ви смущава?
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Текстът като цяло е претоварен, той
тематизира колониализма, сблъсъците около германската култура на паметта, въпроса за уникалността на
Шоа, Израел и движението за бойкот
на Израел БДС. Той свежда тукашните дебати за миналото до пет т.нар.
основни „убеждения“, ала почти никое от тях не издържа. Така например
той твърди, че Германия приема антисемитизма за специфично немски
феномен. Наистина политиката на

унищожение на националсоциалистите е специфично немска, ала никой не
оспорва, че антисемитизъм е имало и има в много други страни. Друго
твърдение е, че паметта за Холокоста образува „моралния фундамент
на германската нация, често дори и на
европейската цивилизация“.

Какво не е вярно?
Бих го приел за напредък, ала и това
не отговаря на действителността.
Признаването на особеното значение на Шоа е относително нов феномен, който се наложи едва през 90те години. Тази гледна точка обаче е
приета от един ограничен образован
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елит, както показва и погледът върху
онлайн коментарите. Изглежда Моузес бърка своя либерален академичен
космос с германското общество. И
Европа е далеч от консенсус по отношение на политиката на паметта
– достатъчно е да видим дебатите в
Полша или Унгария. Антиционизмът
и антисемитизмът трябва да се разграничават, понеже антиционизмът
познава различни, включително и
вътрешноеврейски форми. Най-трудно обаче приемам основната теза на
Моузес, че днес германците търсят
във филосемитизма същото спасение,
каквото и в антисемитизма.

Бихте ли го доизяснили?
Моузес твърди, че германците са приели, че за греховното минало на своята нация могат да получат прошка
само чрез този катехизис. Той вярва,
че така е създадена една „история
на изкуплението“, в която жертвата на евреите по време на Холокоста
е предпоставка за легитимиране на
Федералната република. Това е много своеволно тълкуване. В тезите
на Моузес аз откривам преди всичко
неприязън към трудовете на Дан Динер1, може би трябваше да озаглави
текста си „Катехизисът на Динер“.
Редица мотиви на Моузес могат да се
открият в антисемитския памфлет
Finis Germania на Ролф Петер Зиферле2.

Доколко аргументацията и тонът
на Моузес ви напомнят дебатите
за миналото сред десните?
Моузес упреква тези, които посочват различията между колониалната
власт и политиката на унищожение
на нацистите, че практикуват екзорсизъм, това му напомняло за процесите срещу еретици. Неговата
„теза за сакрализацията“ не е нова.
По правило тя се представя в кръгове,
които оплакват изгубеното значение
на религията и виждат в политиката
на паметта конкуренция в полагането на смисъл. С тази аргументация
Моузес не бива да се учудва, че служи
като главен свидетел на десните в
Германия. Мартин Зелнер от идентитаристите3 вече го приветства като
„постколониален разрушител“ на омразната култура на паметта.

Моузес осъжда и това, че антисемитизмът в Германия се смята
за предразсъдък и идеологема сам
по себе си, която не трябва „да се
смесва в расизма“.
Това със сигурност е един от контекстите на дебата. Дали обаче
расизмът е виждал в не-белите могъщ, вездесъщ световен враг, който
контролира както комунизма, така
и капитализма, както антисемитизмът гледа на евреите? Въпреки че
расистките закони в САЩ са валидни
до 60-те години, американците не
събират не-бели хора от Тихоокеанския и Карибския регион, нито от
Южните щати. Докато германците
полагат всички усилия да заловят евреите в своята сфера на влияние, за да
ги унищожат. Разбира се, антисемитизмът и расизмът са сродни феномени, ала различията във всеки конкретен случай трябва да се взимат
под внимание.

Фолкер
Вайс

Фолкер Вайс (род. 1972 г.) е историк и публицист. Изследва
историята и настоящето на
десните екстремисти в Германия. От 2021 г. е гост-професор
в Института за история на новото време към Университета
„Инсбрук“. Сред публикациите
му са книгите „Новата десница
на Германия. Настъплението
на елитите – от Шпенглер до
Сарацин“ (2011), „Модерна антимодерност. Артур Мьолер ван
ден Брук и обратът на консерватизма“ (2012), „Авторитарният бунт. Новата десница и
залезът на Запада“ (2017).

Разрешим ли е конфликтът между изследванията на Холокоста и
постколониалните изследвания?
Аз мисля, че същинският въпрос в
дебата е как паметта за Шоа може
да бъде универсализирана като напомняне към цялото човечество, без
това да направи еврейските жертви
невидими. Разширяването на перспективата чрез нови обществени
групи и извън националните граници
е обективен процес. Различни гледни
точки към Втората световна война вече се откриват и в израелското
общество. Оцелелите от Шоа имат
различен опит от евреите в Африка и
Близкия изток, бившите войници от
Червената армия имат самосъзнание
на победители.
Германската политика на паметта
десетилетия наред се занимаваше
със своите загинали във войната,
еврейските позиции оставаха маргинални. Ала и в други страни имаше
слабо разбиране за спецификата на
еврейските жертви. И на Изток, и на
Запад доминираха национални и политически наративи. Те трябваше в
един момент да бъдат преодолени.

Оцелелите жертви си извоюваха място в паметта, от тази гледна точка
и самата памет за Шоа беше процес
на деколониализация.
Превод от немски Людмила Димова

1
Дан Дєнер (род. 1946 г.) е немски историк и писател. Преподавател в Еврейския университет
в Йерусалим.
2
Ролф Петер Зиферле (1949–2016) е немски историк, професор. През 1995 г. публикува книга за
т.нар. консервативна революция, в която оценява и националсоциализма като „реална консервативна революция“. Посмъртно издадената му
през 2017 г. книга Finis Germania предизвиква скандал. В нея той твърди, че Аушвиц е мит, „истина, която не подлежи на дискусия“.
3
Идентитаристите, наричани още „десни хипстъри“, са общоевропейско младежко движение,
възникнало във Франция през 2003 г. Идеологията му се приема за „модерна форма на расизма“.
Те наричат себе си „патриоти“, а не националисти и се обявяват за хомогенна Европа с белокожо население. Мартин Зелнер е един от лидерите на австрийските идентитаристи.
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Румен Георгиев-Рум, из цикъла фотографии
„Болнична стая“

Робърт Уилсън
Джеки Стоев
Цветелина
Василева
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Жестът на непроизносимото
Премиерата на „Бурята“ на Шекспир в
постановка на Робърт Уилсън е предвидена за 17 ноември 2021 г. на Голямата сцена на Народния театър. Като
„гигант в света на експерименталния театър“ – така го определя „Ню
Йорк Таймс“. Робърт (Боб) Уилсън (род.
1941 г.) е сред най-известните театрални и визуални артисти в света.
Работил е със световни имена като
Хайнер Мюлер, Сюзън Зонтаг, Лори
Андерсън, Джон Кейдж и Филип Глас.
Рисунките, картините и скулптурите
на Уилсън намират място в световни
музеи и галерии. Той е основател и художествен директор на The Watermill
Center, лаборатория за изкуствата в
Ню Йорк.

Свикнали сме да чуваме за удивителните ви постановки по световните сцени, как стана така, че сега
поставяте „Бурята“ на Шекспир
в София?
Бях поканен, а България е страна,
която не познавам. Имал съм шанс да
работя на много места по света – в
Близкия и Далечния изток, в Европа,
Южна и Северна Америка. Вълнуващо е да съм в страна с език, който не
знам. С актьори, които не познавам, и
актьори, които не ме познават.

Езикът е от голямо значение за
театъра, който правите. Ако го
съпоставите с другите елементи
– осветлението, декора, кое е на
първо място?
В моя театър всички елементи са важни – независимо дали става дума за
жест, грим, костюм, декор, дума, музика, движение или танц. И аз обичам
да работя над всички тези елементи
едновременно.

По-интересно ли е, когато езикът
на актьорите, които режисирате,
ви е непознат? Провокира ли въображението и интуицията ви?
Има предимство в това да не знаеш
езика. Ако например си казваш, че не
разбираш, тогава наистина няма да
се получи. Но ако не мислиш колко не

С режисьора
Робърт Уилсън
разговаря
Ирина Недева

Боб Уилсън в „Хамлет: монолог“, фотография Tilde De Tullio

разбираш, ще се окаже, че разбираш
много повече, отколкото си мислиш.
Езикът е нещо много комплексно. Гледал съм спектакли в Корея, Япония,
Бразилия, Русия и колкото и да е невероятно, ако не се напрягам и не се питам разбирам ли, или не, се оказва, че
се смея на точните места или плача на
тъжните. Защото разговорният език
е пълен с много емоции и с много неща
отвъд думите. Това важи и за движенията. Ако има нещо, което изпитваме в момента, то е особено ценно,
защото ние живеем с това чувство.
Това не е нещо разсъдъчно, което да
става в моята глава, то е нещо, което изпитвам, усещам. Американската
писателка Сюзан Зонтаг казва, че да
усещаш, е начин на мислене.

Да очакваме ли вашия запазен почерк и в постановката на „Буря“
на Шекспир в Народния театър –
представление с удължена продължителност, подчинено на идеята
ви за театъра като инструмент
на времето и пространството?

Това е, което правя още от самото начало – първите ми театрални постановки бяха изцяло в тишина. По-късно много работих върху текстове на
безсмислицата, нищо неозначаващи
думи. Върху текстове от звуци и безсмислици. Стоя си на терасата и се
появява, примерно, човек, който мисли, че халюцинирам: „Изглеждате ми
малко странен, господине“. „Не съм
бил никога преди тук.“ „А вие били
ли сте тук?“ Ето пример за диалог,
в който не можете да съзрете никакъв смисъл. По-късно обаче започнах
да поставям класически текстове
– Еврипид, Eдип цар, Шекспир, играх
Хамлет:

Как всичко ме упреква и пришпорва
дръгливата ми мъст. Какво тогаз е
човек, ако за главно благо има
да хърка и да плюска? Скот и толкоз!...
Примери, огромни като земята, тласкат ме към дело.
(„Хамлет“, IV действие, IV сцена, превод Валери Петров)
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време-пространство. Дали искам да
започна бавно, или гръмко, или да редувам с тишина, бързо или бавно. Дали
искам нещо бавно и шумно или бавно
и тихо, или бързо и тихо. Това е абстрактна конструкция.

Бързината на свързване в интернет, с която живеем, ще промени ли
нещо в концепцията ни за времето
и за ритъма?

Боб Уилсън в „Хамлет: монолог“,
фотография Tilde De Tullio

Ето текст, на който аудиторията
разбира смисъла, историята, думите; нещо съвсем различно от това
да се произнася текст на безсмислието. Текстът на безсмислието е нещо
като атмосферата, като времето в
картината. Ние чуваме думите през
техните значения. Ала театърът,
който аз правя, не е театър на интерпретациите. Нещата са пълни
със значения, така че вие имате своите чувства, свързани с думите, които
произнасяте, те може и да не са съвсем същите като тези, които ще изпита някой в публиката.

Защо бавността е толкова важна
за вашия почерк в театъра?
Вижте, времето е нещо абстрактно.
Моят театър е конструкция от време
и пространство. Някои неща са много
бързи, други са много бавни. Но ако си
мислите, че са бавни, тогава това не
работи, не действа и значи, нещо не е
наред. Ако например се движа по-бавно, отколкото го правя обикновено, в
самия жест ще има нещо, което ще ни
разтревожи… В този жест на непроизносимото е цялата енергия на света. Това не е свързано с интелекта, а с
усещането, с това, което изпитваш.
И няма нищо общо с понятията. Съвсем съзнателно конструирам това
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Не мисля. Със сигурност се отразява върху нас, променя ни, използваме
по-различни инструменти, за да си
вършим работата, в сравнение с 200
години по-рано, но мисля, че театърът е същият, какъвто е бил през
Античността, по времето на Древна
Гърция или Рим. Същината е в това,
че хората се събират и изпълняват
на едно и също място общи действия, представят си истории заедно,
по един идеален начин, независимо от
своите политически идеи, икономически статус или социален произход.
За един кратък миг те споделят нещо
заедно, изпитват нещо заедно. Това се
случва във форума на театъра, под купола на театъра, както се е случвало
и в древни времена. И няма чак такова значение, че днес има телевизия и
мрежа от свързаност през интернет.

Какво превръща Шекспир в автор,
толкова релевантен към всяка
епоха?
Мисля, че Шекспир e представян като
най-великия драматург, който сме
имали. И той е толкова изпълнен с
различни времена, че става безвременен. Затова ми се струва смехотворно, когато се опитват да „ъпдейтват“ Шекспир – да го поставят в
супермаркета или на магистралата в
Лос Анджелис, или на Луната, или където и да било. Той е пълен с времена,
затова е толкова релевантен днес.

Театралната критика обожава абстрактността и сюрреализма на
вашия стил. Какво означава за вас
това, че ви определят като съвършеното въплъщение на авангарда?
Възможен ли е все още авангардът?

Авангардът е в преоткриването на
класиката. Сократ е казал, че бебето
се ражда с познание за всичко. Нашият
познавателен процес е в преоткриването на познатото. Авангардът е в
преоткриването на знанието, с което сме родени. Класиката ще пребъде.
Ако гледаме например класическата
архитектура – даже в Китай – класическите математически изчисления
са в същите модели, с които се занимава Мис ван дер Рое. Така е и с класическата музика, и с балета, все едно
дали говорим за „Лебедово езеро“, или
за Моцарт. Класиката е онова, което
се изплъзва от остаряването и от
датирането.

А защо точно „Бурята“ на Шекспир – неговата последна пиеса, решихте да поставите на сцената на
Народния театър в София?
Шекспир не е бил съвсем наясно какво
е написал. Пълен е бил с толкова много идеи и е толкова комплексен. Може
да бъде поставен и в Ренесанса, и в
съвременни одежди. Той се изплъзва
от датиране. А защо точно „Бурята“?
Правил съм толкова много постановки
на различни негови пиеси и има някаква логика в прехождането ми от една
към друга, но в случая просто ме помолиха да бъде „Бурята“.

Съгласен ли сте, че изкуството
наподобява живота?
И да, и не. Докато говорим за времето и пространството, гледам през
прозореца и виждам как едно дърво се
движи от вятъра. Това се случва в реалния живот, случва се и на сцената.
Някой може да казва нещо, но в следващия момент друг казва друго, което напълно променя хода на живота.
Нещо се случва, животът ни изненадва. Същото се отнася и до движението. Придвижването по сцената е различно от движението, което правим в
реалния живот. Ако някой се опита да
се движи по естествен начин на сцената, ще изглежда толкова изкуствено. Защото сцената е различна от
живота, а животът е различен от
сцената.
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Джеки Стоев

Смях и достойнство
„Не съм абсолютно
честен, почтен                           
и безгрешен, но вече
нямам кой знае какви
шансове да се изложа.
Има много хора, които                                           
се радват на филмите               
ни с Джони и Чарли, а пък
за мен това е радостта
от заниманието“, казва
80-годишният режисьор
Джеки Стоев в интервю
на Виолета Цветкова

Преди време показахме филма във Виена и една австрийска журналистка ми
каза: „Потресена съм! Такъв живот,
ужас?!“. А аз ѝ отвърнах: „Не се тревожете, защото всеки от тези цигани
за една седмица се радва десет пъти
повече, отколкото австрийски банкер
за една година“. Те наистина изпитват повече радост. Тогава защо да се
кахърим (смее се). Колкото до мен, благодарение на моя характер, не мога да
се оплача. Колкото – толкова. Нещастен си тогава, когато искаш много
повече, отколкото получаваш. А като

Роден е в София, в първия ден на пролетта преди 80 години. Името му е
Георги Стоев, но всички го наричат
Джеки и неизменно го свързват с приятелите му Чарли и Джони – триото в
киното ни, за което животът е забавление, а смехът е нещо, без което не
могат. Джеки е биолог, но цял живот
прави кино. Автор е на десетки научнопопулярни, документални и игрални
филми, както и на две книги („Бай дъ
уей…/между другото“ и „А дано, ама
надали“).

Досещам се как – започнахте да
снимате филми за животни. Как
стигнахте до тях?

80 години вече са зад гърба ви…
Знаете ли, днес си взех резултатите
от профилактичен преглед и личният ми лекар каза, че са „разочароващо
скучни“. Обаче там пише „на видима
възраст, отговаряща на реалната“.
Извинете, но не съм съгласен!

Голяма част от живота ви минава
през социализма, друга в годините на демокрация, но сте роден по
царско време – царски ли живяхте?
Щастието е въпрос на характер, а не
на имане и нямане. Наскоро даваха по
телевизията „Хляб и зрелища“ и доста хора ми се обадиха, твърдяха, че
се просълзили. Много се радвам, когато мой филм развълнува някого, но си
казах: добре, ама той не е тъжен. Там
тъжна история няма.

Няма – героите от кюстендилското гето живеят в мизерия, но
весело…

трябва да ви храни, ние не можем да
живеем вечно!“. Тогава у нас нямаше
кинообразование, но майка ми беше
зъболекарка и замина да работи с договор в ГДР. Реших да попитам в министерството дали мога да уча кино
в Германия, понеже тя ще бъде там, а
те не казаха „не“, но ме изпратиха при
Бинка Желязкова: „Идете, поприказвайте с нея и тя да прецени дали имате качества“. И аз отидох при Бинка.
Показах ѝ едни мои 8-милиметрови
любителски филмчета, тя започна
да ме пита защо искам да стана режисьор, а накрая каза: „Вижте какво
– нямате никакви качества. Откровена съм, но ще напиша, че смятам,
че имате качества, защото не искам
после цял живот… Следвайте си биологията“. Аз вече бях изкарал един семестър в София по тази специалност,
но взех бележката и може би щяха да
ме запишат да уча кино, ако не ме накачулиха роднините: „С кой акъл, какво
си представяш?!“. В ГДР си продължих
с биологията, която след това ми помогна много в киното.

Джони и Джеки, фотография личен архив

не искаш много – някой път получаваш
повече, друг път по-малко. Не мога да
си представя всеки ден да съм на работа по осем часа на бюро, досега съм
правил само неща, които са ми интересни и забавни. И както казва Джони
(Георги Пенков, б.р.), от време на време си ги плащаме.

Всъщност вие как попаднахте в
киното?
Беше си моя цел, но имаше проблем.
Майка ми обичаше да казва: „Единият (за брат ми) художник, на другия
пък кино му се привижда – все някой

В Германия срещнах мой съученик до
четвърти клас, Митко Хаджисавов,
който учеше там химия. Решихме,
като завършим, да се… разкараме.
Даже си бяхме уговорили адреси в Западна Германия. Той обаче остана една
година повече в ГДР, защото завършваше докторската си работа, а аз се
върнах в България с намерението след
година да изчезна. Тогава обявиха конкурс за асистент-оператори в Студията за научнопопулярни филми и постъпих там на работа. Имаше повик в
научнопопулярното кино да влизат и
кадри от науката. Може би Константин Обрешков, който беше инженер,
прокара тази теза.
Минаха два-три месеца и партийният секретар, който правеше научнопопулярни филми за животните, ме
покани да му стана асистент-режисьор. Очевидно имаше полза от мен,
не му трябваше научен консултант.
Към края на годината ми разрешиха
да направя и филм. Представих сценарий за 8-минутно филмче за децата на

септември 2021

32
животните, одобриха го, но с условието да си работя като асистент-оператор и асистент-режисьор, а в свободното време да снимам моя си
сценарий. Направих филма, но интересното дойде после. На всеки две години в различни столици по света се
провеждаше фестивал на научнопопулярното кино. Не се даваха награди, а се избираха десетте най-добри
научнопопулярни филми за конкретния период. Участваха 52 държави с по
един час филмово време – може няколко филма, но заедно да не надхвърлят
60 минути. Отидох при главния редактор на студията Шулев, добър човек,
казах му: така и така, моето филмче е кратичко, можете ли да го пуснете с другите. Не беше вярващ, но се
прекръсти: „Ти акъл имаш ли?! Още си
асистент-оператор, другите се избиват как да пробият и изведнъж ти да
ходиш на фестивал. Въобще не го мисли“. Казах: „Добре“, но… съдба. Фестивалът трябваше да се проведе в
Киев, а киевската студия беше побратимена с българската. Освен комплекта за конкурса поискали от нашите
още десетина филма, за да ги прожектират по кината в града.

че не ни вземаха много насериозно.
Веднъж даже имало протести срещу
нас, но някой казал: „Оставете ги тези
с кучешките имена!“.

Не ви вземаха насериозно заради
смеха, през който говорехте истини за тогавашната система. Вярно
ли е обаче, че сте искали да направите „подлизурски филм“?
О, да, и ни беше яд, че не стана, защото щяхме да изкараме много пари.
Имаше тогава правило, че ако е подлизурски филмът, ти плащат двойно, а ако е много подлизурски – може и

Снимате още научнопопулярни
филми, но правите завой към документалното и игралното кино.
Появява се шегаджийското ви трио
Джеки, Чарли и Джони – как се
събрахте?
Не помня точно, но се оказа, че се
справяме добре заедно, и така сме си
досега. Но най-идиотското в социалистическите години беше, че трябваше да обясняваме, че имената ни
– Чарли (Христо Илиев, б.р.), Джеки и
Джони – не са плод на идеологическа
диверсия (смее се). А хубавото беше,
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Няма как да не ми е любима. Снимана
е в моя дом, кучето и котката са мои
животни, играх ролята на бащата,
жена ми също играеше, дъщерята на
Джони беше детенцето – симпатично филмче, благодарение на което ни
пуснаха да направим и игралния. Повечето от 17-те човека в художествения съвет бяха гледали малкия филм и
казаха „да“. Двама обаче не познавали
новелата и рипнали: „Вие луди ли сте,
я четете какво пише тук – котката
така, кучето еди-как си – как става
това нещо, бе?! Вие виждали ли сте
българска каскада…“. И вярно, тогава българската каскада изглеждаше
така, сякаш са спрели колите. Но ни
пуснаха.

Снимате „Броени дни“ – затворническа история, която ви носи
Златен ритон през 1977 г. Как ви
допуснаха тогава в затвора?

И?
Ами… объркали пакетите (смее се).
Така „Децата на животните“ попаднал в конкурса, но аз не знаех. Един ден
директорът ме посрещна: „Честито!“. И дръпна една хвалебствена реч,
защото моят филм бил единственият
от България в десетката на най-добрите научнопопулярни творби в света за съответните две години. Оттам пътят ми беше по-лесен.

„Патилата на Спас и Нели“ – това
ли е любимата ви история?

четворно (смее се). Беше през 80-те,
когато решихме да го направим за
рождения ден на Тодор Живков. Джони даде идеята, написахме сценария,
приеха го, но точно тогава пуснаха в
производство „Спас и Нели“ и зарязахме всичко. А нашият „подлизурски
филм“ трябваше да е по книгата „Априлски сърца“ със стихове за Първия,
тоест поетите сами да си издекламират творбите и ние да ги снимаме.
Щеше да е забава голяма, а забавата
след години щеше да бъде още по-голяма. Но Спас и Нели не можеха да
чакат...

Кучето и котката са герои в 15-минутна новела, а после и в игралния

Чарли беше разбрал, че в затвора в
Бобов дол правят фестивал на художествената самодейност. Отидохме,
споделихме, че искаме да разкажем за
социалистическото възпитание на
лишените от свобода, и ни разрешиха да снимаме. А за Златен ритон не
ни минаваше през ума, защото имаше
някаква годишнина и едва ли щяха да
ни обърнат внимание. Захари Жандов
беше председател на журито, много
харесал филма, но чак след време ни
разказа истината. Обсъждали и той
казал: „Първо да решим въпроса за
Златния ритон. Я всеки от вас да си
напише предложението, ама да сложи
и две резерви като второ и трето
място“. Всеки от членовете написал
избора си, но при всички на трето място бил „Броени дни“. Бай Захари събрал бележките и казал: „Ами вие сте
го написали вече, Златният ритон е за
„Броени дни“. Как така, попитали те,
на трето място е. „На трето – отвърнал, – но никой друг филм не се споменава толкова пъти“. А те: „Абе, бай
Захари, луд ли си, ти си пенсионер, но
нас ще ни уволнят всичките?!“. И тогава Шулев, главният редактор, казал:
„Вижте какво ще направим. Ще дадем
Златния ритон на два филма. Първо
ще съобщим „Да спасим въздуха“ на
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Наско Киряков, след това ще кажем
„Броени дни“ и готово“. И така, ние си
седяхме без никакви очаквания, съобщиха, че Златният ритон е за Атанас
Киряков, той излезе, взе статуетката и тогава се чу: „И на филма „Броени
дни“ на Чарли, Джеки и Джони“. Излязохме ние, но Наско си беше взел ритона и си тръгна. И тъй като беше само
един, ние имаме награда само на хартия. Е, след години получихме за филма ни „Отец Иван и неговите деца“,
така че си имаме Златен ритон. Но
да се върна на „Броени дни“ – първо го
наградиха, а после го забраниха. След
време класираха 10-те най-добри документални филма преди 10 ноември
1989 г. и за наше учудване включиха и
него.

„Отец Иван и неговите деца“ (2015)
е част от своеобразна трилогия
за съвременни българи, в която са
„Хляб и зрелища“ (2013) и „Добро
утро, капитане“ (2016) – като поредица ли бяха замислени?
Не, появиха се един след друг, защото
тогава ни дадоха пари. Интересното
беше, че за приюта на отец Иван разбрах от брат ми и от колекционера
д-р Ернст Трифон Юде от Франкфурт
на Майн. Идеята за „Хляб и зрелища“
също дойде от чужди разкази.

Вярно ли е, че имате прабаба циганка?
Вярно е, целият ми род по майчина
линия са музиканти, само аз не съм. И
големият ми син е музикант. Впрочем
той е протагонистът, разказва историята във филма за моя брат „Художникът – моят чичо Любен“, а малкият
ми син е негов оператор. Режисьор е
Кольо Бошнаков. Живот и здраве, ще
го видите през есента.

Ицко Финци направи една от
най-добрите си роли в първия ви
игрален филм „Нашият Шошканини“ (1982).
Шошканини е най-хубавата му роля.
Много негова. Навремето българските актьори много се пазеха от режисурата, защото, за да направят
истински образ, им трябва да се отпуснат. Накрая обаче онзи тъпанар,
режисьорът, избира дубъла, дето не
им харесва на актьорите. А при мен

„Спас и Нели“, фотография личен архив

Ицко беше спокоен, знаеше, че няма
дубли.

А как навихте Горан Брегович да
напише музиката за „Летете с Росинант“ (2007)?
Наша приятелка, която е работила
с него, ни уреди среща. Отидохме с
Джони при Брегович, дадохме му описание на идеята ни, но той каза: „Не,
не, разкажете историята“. Разказахме му и отговорът беше: „Нема
какво да четем, на̀мерете па̀ре, ще го
ба̀ цаме“.

живеем без тях. То и една жена може
без червило, но като си сложи червило,
по-хубава е.

А може ли Джеки без Чарли и Джони?
Хубаво е, че сме заедно. Навремето не
ни даваха да се пишем така, а задължително Георги Стоев, Христо Илиев
и Георги Пенков. Чак към 1989 г. вече
можехме да сме Джеки, Чарли и Джони.
И така до днес.

Смехът ли ви събира?

Както се казва, хубаво ни е. Помня, че
бяхме на купон, не знам защо ни беше
много весело, но един колега ни погледна и каза: „Вие сте шутовете на
Да, но не ми се говори, суеверен съм.
А и първо трябва да се оправи това с социализЪма“. И Джони го погледна:
„Не забравяй, че през феодализЪма
киното.
само шутовете са имали шанс да си
Гилдията е разделена за новия                                                                запазят достойнството“.

Зная, че имате два проекта за нови
филми…

закон, а вие като че ли не се инте-                                                                                                                                   
Достойни ли бяха тези ваши 80
ресувате?
години?
Интересувам се, но то от мен не зависи. Те се правят, че не ме забелязват,
аз не се сърдя… Знаете ли, навремето
бащата на Джони казал, „че изкуството е като гребена на петeла – не е съществен, но без гребен петелът не е
петел“. Та така, разбира се, че може
без кино и изкуство – какво му е, ще си

Е, не съм абсолютно честен, почтен и
безгрешен, но общо като погледнете
– вече нямам кой знае какви шансове
да се изложа. Има много хора, които се
радват на филмите, които сме направили, а пък за мен това е радостта от
цялото занимание.
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Цветелина Василева

Деца на времето
С оперната певица, която отбелязва
тридесет години на сцената,
разговаря Светланa Димитрова
Тя е от поколението певци, което
наричат „златно“. „Живяхме в изключително трудно време, пяхме на
най-големите оперни сцени и отстоявахме позициите си. Съумяхме да
запазим добрия тон между нас, имаме
и приятелства“, казва Цветелина Василева, която отбелязва тридесет
години на сцената. Когато чуя името
ѝ, винаги си представям елегантната, царствена и ранима Елизабет от
„Дон Карлос“ на Верди, роля, сякаш написана за нея. Възхищавала съм се на
лекотата, с която представя своите
героини, винаги с изискана вокална
линия, винаги с подредено виждане за
образа. Колко много певци преминаха
през тези години и след това се изгубиха! А тя продължава своя път. Може
би по-скромно, отколкото заслужава,
без излишна показност.
Намирам и отзиви в пресата за нейни
гостувания по света. „Таймс“ пише:
„красив, пробивен сопран, носещ истинска музикална чувствителност“.
„Опера Лондон“: „Цветелина Василева беше блестяща млада героиня, ту
нежна, ту огнена, със стабилен и красив глас в целия диапазон, изпълняваща дългите фрази без напрежение и
неточности“. „Сънди Таймс“: „Българското сопрано Цветелина Василева
трябва да е едно от големите оперни
открития на десетилетието. Тя има
огромен, силно концентриран глас и
активно сценично присъствие, което я прави голяма звезда още преди
дори да е приключила с изпяването
на първата фраза“. „Вашингтон Поуст“: „Цветелина Василева се оказа
необичайно завършена Виолета, със
задълбочено духовно самоизследване
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на актьорската си игра... Нейният
великолепен глас с тъмни нюанси изпълни красиво колоратурите в първо
действие, както и страстните изблици във второ“.

Току-що бях получила назначението
си, преди това бях солистка в Музикалния театър. Не ми се наложи да чакам. Назначи ме Руслан Райчев – един
от големите български диригенти,
може би изигра роля и това, че Борис
Хинчев, с когото бях работила в Музикалния театър, в „Прилепът“, постановка на Пламен Карталов, е казал
добри неща за мен. И така попаднах в
негов спектакъл.

Кои бяха партньорите ви?
Стефка Минева, Христина Ангелакова, Живко Пранчев, Михаил Светлев.
Имахме хубав репетиционен период.
Постановката беше на Емил Бошнаков. Чувствах се добре, отпуснах си
сърцето. Пях с цялата си смелост,
може би от позицията, че съм още
млада. Дори не съм осъзнавала, че
Амелия е една от трудните сопранови
роли, „дълбока вода“. Самият спектакъл се хареса на публиката.

А как попаднахте в оперетата?
Докато следвах, Видин Даскалов, който беше директор на театъра, ме назначи. Бях там само две години.

Интересно ли ви беше?

Цветелина Василева в ролята
на Дездемона в „Отело“ на сцената
на „Ковънт Гардън“

Тридесет години на сцената. Кога
минаха!
Много бързо. Като сън. Сега, като се
връщам назад, установявам, че всъщност дори са повече от тридесет. Дебютът ми беше в Софийската опера, в
„Бал с маски“.

Сериозен дебют.

Много. Тази професия е специфична,
много трудна. Във вокално отношение – тъй като жанрът е по-позитивен – вместо бемолни тоналности
винаги има диезни. Ако в операта един
върхов тон е си бемол, в оперетата е
си бекар. Там си бекарите ги нямат за
нищо. Освен това трябва да преминеш от пеене – не само с мисълта си,
но и с техниката си – към говор. И да
се чува – тогава нямаше микрофони.
Гласът трябва да прехвърли оркестрината. А някои от театрите ни не
се славят с добра акустика.

Тогава Видин Даскалов пееше ли
още?
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Да. Правехме много концерти. 90-те
години бяха трудни не само за хората,
но и за изкуството. Кризисни години,
нямаше отопление. Затова правехме
много концерти и имаше голяма посещаемост. Тогава направих Розалинда в
„Прилепът“ и принцеса Мария-Антоанета в „Птицепродавецът“.

Как започна международната ви
кариера?
През 1992 г. спечелих два конкурса в
Италия, което някак ми отвори пътя.
Няколко месеца след това ме взеха
в операта. Тъкмо направих дебюта
си в „Трубадур“, и след няколко месеца направих прослушване във Виена,
на което изпълних голямата ария на
Леонора и Анна Болейн. Аз не се интересувам от това кой ще ме слуша, кой
ще ме оценява. Така си щадя психиката. Но в залата е бил интендантът
на операта в Сан Франциско Лотфи
Мансури и това беше моят щастлив
час. Така от 1994 до 2019 г. имах различни ангажименти. Отново първата ми роля беше Леонора. Трябва да
спомена, че ми направиха още едно
прослушване само за да чуят дали
гласът ми е подходящ за техните
огромни зали. Не всеки изпълнител
има голям глас. По-малките гласове
дори са по-красиви, по-подредени. Но
всеки има своята ниша за изява. След
прослушването получих договорите
си и така започнах. В първата постановка бях на една роля с Eйприл Мило
– изключителна певица с брилянтна
техника и харизма. В състава бяха
още Владимир Чернов, Денис О`Нийл,
Стефания Тошицка. Тогава ме откри и
агенция CAMI Music. Много важна част
в творческата история на един певец
са хората, които се грижат за ангажиментите му. Тогава това беше една
от най-известните агенции, а сред
музикантите, за които се грижеше,
беше например и Анжела Георгиу.

През тези години какви опери
направихте?
О, много! При това тогава се планираха по много представления – по четири-пет пъти. Пях Верди, Пучини
и някои славянски автори – „Евгений

В „Аида“, постановка на Старозагорската опера, на фестивала „Моцартови празници“
2013 г.

Онегин“, „Княз Игор“, „Продадена невеста“ в „Ковънт Гардън“. Бих казала,
че репертоарът ми се движеше в романтично-героичния оперен стил.

Спомням си яркото ви изпълнение
на Елизабет от „Дон Карлос“. Много Вердиеви опери ли направихте и
остана ли нещо, което не успяхте?
Централния сопранов репертоар много съм пяла – „Трубадур“, „Дон Карлос“ – това е опера, която чувствам
по особен начин. Музиката е много
сантиментална. Хората по света ме
виждаха като Виолета. Пяла съм в няколко постановки и много съм отказала, защото, признавам, беше малко
висока за мен. Не се чувствах удобно.
Дори дебютът ми в Метрополитън
Опера беше с „Травиата“. Толкова ме
харесаха, че веднага ми предложиха
още спектакли. И аз деликатно отклоних предложението. Продължавам да
си мисля, че не съм сгрешила. Тя неслучайно се изпълнява от колоратурни
или лирико-драматични гласове.

А Пучини? Дълго време бяхте прекрасната Лиу, а след това направихте и Турандот.

Не съм го планирала. Турандот беше
предизвикателство за мен. Случайно
предложение, което се увенча с успех.
Исках да покажа яркия контраст между студената легендарна принцеса и
обикновената ранима жена, каквито
сме всички ние. Когато пристъпих
към „Турандот“, Лиу ми беше много на
сърцето. Пях я от душа. Имах големи
успехи с нея. Имах невероятни срещи с
изпълнителки на Турандот. Най-голямата, разбира се, беше Гена Димитрова. Тя и ще си остане знакова изпълнителка на тази роля не само у нас, но и
по света. Най-добрата.

Какви бяха отношенията ви с
диригентите?
Всички имахме нормален работен период, а не в съкратените форми, които през последните години се налагат. Една постановка отнемаше около
четиридесет дни. И спектаклите бяха
много, имала съм по девет спектакъла за едно гостуване. Днес певците
гледат да се преборят за два. Работила съм с Антон Гуаданьо, Маурицио Арена, Даниел Орен, сър Бернард
Хайтинк, Марко Армилиато, Никола
Луизоти, Адам Фишер, Карло Рици.
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Цветелина Василева дебютира в Софийската опера като Амелия от „Бал с
маски“ на Верди, следват Елизабет от „Дон Карлос“, Дездемона от „Отело“
и Леонора от „Трубадур“. Лауреат е на конкурсите на името на Тито Скипа и
Франческо Чилеа. Специализира с Карло Бергонци в Милано. Голямата є кариера започва от Сан Франциско отново с Леонора от „Трубадур“, последвана
от „Руслан и Людмила“ на Глинка и „Коронацията на Попея“ от Монтеверди.
Следват покани от световни театри и фестивали в Лондон, Ню Йорк, Италия, Берлин, Лос Анджелис, Хюстън, Далас, Япония и др. Цветелина Василева
продължава да пее и у нас – в София, Стара Загора, Русе, Варна, Пловдив,
Бургас. В репертоара є най-голямо място заемат Вердиевите героини,
следвани от Пучиниевите, както и от славянски опери. Тя често изпълнява
реквиеми на Верди, Дворжак, Моцарт, „Стабат Матер“ на Перголези и Росини,
Симфония № 9 на Бетовен, „Сватба“ на Стравински.

Установих, че диригентите, които са
изучавали пеене, са по-взискателни.
Не минаваха компромисно нещата.

Тогава имаше ли толкова доминиращо присъствие на режисьорите?
Да, винаги е имало разговори за доминацията на режисьорите. Винаги е
имало съвременни постановки или такива, в които певците са поставени
в затруднени ситуации. Помня един
„Евгений Онегин“ на Вили Декер в Хюстън. Като я гледаш отстрани, всичко
е много красиво, лесно, приятно, с хубави решения. Но на сцената си имаше трудности, с които всеки един от
нас трябваше физически да се справя.
Имахме препятствия, които се налагаше да преодоляваме. Те предизвикваха задъхване, а трябваше и да пеем.
Но публиката не се интересуваше от
това и трябваше да бъдем на ниво.

Как подготвяте една роля, с кого
коментирате представянето ви?
Все по-често се налага да се подготвяме самостоятелно. Ние бяхме разглезени някога като щатни артисти.
Сега имам пианист, с когото работя
– Поли Чернева. Днес е по-лесно, можеш да чуеш най-различни записи. Аз
не съм учила в музикално училище и не
мога да си акомпанирам. Мога да разуча ролята, но само моята партия.
Сериозната работа е с пианиста. А и
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след като подготвиш една роля, с всяко ново изпълнение я обогатяваш.
Колкото до историческите корени на
операта, търся само най-важното,
защото, когато се срещнеш с режисьора, трябва да имаш подготовка,
дори концепция. Въпреки че предпочитам да се впусна ей така в ролята,
да я усетя и да следвам написаното
от композитора. Разбира се, следвам
указанията на екипа. Не търся нещо
преднамерено, целенасочено. Смятам
че моят натюрел трябва да бъде в ролята, за да съм различна.

А гледате ли различни постановки?
Гледам от любопитство, но не целенасочено. Предпочитам да слушам
опера. В свободното си време слушам
и друга музика.

имат време. Но за един изпълнител
в най-силния си период да изчезне за
две години, е почти равносилно на
край. Има една скрита, тиха истерия
и паника. Жалко е, но ние сме деца на
нашето време и това, което ще дойде, ще се отрази и на изкуството. То,
разбира се, няма да изчезне, защото е
свързано с духовното ни оцеляване.

При вас забелязвам стабилност във
всяка роля. Как я постигате?
Винаги се стремя да правя това, което
се изисква от мен, да дам най-доброто
от себе си. Не правя предварителни
планове. Прекалената амбициозност
води до неуспехи, които трудно се преодоляват. Хората, които те канят,
най-добре разбират какво ти подхожда, често изпълнителят сам не може
да прецени своите възможности.

Споменахте, че сте отказали Виолета. Имате ли и други отказани
роли?
Немският репетоар, например Брунхилда, Лулу. Когато ми предложиха
Лулу в Сан Франциско, казах: „Там има
едни крайни височини…“. А те ме увериха, че не трябва да ги пея. Не може!
Освен това трябва да владееш говорната техника. И най-вече да чувстваш ролята.

Казахте, че във Виена сте пели
Анна Болейн, но след това не откривам ваши белкантови роли.
Имала съм само едно предложение за
истинския белкантов репертоар.
Явно не са ме виждали в него. Хубав е,
но нека има и за останалите.

Как преминахте през месеците на
локдаун?

Имате ли предложения за връщане
на сцената?

Съвсем в началото се почувствах много спокойна. Започнах да спя спокойно.
Не трябваше да бързам. Но след това
всичко натежа. Появиха се мислите
за бъдещето. Аз съм много съзерцателен човек, наблюдавам отстрани. Мисля, че нещата в нашия живот
са се променили безвъзвратно и ни
предстои нещо ново. Какво е, ще видим. Стигна се до думата оцеляване.
Наблюдавам истерията на звездите. Може би за младите е добре, те

В „Тоска“ в Стара Загора, имам предложения и от Русенската опера за
„Аида“, „Кармен“, предложения за концерти. В контакт съм с Берлинската
филхармония за „Сватба“ на Стравински. Когато получих предложението,
се притесних – как се сетиха за мен
оттам? Бях я пяла преди години в Концертгебау – Амстердам. Имам предложения, не мога да се оплача. Благодаря
на съдбата, че толкова години съм на
сцената.
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Катя Атанасова

Преминаване през световете
„Прекъсването                         
на самсара“,                          
Елена Алексиева,                     
изд. „Жанет 45“,
художник Люба Халева,
2021 г.

С този сборник Елена Алексиева се
връща към разказа. След 2010 г. и „Синдикатът на домашните любимци“, няколко романа, пиеси и награди. Всъщност тя има награда (Хеликон) и за
излязлата още през далечната 2005 г.
първа своя книга с разкази – „Читателска група 31“. Но не за наградите
става дума тук. А за новите разкази
и отново демонстрираното от Елена
Алексиева писателско майсторство.
Заглавието на сборника (по едноименния разказ от книгата) е значещо и
това съвсем ясно може да се види.
Всеки читател малко или повече има
свое знание за това какво означава
понятието „самсара“. Ако няма и е
любопитен – може да намери обяснението много лесно. Важното според
мен е как чрез това заглавие писателката не просто дава възможен „ключ“
за прочит, а концептуализира тематично книгата. Това прекъсване на
определен житейски кръговрат, на
определено движение, „отработено“, прието за рутинно, за нормално,
стои в основата на сюжета на всеки
от единайсетте разказа в сборника.
По-отчетливо или по-скрито.
Героите на Елена Алексиева са на
пръв поглед забележително обичайни – като тях има много – пенсионер,
чието семейство е решило да му направи подарък, жена, болна от рак,
самотница, избрала да живее в селска
къща, учител по музика – емигрант,
затворник, който излежава присъда
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за убийство... Но в развитието на
разказа те преминават в различна човешка роля, придобиват някакво знание или опит, съвсем несъвместими
с другото им Аз, движението им в уж
предначертания житейския кръговрат поема в нова посока, придобива
друга траектория, светът за тях се
оказва някъде другаде, някакъв друг.
Пенсионерът получава гроб, а там, в
гробището, прави любов с млада циганка. Болната от рак жена се превръща в едно цяло с преобразения в

Какво е човекът? Това е важен въпрос,
който всички си задаваме. Писателката го прави чрез внимателното разкриване на човешката природа, но
наистина внимателно, деликатно, с
разбиране за несигурността на такова „разкриване“. Защото човекът
е сложен и най-важното – противоречив. Елена Алексиева умее да прави
тези преходи от тъжно към смешно,
от „морално“ към „неморално“, от песимизъм към надежда, от общуване
към самотност... Но те са толкова
плавни и фини, че чрез тях придобиваме усещането за цялост в човека, в
героя.
Разказите в „Прекъсването на самсара“ демонстрират и големия ѝ талант
да „работи“ с езика. Елена Алексиева
познава богатството му, познава и
разбира нюансите му, способна е чрез
него и да се „отстрани“ от разказваното – умение, присъщо на добрата
проза, да отгърне обвивката на външното в човека, за да остави вътрешното да „засияе“.

Ам-гъл от страха от болестта ѝ неин
съпруг. Другите герои също „излизат“
от повествованието не такива, каквито „влизат“. Някъде това е по-ясно, другаде не съвсем. Но „убегливостта“ винаги присъства в прозата
на Елена Алексиева и това говори не
само за авторските ѝ разбирания, но
и за способността да даде свобода на
читателя.

Удивителна способност притежава тя да синхронизира човешкото и
природното, да „раздвижва“ неживото, така че то да стане жива плът в
разказа. Ето началото на „Източният
прозорец“: „Денят гузно се влачеше
между дърветата в парка, обрулвайки тук-там по някое съсухрено листо.
Той беше излинял и мъчително кратък, в четири следобед вече напълно
обезкървен. Проскубаната му опашка метеше алеите, настлани с червеникав чакъл, облизвайки кръглото
островче, върху което аленееха редки, подобни на шипки рози и несвястно
шепнеха хилави пустинни треви...“.
„Прекъсването на самсара“ е, без преувеличение, книга, от която изпитах
чувство на гордост, че я има, вълнувах се, точно както пише и редакторът на книгата Борис Минков. Мисля,
че това е изключително майсторска
проза от европейски мащаб.
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Петър Бойков

София
на Кирил Христов

„Затрупана София“,        
Кирил Христов,                        
изд. „Кръг“, дизайн        
Капка Кънева, 2021 г.
Криви улици и мръсни паянтови къщурки, с изключение на две мащабни
сгради – на Народното събрание и
Държавната печатница – това съзират очите на един хлапак през юлския
ден на 1889 г., когато на раздрънкан
файтон за първи път влиза по Цариградското шосе, за да се установи в
новата българска столица. И още:
„мравуняк от граждани, селяни, офицери, войници; слугини с котли, с тенекии за вода, дори с кобилици“. Хлапакът
Кирил, тогава 14-годишен, се „дзвери в
припадащата дрезгавина“: никога не е
виждал толкова хора по улиците, все
едно че всички излизат наведнъж от
черква. Така София става „неговият
град“; оттук той тръгва да покорява
литературата, убеден, че поезията му
е отредена дори поради името му (нали
Кирил е анаграмата на лирик).
Ако не сте чели досега „Затрупана София“, не пропускайте това трето нейно издание (след първата публикация
през 1944 г.), блестящо оформено от
Капка Кънева. Книга равносметка на
един от незаслужено позабравените
класици на българската литература,

известен освен всичко друго с парливия си език и това, че никога „не си
оставя магаренцето в калта“. Книга,
в която под пластовете на времето
изниква половин век от живота на София в някои от най-драматичните ѝ
дни, което кара авторът да възкликне, завършвайки ръкописа си по време
на бомбардировките: „Каква съдба: запомних света в руини и си отивам от
живота в руини…“.
Ала истината е, че „руините“ по страниците на „Затрупана София“ наистина оживяват, сякаш под силата на
„магичен фенер“ или на Кирил-Христовото въображение. В книгата има
невероятни страници с описания: на
непроходимата софийска кал, изчезваща само или когато е съвсем сухо,
или когато всичко замръзне; на буренясалите трапища или хлътналите
стари турски гробове, с които изобилства днешният идеален център
(около мястото на Ректората), където тогавашните хлапетии си играят,
докато падне нощта, разказвайки си
„баладни мотиви“ за блуждаещи духове. Не са пропуснати и „достозабележителните кръчми“ в по-ново време
с кратката забележка: „Тежко комуто
в разцвета на сили животът е оставил един-единствен път: към механата“. Следва потресаващо описание на
десетките „заведения“ в една малка
част от София – от Богословския факултет на „Витошка“ до улица „Гладстон“, сиреч в отстояние не повече
от петстотин метра. Има и разказ
за „първата любов“ с Анна, дъщеря на
немския инженер Щ., живееща на тогавашната улица „Девическа“ (днешната „Три уши“), с пояснението: „О, то

бяха съвсем други времена. Тогава момичетата не се мъчеха да изглеждат
като разхайтени момчета, а момчетата, и то от най-добрите семейства,
като чираци“. Заявено от автора на
„жени и вино, вино и жени“ и един от
най-големите бохеми в българската
литература!
Безбройни са и „литературните срещи“ в книгата, които трайно се запечатват в паметта. Достатъчно е да
споменем за съседството с Иван Вазов на „Солунска“, до протестантската църква, където дръзкият хлапак
цитира „Борба“ на Ботев от прозореца, за да види „народният поет“ какво
е истинската поезия, не като неговата… Което не му пречи впоследствие
да потърси министър Вазов с искане
за служба, а пък той вместо учител го
праща в Статистиката, при страховития Тодор Иванчов. Има я срещата
с д-р Кръстев, която извежда Кирил
Христов в челото на „младите“ и по
първите места на сп. „Мисъл“, преди
лична караница да прекъсне взаимоотношенията им. Ала едни от може
би най-трогателните страници в
книгата са посветени на Алеко Константинов: „Как е възможно този мил
рус млад мъж с продълговато лице на
идеалист, с толкова лиризъм в очите
и с постоянно детински усмихнати
уста, из които българският език излиза облагороден с такава руска мекота,
да бъде най-безпощадният български сатирик!“. И още много история
в тази „книга спомени“, написани, по
признанието на автора, „простичко,
безхитростно, за да чини повече, отколкото книга, пълна с литературни
хитроумства“.
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Мартин Касабов

Тралфамадорски игри на зарове
„Сирените от Титан“,
Кърт Вонегът,
превод от английски
Владимир Германов,                                               
изд. „Кръг“, 2021 г.
Добър ориентир за качеството на
книгите на Кърт Вонегът са оценките на самия автор. За щастие „Сирените от Титан“ получава отличен,
така че смело напред!
„Сирените“ е вторият роман на Вонегът (1959 г.) след „Механично пиано“, който наскоро бе преиздаден от
„Кръг“, и първото произведение, в
което се споменава планетата Тралфамадор – основна локация и причина
за много от абсурдните ситуации в
следващите книги, включително и в
„Кланица 5“. Освен всичко друго, романът е любим на Дъглас Адамс и основно вдъхновение за „Пътеводител на
галактическия стопаджия“. Ако това
не ви убеди да го прочетете, не знам
кое би успяло.

ожени за съпругата му, която чака в
другата стая.
Абсурдни заявки още в първата глава
на романа, от които Вонегът, разбира се, се възползва и обръща наопаки.
„Сирените от Титан“ може да скъса
нервите на влюбените в заплетения
сюжет читатели, които очакват отплата за усилията да проследят всяка
нишка в лабиринта, но онези, привлечени от комедията на човешкото състояние, ще останат доволни.
Книгата несвенливо и в прав текст
коментира темите за свободната
воля и липсата на смисъл. Тримата

Румфорд се среща с Констант и го
информира, че ще посети Марс, Меркурий и спътника на Сатурн – Титан,
където са хипнотизиращо красивите сирени. На всичкото отгоре ще се
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Втората част от романа е съвсем
различна, тъй като Малахия не си
спомня кой е, докато пътува през
Марс, Меркурий и Титан. Вонегът
подхвърля още теми в големия казан
с идеи. Сред тях са религиозният догматизъм и какво би станало, ако капитализмът се обърне с главата надолу.
В романа се завъртат като вихрушка
хрумки за поне 15 други книги, а кратките параграфи, които отекват като
снаряди, още по-малко помагат за
комфорта на ленивия читател.
От друга страна, в сравнение с късните творби на Вонегът, в „Сирените“ научната фантастика по-рядко
стига до фарс, фабулата се разгръща
предимно последователно. В главите
на Марс се опира на военния роман, а
по-късно и на приключенския юношески роман. Игрите с времето, както
пояснява Вонегът, се намират в речника между „вретено“ и „врели-некипели“. С други думи – вие избирате доколко сериозно ще приемате думата
„наука“ в „научна фантастика“ и като
цяло не е добра идея да прекалявате с
анализирането.

Малахия Констант от Холивуд е найголемият късметлия на света. Милионер, когото „някой там горе харесва“.
Дните му на апатия и светски нихилизъм обаче изтичат, когато получава
невероятно предложение – да стане
свидетел на единствената материализация на човешко същество.
Уинстън Румфорд се появява на всеки
59 години в дома си заедно с кучето си
Казак поради спорния късмет да премине с частния си космически кораб
през некартографиран хроно-синкластичен инфундибулум. Досега го е
виждала единствено високомерната
му съпруга.

се контролира от тралфамадорците, възможно е някой непохватен бог
просто да е кихнал – има ли значение,
когато всяка сцена работи толкова
ефикасно с разюздан хумор и неочаквани обрати.

герои се завъртат като прежда на
вретено около такива врели-некипели, че е трудно да се проследят причинно-следствените връзки, които
са ги отпратили до финалната им
дестинация. Възможно е всичко да

„Сирените от Титан“ е по-романтична от късните книги на Вонегът, в
нея все още се просмуква шеговито
съчувствие към отвратителния вселенски произвол, който върти планетата ни. Качество на романите
му винаги е било, че колкото по-голям става абсурдът в тях, толкова
по-незначителни изглеждат делничните тревоги. Четенето на книгите
на Вонегът е като отдалечаване от
Земята, за да се види онази бледа синя
точица, за която пише Карл Сейгън,
окачена в необятния космически простор, и да бъде разобличена шегата на
съществуването.
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Димитрина Чернева

Казандзакис и Съветска Русия
„Пътешествайки“,
Никос Казандзакис,
съставителство                          
и превод от гръцки
Николай Костов,                     
изд. „Ентусиаст“, 2021 г.
От 1925 до 1929 г. Казандзакис посещава страната на Съветите три
пъти – най-напред като кореспондент на атинския вестник „Елефтерос Логос“ (в края на 1925 г.). През
1927 г. увлеченият по левите идеи
писател е поканен за честванията на
десетата годишнина от Октомврийската революция. По време на третото си пътуване, продължило около година (1928–1929 г.), кръстосва надлъж
и шир „червения харман на Русия“ – от
Москва до Сибир. През по-голямата
част от това последно пътешествие из необятната съветска страна
е съпровождан от румънския писател
Панаит Истрати, с когото се запознава през ноември 1927 г. в Москва (впоследствие Истрати също издава свои
очерци за видяното).
Впечатленията си за „многопластовия, обагрен с много сенки и мълнии
облик на Съветска Русия“ Казандзакис
публикува в сборник с пътни бележки
през 1928 г. В преработен и допълнен
вид (с разкази от пътуването през
1928–1929 г.) те са преиздадени през
1956 г. под названието „Пътешествия: Русия“. Тази творба е и едно от
първите свидетелства за живота в
младата комунистическа държава. За
жалост документалната ѝ стойност
е твърде ощетена от изобилните
патетично-възторжени размишления за кипежа на историята, в който
Русия се разкрива като световния
авангад, борещ се упорито да възобнови света, проправяйки път „сред
глада и кръвта, за да се изкачи животът по-високо“. Трудно е да се четат днес тези задъхани слова, опитващи се да обяснят „новата Идея“,
която ще спаси Земята. Мъчително е

страна като свидетелство за борбата между скритите сили, които движат човешката история.

припомнянето на познатите до болка „аргументи“ в защита на „диктатурата на пролетариата“, която ще
ликвидира всяка вътрешна и външна
реакция, като подчини личната свобода на общия интерес, за да подготви
масите за идеалното комунистическо
общество. Та нали така проповядва
и Ленин: „революцията не се прави с
бели ръкавици“. С други думи, в преходния стадий насилието е понякога
необходимо, ще признае и самият Казандзакис: „Ако имах възможност да
избирам как бих искал да се възцари
новата Идея, с кръв или с мир, щях да
кажа – с кръв. Разбира се, не защото
съм кръвожаден, а защото зная, че
колкото по-брутална е съпротивата
на злото, толкова по-кървава е победата, толкова нашият устрем нагоре
е по-мощен и победата ще е по-трайна“. Всъщност той разглежда Русия и
социалните експерименти на съветската власт в един по-скоро отвлечен
и мистичен план, възприемайки смяната на властта в тази нецивилизована

Интересна в това отношение е хрониката на отношенията му с Истрати. Дружбата им започва именно в
Москва с една сякаш съдбовна среща
между две сродни души. „Първият
контакт, решаващият, бе сърдечен“,
ще напише по-късно Казандзакис, без
да уточнява кое е онова, което ги
разделя завинаги още преди да е приключило общото им пътуване из Съветска Русия. В официалния сайт на
гръцкия писател обаче четем следното: „Краят на декември [1928 г.]...
Пътниците поемат по обратния път:
към Москва и Ленинград. Истрати се
замесва в прословутото „дело Русаков“ (Виктор Серж и неговият тъст
Русаков са преследвани като троцкисти, Истрати се застъпва за тях,
но сталинската бюрокрация се оказва
безпощадна). Казандзакис се дистанцира, Истрати е възмутен. Двамата приятели се разделят, „без да се
ръкуват“.
Впрочем преди Андре Жид да напише прословутото си „Завръщане от
СССР“, най-крупното свидетелство,
което разкрива лъжливия образ на Съветския съюз, натрапен на света от
съветската пропаганда, е тъкмо на
Панаит Истрати, когото Ромен Ролан нарича „румънския Горки“. Възмутен от изчакващата и благосклонна
позиция на Казандзакис, той настоява: „наш дълг е да кажем истината,
преживяното от нас е така важно,
че всяка лъжа би била безчестна“. От
своя страна, във финалните редове на
книгата си за Русия Казанзакис твърди, че не е скрил нито доброто, нито
лошото, а от всички пътища е следвал най-трудния – сиреч най-честния. Така че случилото се между двамата балкански писатели и пътните
им бележки от Съветска Русия са още
един интересен епизод от историята
за сложните отношения между европейските интелектуалци от ХХ в. и
комунизма.
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Митко Новков

Фантастика

made in China
„Земното минало“,
Лиу Цъсин, превод                          
от китайски                   
Стефан Русинов,                    
изд. „Колибри“, 2020–2021 г.

На срещата между президента Джо
Байдън и европейските лидери през
юни т.г. се стигна до общо заключение: „Трябва нещо да се направи
с Китай!“. Да, Китай все повече се
превръща в световен фактор и Поднебесната няма намерение този процес скоро да спре. Трилогията на Лиу
Цъсин „Земното минало“ сякаш показва и това: първата ѝ част „Трите
тела“ печели през 2015 г. наградата
Hugo; тоест научната фантастика
в Китай си пробива път в този иначе възприеман по-скоро като made in
Запад литературен жанр. Успехът е
още по-значим, като се има предвид,
че едва в началото на ХХ в. се появява
първата научнофантастична книга
в страната – преводът на романа на
Жул Верн „Две години ваканция“ (под
заглавие „15 малки герои“) от реформатора и привърженик на западния
рационализъм Лян Цичао (преводът
е от японски, доста свободен). За
най-ранно оригинално произведение
на тамошната science fiction се приема недовършеният роман „Лунната
колония“ от неизвестен автор с псевдоним Стария рибар от самотната
река, излязъл през 1904 г. „Рибарят“
разказва за тормозен от чиновник човечец, който го убива и бяга. Накрая
– омерзен от несправедливостта на
Земята, отива на Луната, за да заживее там…
С несправедливост започва и трилогията на Лиу Цъсин: хунвейбините са
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изправили на съд бащата на героинята Йе Уън-дзие и той умира от издевателствата. (Сцената в китайската
публикация на книгата е пъхната по
средата, за да не се вбесят другарите
от ККП. В ръкописа била в началото,
но издателят посъветвал автора да я
премести, за да се избегне цензурата.
Стефан Русинов възстановява първоначалния замисъл.) Уън-дзие затаява
в сърцето си отчаянието, че на тази
наша мъничка планета няма къде да се
скриеш от жестокост и неправда, и
когато улавя слаб извънземен сигнал,
изпраща отговор: „Идвайте!“. Извънземните не му мислят много, веднага
тръгват (въпреки че ще пътуват до
Земята 4–5 светлинни години). Причината е, че планетата им се намира
в система от три звезди, горе-долу
еднакви по величина, което изправя
живота им непрестанно под заплаха.
Прочут проблем във физиката: законите на гравитацията действат
стабилно, когато две или повече тела
с различни размери обикалят около
един център и са разположени на различно разстояние от него. Когато
обаче три обекта с горе-долу еднакви
размери обикалят около този център
на сравнително равни разстояния от
него, математиката губи ума и дума
– системата става непредсказуема;
жертва на хаотичната динамика, открита от Анри Поанкаре през 1890 г.
Изпитанията обаче са направили цивилизацията на трителяните много по-развита от земната и сега те
идват, за да превземат планетата,
а нас, хората… Нас, хората, да унищожат. За разлика от „Среща с Рама“ на
сър Артър Кларк ние не сме им безразлични, ние сме им пречка.
Втората част на „Земното минало“,

наречена „Тъмна гора“ (Стефан Русинов, „Колибри“, 2021), разказва за
подготовката на земляните да посрещнат нашествениците. Те обаче
предвидливо са изпратили устройства, които блокират развитието на
местната наука, и тя трябва да се
справя с почти подръчни средства. На
четирима избраници, стеногледци, се
възлага да открият как да се справим
със заплахата. Лошото е, че на Земята има и такива, които с радост съдействат на трителяните. Това е в
общи линии сюжетът, който се върти
около Ло Дзи, най-голямата опасност
за извънземните. В крайна сметка,
той успява някак да постигне разбирателство с тях, а книгата завършва
с междупланетен диалог: „Слънцето
скоро ще се скрие. Дъщеря ви не се
ли страхува? // – Разбира се, че не. Тя
знае, че утре то пак ще изгрее“.
Трилогията на Лиу Цъсин е сплав от
съспенс и човешки взаимоотношения,
от космически загадки и търсене на
решения. Образец на научна фантастика – жанр, все повече изместван от
фентъзито, но тази свежа китайска
вълна със сигурност ще му зададе
нови светли перспективи.
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Оля Стоянова

Годината на скръбта
„Годината на магическото
мислене“, Джоун Дидиън,                                              
превод от английски                 
Зорница Христова,                     
изд. „Лист“, 2021 г.
„Скръбта се оказва място, което никой не познава, преди да се озове там“,
пише американската писателка Джоун Дидиън (род. 1934 г.) в края на тази
трудна и много лична книга. „Годината
на магическото мислене“ излиза през
2005 г. На 30 декември 2003 г. Дидиън
губи съпруга си – писателя Джон Грегъри Дън, и една година работи върху
тази книга, посветена на загубата.
Една дълга година ѝ е необходима, за
да приеме, пък и за да признае пред
себе си, че смъртта е неумолима и
окончателна.
„На повърхността изглеждах в повечето отношения рационална. Средностатистическият наблюдател би
решил, че напълно разбирам необратимия характер на смъртта“, пише
Дидиън. Но сама признава, че през
тази година тя все още се опитва да
открие нерационални начини, за да се
справи със загубата, все още очаква
всичко да се промени неочаквано, все
още се надява смъртта да има обратен ход.
„От малка са ме учили, че в трудни
времена трябва да чета, да преработя нещата, да посегна към литературата. Информацията означаваше
контрол“, пише Дидиън. И въпреки цялата си рационалност тя с изумление
наблюдава как продължава да пази надеждата в себе си, че един ден съпругът ѝ просто ще отвори вратата на
апартамента им. Заради тази надежда писателката не се решава да раздаде личните му вещи, не се решава
да смени записа на телефонния секретар или да промени реда на книгите

му. Една година, в която скръбта я е
завладяла и тя открива, че светът
може да бъде различен – по-болезнен,
но и по-магически.
„Годината на магическото мислене“ би
могла да се чете като личен дневник,
но тя не е само това – Дидиън предприема дълбоко изследване на скръбта и търси онези спасителни сламки,
които държат човек на повърхността след сблъсъка му със смъртта.
Чете книги, опира се на древногръцките автори, цитира стари правила как
се посреща смъртта и какво се прави
във всеки един момент. Разучава медицински понятия и термини и се опитва да надникне зад професионалния
медицински език, за да разбере колко
далеч е смъртта. Самонаблюдава се,
наблюдава и другите, за да си даде
сметка, че тази първа година от загубата е посветена само на скръбта,

а едва след това започва „жалеенето“
– дългият процес на траур. „Скръбта
е пасивна. Тя те връхлита. Траурът,
процесът на справяне със скръбта,
изисква внимание“, заключава Дидиън.
Тя разказва две паралелни истории.
Едната е за осъзнаването на смъртта, а другата е за битката въпреки
всичко да запази надеждата, защото през тази дълга и трудна година
единственото им дете е на прага на
смъртта – Кинтана прекарва месеци
наред в интензивните отделения на
различни болници в безсъзнание след
септичен шок, белодробна емболия и
спешна неврохирургична операция, а
докторите не дават надежда.
Затова Дидиън сама ще трябва да
изследва как може човек да открие
и съхрани надеждата си. Разбира се,
в тази книга тя не е склонна да търси поличби, не открива знамения или
тайни знаци – тя просто продължава
да се надява на чудо, което може да
промени смъртта, именно защото се
е вкопчила в живота.
Американската писателка е позната не само с романите си, също така
тя е сценаристка и авторка на есета
и публицистика, определят я като
една от водещите представители на
„новата журналистика“. Дидиън и до
днес продължава да пише статии за
водещи издания – проследява конгресите на Републиканската и Демократическата партия за „Ню Йорк Ревю
ъф Букс“, води свои рубрики в други
издания и признава, че ѝ липсва онзи
доброжелателен, но справедлив първи
прочит на съпруга ѝ. За „Годината на
магическото мислене“ Дидиън получава през 2005 г. Националната литературна награда за нехудожествена литература, а през 2013 г. президентът
Барак Обама ѝ връчва Националния
медал за хуманитаристика.
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Десислава Неделчева

Според благодарността
Стоянка Грудова,
„Време на прозрачност“,                    
изд. „Аквариус“, 2020 г.

отвъд болката и страха. В „Аз рибата“ стихотворението „вяро, вяро“
завършва „с какво да те нахраним / с
какво да те напоим“ и продължава в
стихотворение със същото заглавие
във „Време на прозрачност“, където
обръщението към вярата е „защо не
си стоиш на мястото“. След дългото
изследване на равновесието чертата е изтеглена – мярката на всичко
е според благодарността: „докато се
срещнем / опознаем и влюбим / разделяме се / наполовина празни / наполовина пълни / според благодарността“.
С една дума, мярката е Бог. Силен залог е казаното в стиха „мога да изричам / всичко това / което Е“. С труд
и прозрение думите са станали неща
така, както Словото е Логос.

Открих истински поезията на Стоянка Грудова чак когато почина през
2018 г. и нейни приятели публикуваха
стихотворения във Фейсбук. Бях я
чела като ученичка и изрових от библиотеката си книгата ѝ „Свят“, издадена от варненското издателство „Г.
Бакалов“ през 1981 г.
След полудебютa в сборника „Петима
млади поети“ през 1978 г.1 и „Съзнание“2 от 1986 г. минават четиринадесет години мълчание до трите детски
книжки3, които са част, а не встрани
от смисловия корпус на поезията ѝ.
За проговаряне (25 години от последната „възрастна“ книга) се смята „Аз
рибата“ през 2012 г.4 Още само една
книга излиза приживе преди последната „Време на прозрачност“ с непубликуваните ѝ творби. Това книжно лъкатушене във времето е чисто
и познавателно, а не кариеристично
и напълно оправдава казаното от
поетесата в едно интервю: „Мога да
променям себе си и да свидетелствам
чрез езика как това се случва“5. Писането променя, затова то е актуално.
Тази поезия е смела, далече от политическата конюнктура. Смела е и в
личното дълбаене, без озъртане кой
какво ще каже и как ще я определи.
Последователна е и не оставя недовършена работа, ако въобще стълбата нагоре може да има край и обозримост. Още с първата книга през
70-те години до последната душата
е разделена от тялото и има тайна за
разгадаване. Това разделение отива в
темата за равновесието, мярката и
отношенията. Като епиграф на книгата „Съзнание“ са изведени няколко
стиха: „Кажи ми мярката за близост
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/ между небето и земята“ и после „на
всяко безсмъртие пиедестала / е не
съвършенство, а равновесие“.
В „Бъдещето между нас“6 поезията
вече е събрана в единствен лъч – този
на преживяването на границите живот/смърт/болка през вярата в Бог
и изповядването на вечността като
изход. Постоянно на ход е една несвоевременност, като „подпалена е чергата на планетата, / а на мен пролетта ми е в главата“. И се разгръща във
великолепното „излез от стихотворението“. Книгата „Време на прозрачност“ пък е така хубава, а хубава
означава вълнуваща пълнота, че от
един момент нататък трябваше да
запазвам самообладание.
Този лирически човек убедително се
отърсва от напрежението на смисъла
в смиреното „Бог се грижи за мен“ при
всякакви ситуации. Поезията отива

На моменти във „Време на прозрачност“ откривах поетическия маниер
на Екатерина Йосифова – и двете с
тревата и цветето, в общото природно дишане, но Стоянка извеждаща
по-набързо „между смисъла и значението“ към „важното трето“, което
е просветлението през вярата.
Ако поезията на Стоянка Грудова не
е преживяване в думите и не е прямота в смисъла, то балансът на вкуса ще бъде напразен. Ще видите, не е
напразен.

1
„Петима млади поети“, изд. „Народна младеж“,
С., 1978 г.
2
Стоянка Грудова, „Съзнание“, изд. „Г. Бакалов“,
Варна, 1986 г.
3
Стоянка Грудова, Мария Димитрова, „Ангелче братче“, изд. ателие „Анго Боянов“, 1999 г.;
Стоянка Грудова, „Молитвениче“, изд. къща
„Знаци“, 2007 г.; Стоянка Грудова, „Звездичка с
рошава главичка“, изд. къща „Август“, 2009 г.
4
Стоянка Грудова, „Аз рибата“, „Балтика“, Бургас, 2012 г.
5
Интервю на Габриела Ахчийска, 5 февруари
2018 г. https://www.aquarius-books.com/
6
Стоянка Грудова, „Бъдещето между нас“, изд.
„Аквариус“, С., 2015 г.
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Славка Денева, Гладачка, ок. 1970 г.,
притежание на СБХ

Борис и Славка
Деневи
Дора Валие
Диана Попова
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Изкуство отвъд изолацията
„Отвъд картините.               
За изкуството и живота
на Борис и Славка Деневи“,
19 май–14 август 2021,                   
СБХ, „Шипка“ 6
А.С.: Не исках да ме води суетата за
„открития“. Опитах се да бъда неутрален, колкото и да беше трудно на
моменти. В изложбата показваме много документи, фотографии, рисунки,
предмети, за които знам, че не са били
разглеждани досега по този начин.
Св.Ц.: Съзнателно не се фокусирахме
върху вече изградения публичен образ
на двамата художници. Съществуващите досега каталози са събрали
знаковите картини на Борис и Славка
Деневи – предимно живопис, което е
ценно, но в същото време не дава пълна представа за начина им на работата и за трансформациите в стила им.
Една от тях е изрезката от „Женска
баня“ на Славка Денева, която открихме в архива. Този фрагмент, останал незабелязан през годините,
дава възможност да се види процесът – свободно и смело колажиране,
експериментиране както с цветовете и текстурата, така и с релефа
на картината. Експониран в рамка до
финалната „Женска баня“, придобива
стойност на отделна творба, която може да бъде гледана и като част
от диптих. Целта ни беше да провокираме интуицията на зрителя, за
да направи собствени връзки между
творбите, между техните сюжети
и формални качества. Множеството
маслени ескизи на Борис Денев в изложбата (той ги нарича „люспи“) го
представят като умел живописец.
В тях е запазена спонтанността на
мазките, първичната емоция на пейзажиста – нещо, което в голямоформатните му живописни платна, поне
според мен, често се губи. По този
начин се отваря възможност за нова
рецепция, необременена от инерции.

Разговор с кураторите                               
Свобода Цекова и Антон Стайков
Борис Денев, Славка в градината, 50-те години, притежание на СБХ

„Отвъд картините“ – така сте
нарекли вашата изложба, посветена на Борис и Славка Деневи.
Защо се отправихте към това
„отвъд“, което ни потапя в биографични разкази, описание на епохата, семейни вещи, документи и
фотографии?
Антон Стайков: Борис Денев и Славка Денева не са безизвестни български
художници. Въпреки маргинализирането им в периода на социализма след
1993 г., когато НХГ връща завещания
на СБХ творчески фонд и архив, се издават няколко каталога, организират
се изложби. Тогава творчеството на
Славка Денева попада по-сериозно във
фокуса на изкуствоведите. От друга
страна, много от устните и писмени
свидетелства за тях са клиширани.
Борис Денев – „художникът на Търново“, Славка – „интересна художничка,
особнячка“. Такива предварителни нагласи пречат да бъде разбрано тяхното изкуство и живот. Може би това
важи за всички хора на духа, но мисля,
че при тези творци – баща и дъщеря, е
особено отчетливо сливането на личната съдба и творчеството.
Свобода Цекова: Затова не виждахме
смисъл да правим изложба с картини,
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окачени на стената, с етикети от
дясната страна. Това знаехме от самото начало, заглавието избрахме
по-късно, то отразява дискурса на
изложбата.

Съществуват ли празноти в биографичните разкази за двамата
– „неосветени зони“? И какъв е вашият принос в попълването им?
Св.Ц: Първият етап от подготовката на изложбата започна с уточняване на биографиите. Антон сравни и
систематизира наличните публикации, документи, разчете кореспонденция и от други архиви, направихме
интервюта с близки и познати на семейството, с хора от квартала. Важни бяха и разговорите ни с художника
Иван Савов, приятел на семейство
Деневи, който ни консултираше по
време на работата. Историческият
разказ често е резултат от смесването на факти с интерпретации, към
тях понякога се прибавят и неверни
твърдения. Открихме неща, неизвестни досега, коригирахме други, в
резултат от този първи проучвателен етап ни се проясни най-вече картината за живота им, а това беше
важно.

Отдавна подреждате фактите
в живота на Борис Денев. Колко
време продължи подготовката на
тази изключително премислена
изложба?
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А.С.: С архива работим активно от
две години. Преди това съм познавал донякъде творчеството им, но в
подготовката на изложбата за първи
път имах възможността да видя безбройни рисунки, неизвестни творби.
Проучването започна малко хаотично,
трескаво – понякога седмици се занимавах с есетата и пътеписите на
Денев, после дни наред гледахме рисунките на Славка от село Сопот или
описвахме кадрите от фотоархива.
Проучих и историите на семействата – търновския род на Борис Денев
и този на съпругата му Мара Грозева. Важен принос в тези проучвания
имаше Румяна Недялкова, завеждаща
Архив Деневи в СБХ, която с прецизност и професионализъм проверяваше
кръстосано информацията. Опитът,
който имам от други визуални изследвания, ми помагаше. Нещата се подреждаха изненадващо – например един
от експонатите в чекмеджетата
витрини – оригинална рисунка на програмата за Българо-гръцката среща
през 1937 г. – бях открил във вторични
суровини още преди осем години, когато пишех „Кратка история на българския комикс“. Оттогава все търсех
потвърждение за автора ѝ, докато
не открих отпечатаната програма в
архива на Денев. И двамата със Свобода сме пишещи художници, предполагам, това обяснява донякъде нашия
подход.
Св.Ц: Огромна привилегия е да попаднеш в архивите и творческия фонд на
художник, а Архивът Деневи е забележителен с това, че съдържа 100 %
автентични творби и следи от живота на баща и дъщеря художници. Цяло
столетие история на изкуството и
живота! Макар пооредял през годините след завещаването му на СБХ
през 1983 г. от Славка Денева, той е
удивително богат и интересен. Но
тази привилегия крие рискове – важно
е да не се премине границата между
интимното и публичното, да не бъде
„разголен“ обектът на изследването.
Добре е човек да запази дистанция в
прочита, да не позволява да бъде съблазнен от „открития“ и атрактивни
сюжети.

Сякаш животът на Славка Денева
е по-малко известен – белязан от

драматизма на една „неосъщественост“. Много въпроси възникват в
хода на изложбата. Налагало ли се е
да се освобождава като художничка
от бащиния авторитет? Как да се
тълкуват прочутите є интериори
– тази обсесия от вещите, или черните контури, с които си служи?
Св.Ц.: „Неосъществеността“ се определя от гледната точка. Ако говорим за мястото на Славка Денева в
тогавашната художествена сцена –
да, не е била сред признатите художници, не се е ползвала с привилегиите
на „заслужилите“. Но ако внимателно

А.С.: ... Обратното на неосъщественост! Това е описано много добре в
спомените на детската ѝ приятелка
Вера Мутафчиева: „... щом се посвети, Славка млъкна, сякаш чуждото
мнение би я разсредоточило – на нея
сега ѝ трябваше пълна отдаденост...“.
Предполагам, че Славка Денева e била
конфронтирана с абсурдността на
новия социалистически строй, с натискa върху свободния дух и бруталната нетърпимост към различните.
Св.Ц.: Изложбата се занимава с оцеляването – творческото и физическото, със сблъсъка между мечтите

Славка Денева, Борис Денев чете, 60-те години, притежание на СБХ

проследим работата ѝ през годините,
ще разберем, че тя е правила нещата,
които е искала, които са я интересували и вълнували. Какво мотивира
един човек да прави изкуство? Кое
захранва вярата му, че има смисъл да
продължава да го прави? Творбите
на Славка Денева звучат съвременно
и днес, а голяма част от тези на „успелите“ български художници, нейни
съвременници, изглеждат безнадеждно архаични. Дори не става дума за
квалификации като „силни“ или „слаби“ картини, а за смисъла и същността на изкуството, за вграждането на
собствена аура в него.

на отделния човек и мелницата на
диктатурата.
А.С.: По силата на обстоятелствата Славка Денева се превръща в „домашен художник“. Капсулирането ѝ в
дома на „Шипка“ 18, сред малък приятелски кръг, прозира в нейните хиляди рисунки и картини. Но едва ли е
единствената причина тези сюжети
да доминират. Сюжетите са повод да
прави живопис, от тях създава нова
реалност, своята мегакартина на
съществуването.

Кои творби се показват за първи
път?
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Св.Ц.: Изрезката от „Женска баня“;
изрезката с гладачницата; портретът, направен с конец и лепило; подготвителните рисунки за дипломната ѝ работа...
А.С.: ... подготвителните картони
за гобленa „Човекът и вещите“, който се съхранява в НХГ... Книгата на
Жорж Перек „Вещите“. И много скици,
ескизи, рисунки, обратните страни на
познати картини, на които понякога
след много години са рисували други
картини.

диагонали – например къпещите се
мъже в рисунките на Денев от затвора след 9 септември с къпещите се от
женската баня на Славка (краят на 60те). Друг елемент са чекмеджетата на
архивните шкафове, които превърнахме във витрини. Там експонирахме документи, фотографии, малки рисунки,
картини, книги. На пръв поглед класически подход, но все пак в подредбата
отново създадохме тези кръстосани
връзки – между тях и картините.

Св.Ц.: ... Инсталацията с радиограмофона Minerva и плочите, които оперният певец Борис Христов изпраща
от Рим през 1967 г.

Ясно ли е каква част от дарението на Славка Денева е изчезнала
или разпродадена? Има ли визия за
опазването му в бъдеще? Нуждае
ли се то от реставрация?

Как като куратори подходихте
към драматургията на изложбата?

А.С.: Ситуацията с наследството,
както сме описали в изложбата, сякаш продължава трагичната съдба
на Деневи. Към него (най-вече в периода 1984–1999 г.) са се отнасяли в
различни периоди и в различна степен
неуважително, непрофесионално, користно, невежо... Не знам кои други
думи да употребя – може би понякога
„мародерски“. За изложбата ние работихме донякъде с „огризките“ от
наследството.

А.С.: Постарахме се да дозираме творбите, да намерим баланс между точките за сравнение и противопоставяне между тях. Борис Денев е
академичен импресионист и макар и да
е майстор на рисунката, е по-консервативен в подхода си. Славка е много
по-радикална.
Св.Ц.: Тя е скромна, странна и свободна. Има някаква пленяваща обсесивност в работите ѝ. Дали тези нейни
качества са формирани в опитите
ѝ да се еманципира от своя баща –
възможно е. Мисля, че по-определяща роля са имали силният ѝ характер, особената ѝ чувствителност и
страстният ѝ интерес към литературата, поезията и киното.
А.С.: Изложбата е построена сравнително просто – разделена е на 4
основни периода, които определихме
като вододелни за авторите. Тези
модули съдържат разказ за личната
история на художниците, но и такъв
за обществените събития. Към всеки
от тях са така наречените „изложбени гнезда“ с кратки, импресионистични текстове на различни теми, които
сме определили като важни. Произведенията следват обща диахрония, но
има търсени препратки и към творби
от други периоди.
Св.Ц.: Когато подреждахме изложбата,
търсехме тези смислови и формални
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творчески фонд и семеен архив. За
този период се чуват противоречиви разкази, които хвърлят съмнение
относно отговорното опазване на
наследството, но липсата на достатъчно документи не позволява да се
правят категорични констатации.
Много нередни неща са се случили.
Днес апартаментът на Деневи (както и къщата във Велико Търново) се
стопанисва от СБХ с грижа, в момента там има наематели, но всички мебели и предмети се съхраняват в помещения на съюза.

Славка Денева, Борис Денев на легло, края
на 60-те години, притежание на СБХ

На един от прозорците в залата,
който гледа към ул. „Шипка“, има
табела – нечие свидетелство за
Славка Денева, която върви по своята улица – уморена, със зелено палто,
храни кучетата със салам… Сякаш
прескачаме от залата към улицата
и дома на Деневи, който е наблизо. В
какво състояние е той днес?
А.С.: През 90-те са имали намерение
да направят музей в апартамента на
„Шипка“ 18, идея, която не е реализирана поради различни причини. По онова време там е живял художникът Георги Трифонов, ангажиран от СБХ със
задачата да систематизира наличния

Св.Ц.: По-голямата част от творбите се нуждаят от сериозна реставрация и консервация. Взехме решение да
изложим и нереставрирани творби,
защото преценихме за по-важно те
да бъдат видени от публиката днес,
след като така или иначе са лежали в
крайно неподходящи условия толкова
години.
А.С.: След 2018 г. направихме стъпка
напред със създаване на специални
помещения с подобаващи условия за
съхранение и работа с архива. Напреднахме с описанието, консервирането, предстои реставрация на стотици произведения. Дано се стигне
в бъдеще до момент, в който ще има
достойна постоянна експозиция на
Борис Денев и Славка Денева на „Шипка“ 6, защото СБХ, като наследник, е
все още длъжник на тези големи творци и щедри дарители.
Въпросите зададе Людмила Димова
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100 години

Дора Валие
В послеслова си                               
към изданието                                                  
на „Абстрактното
изкуство“ от 1980 г.
авторката Дора Валие
отбелязва, че е писала
своята книга между        
1964 и 1966 г.
Това e време на все по-устойчиво циментиране на „желязната завеса“, нагледно опредметена от Берлинската
стена, на рязко противопоставяне
между двата „лагера“ (официалната
формулировка гласеше, че в областта на идеологията не може да има
„мирно съвместно съществуване“). В
същото време покълват плахи надежди за някаква либерализация, породени от „размразяването“ (Иля Еренбург), последвало смъртта на Сталин
(1953 г.). В сферата на пластическите
изкуства тези процеси се очертават
особено релефно. Скоро обаче импулсите за решително преодоляване на
догмите на стагнирания соцреализъм
постепенно увяхват и се стопяват.
Разгромът на „авангардистите“, устроен от съветския ръководител Никита Хрушчов на изложбата в залите
на московския Манеж в самия край на
1962 г., съпроводен от груби инвективи и отправени заплахи към художниците, слагат край на очакванията за
обновление.
През 1970 г. излиза книгата на Атанас
Стойков „След заника на абстракционизма“. Преди това той вече е публикувал на руски език в Москва труда си
„Критика на абстрактното изкуство
и на неговата теория“ (1964 г.), който е негова докторска дисертация.
Освен че е обявено за „реакционно“
течение, абстрактното изкуство, в
схващанията, белязани от идеологическите императиви на соцреализма,
е орисано да стане емблема на упадъка
и на „формализма“.
Развитието на пластическите изкуства у нас се структурира и се осъществява в определени насоки, форми

Чавдар Попов

и как се разминахме с книгата є
„Абстрактното изкуство“

Проект на Ив Сен-Лоран по Пийт Мондриан, Haagse Gemeente Museum, 12 януари 1966 г.,
фотография Wikipedia

и изисквания, които отстоят на светлинни години от дебатите, съпровождащи авангарда и неоавангардите на
Запад през 60-те г. и имащи отношение в частност към проблематиката
на абстракционизма. Машината на
ОХИ, която постъпателно обхваща
практически целокупния художествен
живот в България и заема централно
място в него, тепърва ще набира скорост, за да достигне своя апогей през
70-те и през първата половина на 80те г. Провъзгласеното „многообразие“
на стилове и течения естествено не
включва нефигуративното изкуство.
През 1980 г. в Москва излиза програмната книга „Модернизмът. Анализ и
критика на основните направления“,
в която на абстракционизма е отредено видно място. Помня как четяхме
подобни текстове – други просто
нямаше – с интерес и с подчертано

внимание предимно към приведените
от критикуваните западни автори
цитати.
В така очертания контекст е напълно разбираемо, че когато трудът на
Дора Валие е издаден в Париж и скоро
придобива заслужена популярност, за
да бъде впоследствие признат и определен като „класика в жанра“, у нас
липсват всякакви условия и предпоставки той да бъде преведен и въведен
в научен оборот.
Нека добавим още нещо важно. През
60-те г. проблематиката на абстрактното изкуство е актуална и значима. Тя е свързана непосредствено с
текущите процеси в пластическите
изкуства. Днес тази проблематика
има по-скоро историографски характер и може да бъде поместена в складовете на културната памет на „класическото“ модерно изкуство от ХХ
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Дора
Валие

Дора Увалиева (Валие) е френски
изкуствовед от български произход. Тя е сестра на Петър Увалиев. Родена е в София на 23 юли
1921 г. Завършва Италианското
училище в София и през 40-те години заминава да учи история на
изкуството в Италия. Защитава
дисертация върху византийското изкуство в Университета в
Падуа. През 1950 г. се установява
в Париж, а три години по-късно
започва работа в престижното
издание „Кайе д’Ар“, ръководено
от Кристиан Зервос, за което
прави разговори с Жорж Брак,
Фернан Леже и Пабло Пикасо.
Отделя специално внимание на
художници като Серж Поляков и
Жак Вийон. Тя е признат експерт
по Митничаря Русо, на чието
творчество посвещава специално изследване (1961 г.). През
1967 г. излиза монографията є
„Абстрактното изкуство“, която є носи световна известност.
Сред другите є книги са: „Ориентири, живописта във Франция,
началото и краят на визуалната
система (1870–1970)“, „Изкуство,
анти-изкуство, не-изкуство“,
„От черното към бялото, цветовете в живописта“. На български език е издадена единствено
книгата є „Изкуството: поглед
отвътре“ (превод Данила Стоянова, „Агата-А“, 2001). Умира на
12 септември 1997 г. в Париж.

в. Самата авторка прави недвусмисления извод, че абстракционизмът е
феномен на миналото столетие.
„Абстрактното изкуство“ се утвърждава като основополагащо съчинение по темата, преведено на редица
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европейски езици. Дора Валие в еднаква степен и във възможната пълнота
анализира както произведенията, така
и идеите, възгледите – от „бащите основатели“ (Василий Кандински, Пийт
Мондриан и Казимир Малевич) до Баухаус, минимализма и тенденциите
след Втората световна война. Наред
с художническите опуси в сферата на
живописта и на скулптурата, съчиненията на автори като Конрад Фидлер,
Адолф Хилдебранд, Хайнрих Вьолфлин
и Вилхелм Ворингер са подложени на
сбит, но много задълбочен разбор с оглед по-цялостното очертаване на общата картина в дълбочина. Авторката специално изследва особеностите
на „граматиката“ на абстрактното
изкуство, фокусирайки вниманието си
върху специфичните характеристики
на т.нар. „автореференциални знаци“,
тоест на градивните елементи на новия тип пластически език. Разбираемо
е защо тя естествено стига до лингвистиката и до семиотиката, отделяйки особено внимание например на
такъв учен като Роман Якобсон.
Имах възможност да се уверя лично в
това. През 1993 г. бях „комисар“ (французите предпочитат тази дума пред
„куратор”) на изложба на съвременно българско изкуство в „Гран Пале“.
Дора Валие дойде на откриването.
Разглеждайки внимателно платната,
тя деликатно и сякаш между другото
напомняше, че съчетанието на тонове, форми и линии в картината не
следва да е плод на случайността или
на „чистата“ спонтанност, че тук са
налице правила, макар и не идентични
на онези във вербалния език, които се
явяват закономерен и логичен резултат от разработването на определени концепции и възгледи, отнасящи
се до особеностите на пластическия
мироглед на даден автор.
Дълбоката вътрешна ангажираност
към проблемите на модерното изкуство, ситуирането на стиловите
характеристики на абстрактната
живопис в контекста на „Голямата“
история на изкуството определяха
интересите на Дора Валие и към някои
наши художници. В едно великолепно

есе за Димитър Казаков например тя
отбелязва съответствията между
„византийския стил“ и модерната живопис, като пише, че „... без да атакува
основите на Ренесанса, той просто ги
подминава, за да стигне до свободна
пространствена структура, сходна с
онова, което съвременната живопис
наследява от движенията на авангарда“. В тази връзка бихме могли да си
спомним за възхищението, което Анри
Матис изпитва към руските икони.
В предисловие към единствената издадена у нас книга на Дора Валие „Изкуството: поглед отвътре“ (превод
Данила Стоянова, 2001 г.) си позволих
да напиша следното: „За съжаление
трябва чистосърдечно да си признаем, че чувствително сме се разминали
с модерното изкуство. Редица христоматийни текстове, документи,
манифести или теоретични разработки все още не са преведени у нас.
Дора Валие продължава да е по-известна във Франция, отколкото у
нас“.
За съжаление почти нищо не се е променило оттогава до днес.

Аршил Горки работи над абстрактния стенопис Авиация на Нюйоркското летище,
1936 г., фотография Wikipedia

Ако свободно перифразираме Мирча
Елиаде („Митът за вечното завръщане“), можем да кажем – за нас е свойствен „митът за вечното догонване“,
което има всички шансове да продължи по-дълго дори и от прословутия ни
„преход“.
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Дора Валие

Времето, живописта, паметта
За Димитър Казаков
(1981 г.)
Когато един художник се прибави към
вече познатите ни творци, неговите
работи се вписват в мрежа от съответствия. И ако е наш съвременник,
достатъчно е да се проследят тези
съответствия, за да се види собственият му път. Има обаче случаи – Казаков е един от тях – които са изключение от правилото. Тогава възниква
необходимостта от разширяване на
съответствията, за да се стигне до
мрежа с по-обширни координати.
Гледайки живописта на Казаков, установяваме, че тя не произтича от
никаква тенденция, не наподобява
никакъв модел нито на концептуално
ниво, нито по отношение на цветовата гама или на техниката. Онова,
което идва отдругаде в тази живопис, принадлежи на една друга страна:
България. Знаем, че днес дори най-непристъпните граници биват преодолени от новите изразни средства и
че навсякъде по света се практикува
живопис, чиито начала са свързани с
историческите авангарди от началото на ХХ в.
Възрастта на Казаков – той е роден през 1933 г., както и следването
в Художествената академия в София
би трябвало да осъществят такава
връзка. Ала щом той заговори за Художествената академия, става ясно,
че у него е имало истински бунт срещу
полученото образование, че е искал да
поеме в друга посока. Но в каква? Ако
се съди по онова, което разкриват
картините му, той е тръгнал срещу
„културните“ начала в живописта,
наложени му от неговите професори, връщайки се към своите селски
корени, чиито знаци се е заел да дешифрира. След като отхвърля всичко
научено, Казаков е задействал „бло-

кирани елементи“, съхранили се туктам в българския фолклор, от онова,
което някога в Средновековието е
представлявало определен стил – византийския стил – с който си остава
свързано миналото на цяла православна Европа. Така, без да атакува
основите на Ренесанса, той просто
ги подминава, за да стигне до свободна пространствена структура,

разлика, която отново ни препраща
другаде. Византия е в основата на
друга естетика, в която цветовите
гами се стремят да постигнат такава интензивност, че ако картината
е успешна, се стига до нажежаване.
Цветът следва да се възпламени отвътре. Той трябва да носи в себе си
своя блясък, за да се стигне дотам,
че избликът да бъде забелязан, сякаш идва от твърде далеч, все едно
че е белязан от времето. Затова се
прибягва до техника, възстановяваща позабравените процедури на
„излъскването“. Цветът става част
от самата концепция за картината:
двете страни на изменчивото време
подтикват то да бъде възстановено.

Живописта е                     
за Казаков
тъкмо мястото,               
където могат           Живописта е за Казаков мястото, където могат да се впишат следите на
да се впишат
към които се добавя и друг
следите на времето,   времето,
елемент: неговата собствена памет,
към преживяното. Той
към които                       съотнасянето
го отбелязва такова, каквото е, без
възможна цел, доколкото то подсигусе добавя и друг
рява погледа чрез посредничеството
композицията, чрез отвесно гмурелемент: неговата на
кане, напълно космическо, в свят, изобилстващ от символизирани форми:
собствена памет,
ябълката, срязана на две, Ева, чешмасъотнасянето        та (която толкова е обичал в родноси село) или каруцата (на дядо си).
към преживяното. то
Систематично квадрираният форсходна с онова, което съвременната
живопис наследява от движенията на
авангарда, които на Запад систематично разчупват всички дадености
на ренесансовия реализъм и най-вече
пространствените структури, основаващи се върху перспективата. И
ако е вярно, че живописта на Казаков
се изплъзва от обичайните съпоставки, след като възстановим изминатия от него път, виждаме, че той е
в позиция, симетрична на днешното
изкуство. Симетрична позиция, ограничаваща се само до концепцията за
пространството; на нивото на цветовете или на техниката се появява

мат на картината благоприятства
откриването на пространството и
то още от центъра изключва навързването на плановете. За разлика от
кроткото и „открито прозорче“ към
реалността, картината се отъждествява с това пространство, не само
активно във всичките си точки, но и
подсилено от гравитацията на формите, устремени надолу. Тази невероятна динамика превръща картината
в множествен образ, където преживяното и архетипното се свързват,
доколкото Казаков иска живописта
да играе по нишката на намереното
време.
Превод от френски Тони Николов
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Диана Попова

След

изолацията

Мария Налбантова, участие в проекта „Възможната институция“, Swimming Pool, 2021 г.,
фотография Яна Лозева

Множеството художествени събития напоследък е показателно за ентусиазма, с който се подема отново
артистичната дейност след спрялото време на пандемията миналата
година. Разбира се, тя продължава
да отеква в събитията и в произведенията на художниците, но сякаш
вече по различен начин. Дойде времето на по-спокойно осмисляне – както
ретроспективно, така и като перспектива за отраженията, които пандемията има върху живота ни. Отвъд
стреса на преживяното и породените
от него волни или неволни апокалиптични визии за бъдещето. Донякъде
и поради променения общ контекст и
нагласи по различен начин се „четат“
и изложбите, и произведенията, които отразяват най-тежкия период на
изолация миналата година.
Именно с него бе свързана изложбата „Реконструиране на живота“ (28
април–19 юни 2021) в ИСИ-София на
Александър Шелоу и Калин Серапионов. Кураторът Красимир Терзиев ги
е събрал, откривайки общностите в
творческия им подход. Кратките анимации на Александър Шелоу, изпълнени със специфична точкова техника
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и публикувани всекидневно в социалните медии, представят незначителни гледки от живота на хората в
реалността. Банални, текущи, мимолетни, „изострени“ в графично черно-бяло, подобно на архивни кадри, в
изложбата те проблясват за няколко
секунди на множество различни по големина екрани. Група полицаи в някаква градинка, танцуваща спонтанно
двойка на плажа, чистачка мете улица
край забързани минувачи, деца играят
в парк, туристка снима забележителности... Тези гледки и сцени са рисувани по памет, твърди художникът, в
названията им са указани и конкретни
местоположения, където ги е наблюдавал – Лос Анджелис, Ню Мексико, европейски градове и такива в екзотични страни... Питам се колко от моите
спомени за подобни банални сцени съм
възприела от реалността и колко от
екрани? И гледането им отново на екрани, но в състояние на изолация, прави ли ги по-реални или по-значителни?
В изложбата на два големи екрана,
вертикално разположени, се представя и произведението „В края на деня“
на Калин Серапионов. Всяка вечер той
рисува портрети на хората, с които е

общувал индиректно, чрез видеовръзка по време на изолацията. Отново по
памет. Но това, което виждаме на екраните, не са щрихи, а думи. Те описват това, което художникът рисува:
овала, очите, веждите, скулите, косата... Думите се наслагват, по-ранните избледняват, а в тези „словесни“
портрети се вмъкват и детайли от
различни реалности: „отзад се вижда
еди-какво си“, „камерата му потрепва“ или „моливът се счупи“. Самият
процес на рисуване се „онагледява“
чрез звука от стърженето на молива
върху листа. Той се разнася из галерията, но още по-силно въздейства
през слушалките, когато зрителят
се потапя напълно в това рисуване.
Сумиращо сякаш портрета по памет
с портрета по снимка и портрета по
описание, насложени вече във възприятието на зрителя. Така въздействието отново е сякаш поне двойно опосредено – сетивно чрез звука, то е
преминало през виждането на художника, за да въплъти образа в текст.
„Възможната институция“ (24 ап-                                             
рил–13 юни 2021) е проект на Swimming Pool, свързан, както подсказва
названието, с институциите. „Реални, желани, минали, вътрешни, фантастични“, според текста на куратора Виктория Драганова. Явява се
изследване, посветено „на моделите
институционалност и процесите
на институиране днес“. „Вие, художниците, с голяма лекота използвате
думата „изследване“ – отбеляза в
разговор проф. Александър Кьосев. И
наистина така изглежда. Особено в
последните години художниците, а и
кураторите все по-често се явяват в
някакъв смисъл и изследователи, навлизайки с произведенията си в различни области на живота и науките.
Виждахме ги и преди като историци,
антрополози, философи, социолози,
включват в работите си и точните
науки, физически феномени, микробиология и какво ли още не. Но за разлика от специалистите в тези области
подходът на художниците е артистичен, интуитивен, непредсказуем, с
неочаквани резултати. И тъкмо тази
фриволност едновременно смущава,
но и привлича с изненадващите прочити на произведенията.
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За „Възможната институция“ участниците са имали „разговори-импулси“, свързани с отношенията във и
към институциите – предимно културните: музея, художествената
академия, частната галерия, независимото пространство, театъра,
читалището. Обживявали са самото пространство на Swimming Pool,
включително „синия куб“ на басейна,
с пърформанси, инсталации, обекти,
рисунки, аудио- и видеозаписи. В изложбата се открояват инсталациите
на Мартин Пенев – пухкави обеми, затворени в бамбукови клетки. Тръбата
на Торичели, нарисувана на стената
от Радостин Седевчев, „говори“ за
безкрайност и за поглед навън и навътре едновременно. Послушах донякъде разказа на Стефан Иванов, поет
и драматург, за различните му срещи
с институциите – поетични или поне
поетично изразени. Действия в общуване като предпоставка за възникване на институция като че ли обединява работата на Ясен Василев (поет
и драматург), видял плувния басейн
като блюдо на Петри, креативната
работилница на Ина Валентинова и
жестовете и действията на Миряна
Тодорова. Поглед към вътрешната
институция и създаване на собствена
такава предлага психологът Любомир
Драганов, а Мария Налбантова е подготвила нещо като тетрис градина
за медитиране в плувния басейн...
И ето че в резултат на това „изследване“ – чрез съвкупността на множеството разнопосочни арт изследвания
– се оказваме разколебани в мисленето
и възприемането си на институциите.
„Реконструиране на живота“ в ИСИ-София,
2021 г., фотография Калин Серапионов

Мартин Пенев,
„Възможната институция“,
Swimming Pool, 2021 г.,
фотография Яна Лозева

Те престават да бъдат даденост, с
която общуваме по необходимост във
всекидневието, превръщат се от ясни
структури в обтекаеми системи, от
стабилни конструкции в подвластни
на случайността (пандемията, властта, обществото) временни и дори въображаеми образувания.

с произведения на български и чуждестранни автори, но и със стриймвидео програма, задаваща „може би
най-болезнения въпрос от последните
месеци: какво да правим, когато се озовем затворени и сами насред разпадащ
се свят, за който носим макар и неволна
вина“.

(Впрочем много от събитията, включително и трите, които разглеждам
тук, са подкрепени от Министерството на културата, тоест от институция, която в условията на пандемия се оказа работеща и помагаща
по предназначението си. Надявам се
да продължи да го прави и занапред.)

Несигурност и разколебаване на връзките между минало, настояще и бъдеще (инсталацията на Анета Мона
Киша и Луция Ткачова), трайност
срещу нетрайност като материали и
значимост („Вани на философията“ на
Сашо Стоицов), „музейните“ витрини
(„Историята винаги се пренаписва“ на
Красимира Буцева), „музейният“ дизайнерски обект („Колата София“ на
Лазар Лютаков) – да кажем, че в тези
творби художниците са донякъде историци. Стела Василева също внася
дизайнерски момент, но с цветове
по стъклата на куполите. Публично мълчание и интимно негодувание
представя видеото на Полин Бодри
и Ренате Лоренц. Иван Мудов внася
„ноу-хау“ в просенето от Южна Африка с пърформанса си „Боклук“. Животът ни като пийпшоу в социалните
мрежи в ситуацията на реална изолация – в Watching Me Watching You на
Трейси Снелинг. И още, и още…

Изследване се явява и „Интимност и
спектакъл в епохата на социалните
медии“ (10–20 юни 2021) – поне според
концепцията на кураторите Десислава
Димова, Вера Млечевска и Весела Ножарова. Те отчитат стремежа на изкуството, или поне на част от него, „да
се слее с живота, да намери приложение
в различни сфери на човешката дейност, отменяйки пасивното позиране
в музеи и галерии“, но въпреки това да
остане изкуство. „Какво обаче се случва, когато политиката, търговията и
обществената сфера имитират изкуството?“, се питат те. И с проекта
си се заемат да изследват „онези гранични ситуации, рамки и платформи,
където са възможни паралелни и размиващи се представяния на изкуството и обществената сфера“. Направиха го в подлеза на Ларгото в София

Представянето на образа „е способно
да замени самото събитие“, пишат
кураторите в концепцията на това
първо издание на Sofia Art Projects.
И наистина го заменя – поравно през
екраните и на живо.
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„Опашката“, Драматично-куклен
театър „Иван Радоев“, фотография
Стефан Н. Щерев

Владимир
Карамазов
Цветан Алексиев
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Опашката на времето
„Духът на властта                
те посещава една
вечер, когато си сам,                        
и за няколко съдбоносни
часа трябва да решиш
дали да сключиш
договор  с него, или да го
изгониш от главата си.
Ако избереш първото,
започваш да мислиш                                       
по коренно различен
начин и в пътя си                                  
да се променяш.“     
„Опашката“ е книга за промяна, но и
претърпя много промени в процеса
на писане“ – споделя авторът Захари
Карабашлиев. Като пиеса има няколко
версии, в крайна сметка се превръща
в роман. Явор Гърдев го драматизира
в Плевенския театър. Владимир Карамазов влиза в ролята на Кандидата,
който получава изкушаващо предложение да се включи в предстоящите
президентски избори. Отначало той
гледа на това предизвикателство на
шега, но постепенно започва да осъзнава, че може би е човекът, който ще
донесе промяната. Допуснал тази
мисъл в главата си, около него се завихрят поредица от събития, политическо задкулисие, трансформации
в обстоятелствата и в самия него.
Всички те водят до окончателното
му решение да влезе в борбата за президентския пост. Но съдбата му поднася сериозно препятствие, свързано с неговата любима, което е доста
смущаващо и заплашително както за
бъдещата му политическа кариера,
така и за личния му живот.

„Да си играеш с дявола, но да не искаш той да си играе с теб“, така
Явор Гърдев описва ситуацията,
в която е поставен вашият герой.
Какви компромиси прави той, за
да защити принципите, в които
вярва? И може ли въобще да се излезе от такъв капан? Възможен ли
е хепиенд?
Моят герой се впуска в тази вихрена игра, защото вярва, че може да

С актьора Владимир Карамазов
разговаря Мария Панайотова
„Опашката“, Драматично-куклен театър „Иван Радоев“, фотография Стефан Н. Щерев

промени нещата в държавата, че той
е човекът, който може да поправи
всичко счупено. Той не осъзнава, че е
въвлечен в капан. Когато тръгнем към
нещо лошо, невинаги си даваме сметка, че то може да ни разруши. И героят
е в такава ситуация – първоначално
не го приема сериозно, но когато му
казват каква е основната му мисия
– той се хваща за нея и през цялото
време мисли, че прави нещо добро и
че тръгва по път, който ще доведе
до по-добри дни. Така попада в капана
на дявола. Относно щастливия край –
когато се погледне отстрани цялата
тази история, става ясно, че не можеш да излезеш с хепиенд. Но докато
е вътре в нещата, той не ги осъзнава като гибелни и нередни. Героят не
прави компромиси освен един-единствен, който според него не е компромис – за опашката на жена му, защото
не е прието в обществото хората да
ходят с опашки. Той не го приема като
компромис, а като нещо, което обществото налага.

Желание за познание, желание за
власт или желание за промяна – кой
е водещият мотив за героя ви?

Желанието за промяна е най-силно. И
когато му предлагат да се кандидатира за президент, така му обясняват нещата – че той е единственият,
който може да промени статуквото.
Освен това му начертават и план за
действие. И така провокират неговото внимание.

„Свободни сме били, ала не сме го
знаели.“ Персонажът на свободната си воля ли се доверява, или претегля нещата през някакви свои
критерии и емоции, защото решенията му са доста съдбоносни?
Целта на Кандидата е доста сериозна и голяма. Пречките, които се появяват по пътя му, той се опитва да
преодолее. Опашката на жена му е истински шок за него, той приема различията, но точно това възпрепятства
постигането на крайната цел. Освен
това той смята, че го прави за нейно
добро. Претегля нещата през своите
емоции, а решенията му не са взети с
мисълта, че ще се случи катаклизъм,
прави ги заради доброто, не осъзнава,
че може да има лош край.
Малко е като ефекта на доминото,
само че на територията на твоята
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хора на настроенията. Духът на
властта те посещава една вечер, когато си сам, и за няколко съдбоносни
часа трябва да решиш дали да сключиш договор с него, или да го изгониш
от главата си. Ако избереш първото,
започваш да мислиш по коренно различен начин и в пътя си да се променяш.
Тези неща героят ги е носил в себе си,
но са били заключени. В „Опашката“
показваме как един човек може накрая
да стане диктатор, в какъвто би
се превърнал моят герой, ако стане
президент.
Ние, хората, сме същества, които можем да се променяме под въздействието на обстоятелствата – от властта, парите, изкушенията. По-трудно
е човек да се запази в същността си
чист, отколкото другото.

Стремежът към властта като
вирус?
„Опашката“, Драматично-куклен театър „Иван Радоев“, фотография Стефан Н. Щерев

собствена съвест и емоции. Ако събориш една плочка или събудиш определена емоция, тя започва да влияе на
следващата… Това се случва и в главата на моя герой. Предложението да
се кандидатира за президент на България е комплексен процес, породен,
предопределен и в някаква степен
фиксиран от предходни събития, точно както събарянето на една плочка
домино от друга в дълга редица от
плочки.

Сценичната адаптация на „Опашката“ запазва някои неща от романа, но стъпва и върху първите
версии като пиеса. Времето в представлението е изместено, по-скоро
е ситуирано в настоящето (докато
в романа е в близкото бъдеще). Това
прави ли интерпретацията още
по-актуална – сякаш е „нашето
сега“, буквално в днешния ден?
Когато представлението започне,
усещам как публиката притихва и се
опитва плътно да следва сюжета, защото всичко е много близко и познато,
актуално и реалистично. Машинациите, тайните игри в политиката вече
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се знаят от хората и когато пъзелът е начертан по този начин в едно
представление, зрителите вече гледат пиесата като потвърждение на
техните мисли и предположения, че в
политиката всичко е много мръсно, че
ни лъжат и заблуждават постоянно.
Винаги в политиката има нещо сложно. В нашия случай опашката е пречката – онова, което пречи нещата да се
случат лесно. Опашката е метафора
на различното, което обществото не
може да приеме. Ако си различен, си неудобен и по-добре да те няма, отколкото да се съобразяваме с теб.

„Движението на маските“ е една
от много силните и запомнящи се
метафори в романа. На Кандидата
налага ли му се понякога да слага
маска?
Моят герой не слага маска, но характерът му се изменя – за тези 2 часа
и 10 минути се променя коренно. От
уравновесен и благ човек той се превръща в авторитарен. Най-големите
диктатори в историята на човечеството са хора на изкуството. Ние сме
доста по-чувствителни и лабилни,

Когато на човек му се предложи нещо
изкушаващо и голямо, има момент на
допускане, точно тогава духът на
властта започва да те заразява, да
искаш повече и повече. Стремежа към
власт всеки го носи, макар да не го
осъзнава. Мислена по този начин,
властта е вирус.

Има ли антитела?
По-скоро има природна интелигентност и ценности, които могат да противодействат. Много е важно с какво
се е занимавал и през какво е минал
човекът, това може да му помогне да
се справи, да изгради антитела срещу вируса. Но е много индивидуално и
специфично. Антителата са талант,
удовлетвореност и постигнати цели.
Тези, които не ги притежават, се превръщат в жертви на вируса, понякога
с невъзможност за връщане назад.

Когато духът на властта излезе
от бутилката, как сменя парадигмата и как променя дишането?
При всеки е различно и ако човекът е
реализиран и щастлив, тогава може
да излезе истински политик от него.
Както Ноам Чомски казва: „Великият дух на властта простира своето
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действие не само по отношение на
държавата, а прониква във всички
сфери на живота – от обикновеното
семейство до международните дела.
И всяка форма на власт и господство
винаги носи тежкото бреме на себедоказването“. Когато себедоказването в сферата на политиката стане
най-важната цел, това не само променя твоята парадигма, но и много
често е първата крачка към саморазрушителни процеси, които застрашават оцеляването ти в съвсем буквален смисъл. Точно от това се опитва
да ме предпази моята жена в пиесата.

Любовта изчезва ли, когато се
сблъска с властта? Или се трансформира в друго чувство?
Моят герой е толкова целеустремен
към властта, че любовта я има, но
малко пречи, а той е някъде съвсем
другаде. Затова в повечето случаи
той слуша, но не чува това, което
жена му се опитва да му каже. Духът
на властта е заличил неговите инстинкти за самосъхранение, притъпил е способността му да обича.

В един разговор между Кандидата
и Приятеля има нещо много важно
за времето, което застига опашката си. В бъдещето всъщност
виждаме спомени, понеже сме последните притежатели на добри
спомени и защото няма нищо освен
минало. Стигнахме ли до този пълен кръговрат и абсолютен край?
Всъщност е пусната „мътната вода“
в целия свят, вече нищо не е чисто и се
играе много нечестно на високо ниво,
има много подводни течения и мръсни
номера. Нашата пиеса показва един
такъв механизъм, който се разпространява в целия свят. В този контекст ние сме последните хора, които
може би имат по-светли и по-чисти
спомени от един друг свят и живот
отпреди 20–30 години, всичко след
нас вече е порочно. Нещата в политиката ще ескалират още повече, защото интересите стават все по-големи, задкулисните игри все по-сложни

и големите бизнеси и корпорации ще са
още по-мощни. Борбата за власт ще е
все по-ожесточена.

Владимир
Карамазов

Какво следва след края? Може би
ново начало?
От моя собствен живот съм се убедил,
че новото начало винаги е по-добро,
защото е свързано с нови стремежи,
предизвикателства, мечти.

Лично за вас „Опашката“ ново
начало ли беше? Или естествено
продължение на актьорските ви
търсения, този път в Плевенския
театър?
„Опашката“ беше ново начало за мен,
категорично мога да го потвърдя. При
мен ситуацията в театъра, в който
от 20 години съм актьор, се изчерпа
в чисто емоционален план с взаимоотношенията и мястото, а и не виждах провокация. Точно тогава дойде
предложението на Явор Гърдев. Този
проект ми предложи всички онези компоненти, които са привлекателни за
мен в тази част от моя живот – ново
място, нови хора, изключително добър текст по романа на Захари Карабашлиев и изключително добър режисьор. Не се замислих изобщо и почти
веднага приех. Целият работен процес беше страхотен, потвърдих за
себе си неща, които бях позабравил.
И в момента съм абсолютно наясно
какво искам и как искам да го правя на
актьорското поприще.

Котките, които гонят опашките
си, чакането на опашка в магазина, опашката на дявола, която не
трябва да дърпаме, змията, която
захапва опашката си, опашката
като симптом на болест, опашката на хвърчилото, която му помага
да не пада... Каква е вашата асоциация за опашката?
Всеки по пътя си се среща с голям, непреодолим проблем. Но каквато и да е
тази пречка, колкото и различни да са
хората в живота и да не можем да ги
разберем – те всъщност са такива,
каквито са, и трябва да се научим да
живеем с тях.

Владимир Карамазов завършва НАТФИЗ в класа на проф.
Надежда Сейкова. След дипломирането си започва работа
в Народния театър. Дебютната му роля там е на Ромео в
„Ромео и Жулиета“ с режисьор
Лилия Абаджиева (2001 г.) Играл е в почти всички големи
Шекспирови пиеси, поставяни
в Народния театър: „Дванайсета нощ“ (реж. Роберт Стуруа),
„Зимна приказка“ (реж. Мариус Куркински), „Бурята“ (реж.
Александър Морфов), „Макбет“
(реж. Пламен Марков), „Отело“
(реж. Лилия Абаджиева), „Крал
Лир“ (реж. Явор Гърдев). Както
и в постановките: „Рибарят и
неговата душа“, „Ревизор“, „С любовта шега не бива“ на Мариус
Куркински, „Сирано дьо Бержерак на Теди Москов, „Солунските съзаклятници“ (реж. Стоян
Радев), „Вишнева градина“ (реж.
Крикор Азарян), „Танцът Делхи“
(реж. Галин Стоев) и др. Участва и в тв сериалите „Дървото
на живота“, „Четвърта власт“,
„Откраднат живот“, „Дяволското гърло“.

Сигурен съм, че това представление
ще се превърне в емблематично за моята актьорска кариера. Там намерих
отговори на много въпроси, които ме
терзаеха, и това по някакъв начин ме
успокоява. Накрая на представлението ние даваме едно голямо позитивно
послание – каквито и да сме, в края на
своя живот, накрая на кариерата си,
след края на една любов или след тежка раздяла с близки приятели човек
винаги излиза добър, защото в същността си човек е добър.
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Анелия Янева

Реквием за актьор
Цветан Алексиев
в „Лебедова песен“
на Чехов, ТР „Сфумато“

„Лебедова песен“, ТР „Сфумато“, фотография Жоро Аранжоро

Понякога при Чехов „излишните“ хора
– ония, чийто живот клони към заник
и песента им е изпята – се оказват
забравени, изоставени и… заключени на някакво място от тези, които
доскоро са се ползвали от услугите им
или са ги посрещали с овации. Такава е
съдбата на верния прислужник Фирс,
забравен в имението като ненужна
вещ на финала на „Вишнева градина“:
„Заключено. Заминали са… Мене ме
забравиха… Мина си животът, сякаш
не съм живял“. (Помня Славка Славова в спектакъла на Крикор Азарян в
тази роля– надмогнала всяка женска
и актьорска суета, покъртителна и
затрогваща в лебедовата си песен на
сцената.)
Така се случва и с 68-годишния актьор
Светловидов от „Лебедова песен“ във
вечерта на неговия шумен бенефис.
„Тръгнали са си негодниците и сигурно театъра са заключили. Пиян! Пфу!
Колко ли вино и бира съм си влял заради бенефиса… Старост… Колкото и да
хитруваш, колкото и да се правиш на
храбрец или на шут, животът вече е
изживян…“
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„Лебедова песен“ е преработеният за
сцена от Чехов негов разказ „Калхас“.
В едно свое писмо авторът твърди, че
това е „най-малката драма в света“,
написана за рекордно кратък срок –
час и пет минути. И пак според автора
би трябвало да се играе 15–20 минути.
Спектакълът на Ростислав Георгиев
в ТР „Сфумато“ е малко по-дълъг, но
иначе следва неотстъпно текста на
Чехов.
Забавната случка със заключения стар
комик при Чехов придобива драматичен оттенък, защото този среднощен монолог е размисъл за живота и
смъртта, самотата, тежката участ
на артиста, в чиято работа се преплитат талант, вдъхновение и да, шутовщина и бутафорно панаирджийство, както горчиво си мисли героят.
Той е остарял – „вече ти е време ролята на мъртвеца да репетираш“. През
нощта залата му се вижда като „черна
бездънна яма … в която дебне самата
смърт“.
Колкото и силно да отеква тук темата за смъртта, не по-малко мощна е
темата за изкуството – единствено

способно да надвие смъртта. Талантът и службата на високото изкуство са победа над старостта, над
смъртта и самотата, както и над
претенциите на публиката, в името
на която се труди актьорът и която
нерядко иска от него да се прави на
шут. Като безспорни примери за високо изкуство в пиесата са вплетени
сцената с бурята от „Крал Лир“ и сцената с флейтистите от „Хамлет“ на
Шекспир; монолог из „Шекспировата“
трагедия на Пушкин „Борис Годунов“;
финалният трагически монолог на
Чацки от високата комедия на Грибоедов „От ума си тегли“… Най-накрая
обаче патетизмът на тези монолози
стихва в лиричен откъс от „Полтава“
на Пушкин.
На Цветан Алексиев (номинация Икар
2021 за главна мъжка роля) житейски
и професионално му е още много рано
за лебедова песен. Превъплъщението
му в образа на Светловидов обаче е до
такава степен убедително, че отначало зрителят сякаш чува фъфлене
и примлясване на беззъба старческа
уста (но без от това дикцията да
страда ни най-малко). После, когато
героят се връща към спомена за отминалите добри времена и изпълнява
пред единствения си зрител, суфльора Никита Иванич (Димитър Василев),
монолози из мечтаните, но несбъднати роли, гласът укрепва, превитият
гръбнак се изправя, а старческото
тътрене на краката преминава в решителна крачка. Цветан Алексиев
буквално се преобразява пред очите,
става отново онзи горящ със син пламък изпълнител, когото познаваме от
предишните му роли. И на човек чак му
се прищява да го види като Хамлет,
когато идва ред на онова: „За какъвто и инструмент да ме сметнете,
можете да ме разстроите, но не и да
свирите на мен“. Актьорска мощ, целеустременост, великолепно изведена
градация и едно съвършено изпълнено
стихване на финала с: „Ето, послушай
само каква нежност, каква тънкост,
каква музика! Шшшт… По-тихо!“.
Не, лебедовата песен на Цветан Алексиев далеч още не е изпята!

музика
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New Ritual Quartet, фотография © boriskovac.net
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Моцарт

От букета на

институции, които носят това име
– международната фондация, музейната група и университета. Имаме
акцент върху виенската класическа
музика, много различни отдели, които се занимават с изследователска
дейност, свързана с Моцарт, с интерпретацията му, но това е само
външната страна. Това, което отличава университета от други висши
учебни заведения за музика, е наистина много, много високото ниво на
преподавателите.

В „Моцартеум“ има обособен и
Институт за равноправие, а вие
работите тясно с него.
В Австрия тези институти вече са
установени и стабилни – и във Виена
и Грац. Те допринасят много за така
нареченото равноправие, което се
състои от много малки стъпки и един
голям път, който предстои да извървим. Роди се един фестивал по моя
инициатива, аз съм и негова артистична директорка, на него бяха представени много камерни произведения
от жени композитори.

Става дума за Камерните музикални дни „Ерика Фризер“, посветени на първата жена професор по
камерна клавирна музика в „Моцартеум“, състояли се в средата
на май тази година. А как се роди
идеята?

фотографии Луиджи Капуто

С Биляна Цинликова, пианистка                      
и преподавателка в университета
дискография – междувремен„Моцартеум“, разговаря Марта Монева Имам
но станаха шест албума – с клавирна
Спомняте ли си първата среща с
пианото?
Не мога да кажа, че е точно първата
среща, но поводът да започна да свиря на пиано e, че получих инструмента като подарък от моя дядо. Имам
спомен как го чакам на улицата и той
пристига с един камион с пианото,
облегнал се вътре на него. Бях на 6
години.

завърших. Кандидатствах в Националната музикална академия и учих
там две години, но още преди това
знаех, че искам да продължа обучението си по пиано в концертна специалност някъде на запад. Бях се насочила
към Карл-Хайнц Кемерлинг и се явих на
приемни изпити в Хановер и в Залцбург, където той преподаваше, приеха ме и на двете места и аз реших да
уча в Залцбург.

По кой път стигнахте от Плевен,
където сте израснали, до Залцбург
и „Моцартеум“?

Какво отличава „Моцартеум“
от всички други висши музикални
училища?

Моето обучение започна в музикалното училище в Плевен, което и

На първо място, разбира се, името
на Моцарт. Касае се за цяла група от
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музика, по-малко познати или съвсем непознати произведения. Всичко
започна с това, че първите ми три
диска включваха записи на сонати за
пиано от Франц Антон Хофмайстер.
През 2012 и 2013 г. се занимавах усилено с изследователска работа, с ръкописи от цяла Европа и по случайност
стигнах до Хофмайстер, съвременник
на Моцарт. Познавах само един негов
концерт за виола. Така започнах, първо исках да запиша само един албум с
най-хубавите сонати, а после получих предложение от Grand Piano/Naxos
International, те са специализирани да
записват непознати композитори.
Предложиха ми да запиша всичките
дванайсет сонати в три албума. Отначало не исках, но после се реших и
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стана така, че се вдигна шум около
тези записи, имаше много предавания, влязох в медиите, направих много
концерти в радиото. Започнах да се
развивам в тази посока, беше ми много интересно. Заех се с френска музика
– Стефан Хелер и Луиз Фаренк, която
е романтична композиторка от времето на Шопен, харесвана е от Шуман.
И понеже е жена, без да търся такъв
специален ефект, пред мен се отвориха съвсем различни хоризонти и водещи от Австрийското национално радио, които се занимават с тези теми,
се ангажираха с моя албум. Отвориха
се врати, които не съм очаквала, че
ще се отворят, нито съм се интересувала от тях. Това обаче е свързано
също и с моето академично развитие,
аз се хабилитирах и видях, че на това
академично ниво невинаги е лесно да
се върви стъпка по стъпка, свързано
е с доста труд и с много разговори, и
може би на мъжете наистина им е малко по-лесно.

В музиката предполагам, че не е
много по-различно.
Да, така е. И понеже моят фокус е клавирната камерна музика, лесно стигнах до идеята за фестивал за клавирна камерна музика. Ангажирах се да
организирам цялата творческа страна, подбрах програмата и участниците. От моя опит зная, че когато излезе нов албум с непозната музика, се
чуват и гласове: „Е, големите неща не
умее да ги свири, затова свири такива непознати“. Питали са ме защо не
записвам албуми с Моцарт и Бетовен
и моят отговор винаги е един и същи
– първо, има страшно много записи,
второ, Моцарт, Бетовен и другите

произведения, океан, в който буквално можеш да се удавиш, докато
има автори, чиито произведения не
са видели бял свят.
Имахме големи проблеми да намерим
изданията на някои от тези произведения. От Луиз Фаренк намерихме
само едно – на клавирен квинтет, което беше много трудно за изсвирване.
Много е важно да се обърне внимание
на това, че липсва подходящ и достъпен нотен материал. Например клавирното трио на Ребека Кларк, което
аз свирих, има едно-единствено издание на Boosey & Hawkes, което е безумно скъпо. В момента съм в разговори
с обществото „Хофмайстер“, ще се

Нека се върнем към Ерика Фризер.
Абсолвентският концерт на класа
на Ерика Фризер беше първият голям концерт с камерна музика, който
посетих като студентка през 1997 г.
във Виенската зала, най-хубавата
зала в стария „Моцартеум“, една от
най-хубавите зали за камерна музика
в цяла Австрия. Отдавна имам идея за
фестивала, може би откакто записах
албума с произведения на Луиз Фаренк.
Има толкова произведения от композиторки, които са много хубави.
Чуйте ги, свирете ги, включете ги в
учебната и в изпитната програма, за
да не се свирят само Шопен, Моцарт,
Шуман и Бетовен. Има и други!

Прилича ми на женска композиторска квота.
Общо взето, да, произведенията на
фестивала бяха от композиторки от
XIX в. до съвременността. Една от
тях, Йохана Додерер, живее във Виена
и е една от най-известните композиторки. Преди XIX в. малко жени композират, по известни причини, но не
защото не са умеели да композират.

Пример в изобразителното изкуство е Артемизия Джентилески.

Новият „Моцартеум“,
фотография Андреас
Префке, Wikipedia

познати и признати композитори
аз свиря на рецитали, но смятам, че
трябва да се запише нещо друго, което не е познато. Повечето от изпълнителите на непознати автори също
са непознати, затова беше много важно да ангажирам с нашия фестивал
най-известните колеги. И наистина
успях да спечеля големи имена като
Юлияне Банце, Кристоф Щрел, Андреас Хофмайер, Пиетро де Мария. Разбира се, беше важно да свирят и студенти. Най-хубавото беше, че тази
непозната музика беше изпълнена на
много високо ниво.

Музикалните библиотеки често предлагат много на брой
най-различни записи на известни

опитаме да издадем някои от сонатите, които записах.

Как се получи преходът ви от студентка към преподавателка в „Моцартеум“?
Когато завърших през 2001 г., веднага
започнах работа на две места едновременно, не съм имала и един свободен месец. Едното беше в музикалното училище като преподавателка по
пиано, а въз основа на работата ми
в Лятната академия получих покана
за корепетиторско място от един
от големите професори тогава, Игор
Озим. Осем години преподавах едновременно в музикалното училище и
като корепетитор в „Моцартеум“.
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Биляна
Цинликова

Биляна Цинликова е родена през
1974 г. в София. Завършила е музикалното училище в Плевен.
Учила е в Държавната музикална
академия в София при проф. Марина Капацинская и в университета „Моцартеум“ в Залцбург
при професорите Андор Лозончи
и Кристоф Лиске. Важен фокус в
работата є е преоткриването
на забравена клавирна музика.
Освен че е търсен партньор в
камерната музика, тя редовно изнася концерти. От 2001
г. преподава в „Моцартеум“, а
от 2019 г. води клас по камерна
музика за пиано.

После се появиха децата, започнах да
преподавам пиано, хабилитирах се и
с второто дете се отказах от музикалното училище. В началото, когато
работех със студенти, не се чувствах като учител, а по-скоро бях мост
между студента и неговия преподавател по главния предмет. От друга
страна, в музикалното училище работех с малки деца, бях като голямата
кака, която им преподава, но после
самата аз станах майка, годините си
вървяха. Преходът беше плавен, почти не забелязах как станах „госпожо
професор“.

А как съчетавате задачите като
концертираща пианистка, камерната музика, педагогиката и майчинството?
Не е лесно, но аз съм амбициозна и понеже обичам всички тези сфери може
би еднакво, успявам. Разбира се, ако
трябва да избирам кое е най-важното,
въобще не бих се замислила, това са
моите деца. Опитвам се да разделям
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сферите и преходите невинаги са лесни. Например, ако имам солов концерт
с оркестър, а след два дни трябва да
свиря камерен концерт, невинаги се
чувствам много спокойно. Психически ми е трудно, но целият този опит
е обогатяващ и мога да го предам на
студентите.
Децата ми също свирят, техният
струнен квартет тъкмо спечели първа
награда на федералния конкурс „Младежта музицира“. Голямата свири на виола, малката на чело, така че те имат
пълно разбиране към моята професия.
Дори понякога, когато им се стори, че
не се упражнявам много, ме подканят
да седна да свиря. При комбинирането
на всички тези дейности е необходима
преди всичко психическа дисциплина.
Например в неделя, когато децата свириха на конкурса, аз имах концерт, не
можех да бъда с тях. Не ми беше лесно,
нямах добър интернет във влака, успях да чуя само една част от тяхното
представяне, почти ми се плачеше.
Тези моменти не са лесни за една майка.
Може би на тях не им липсвах толкова
много, колкото те на мен, но си изсвирих концерта, разбира се.

В „Моцартеум“ имате студенти
от цял свят. Наблюдава се огромен наплив на студенти от Азия,
технически особено добре подготвени. Как намират те своето място тук?
На приемните изпити по пиано и цигулка може би 2/3 от кандидат-студентите са от Азия. От друга страна, трябва да се каже, че азиатските
студенти са изключително прилежни,
много трудолюбиви и готови да приемат абсолютно всичко, което им се
предложи. С такива хора се работи
наистина по един съвсем друг начин.
Много колеги работят и в Азия с млади хора, които после идват да учат в
Европа, взимат най-доброто, връщат
се у дома и го предават нататък. И
наистина нивото на азиатските студенти е много високо. Културата им е
толкова различна, че определени неща
не могат да асимилират, но като цяло
се интегрират много добре. Съответно след завършването си получават и места в оркестрите. Да успееш

да приемеш всичко, което ти се дава,
също е талант.

На какво особено важно се стремите да научите вашите студенти?
Най-важното е студентът самостоятелно да реши какво от всички предложения е важно за него. Това е свързано и със свиренето на инструмент,
и с теорията, и с маркетинга.

Как се справи „Моцартеум“ с обучението през последната година?
Както другите два големи университета във Виена и Грац, и нашият
е със статут на автономност. Това
означава, че имаме право да решаваме
какво от общите мерки при пандемията е възможно да се приложи при нас
и какво не. Работихме онлайн за много
кратки периоди. През повечето време
сме преподавали присъствено, което
е от голямо значение за един музикален университет.

Какво ви даде и взе последната
година?
Последната година просто ми взе
много концерти. За някои получихме
допълнителни дати, които после отново бяха отказани, и така няколко
пъти, докато и публиката, а и самите
организатори загубят интерес. Някои концерти се състояха, други пропаднаха безвъзвратно. Тази година ми
отне увереността, че нещата просто се случват. Аз съм оптимистка, но
има моменти, в които не съм сигурна
дали наистина ще се върне предишната ситуация и дали това, което предстои, ще е по-добро. От друга страна,
кризата ми даде сигурност, че мога да
се справя с някои ситуации, а и да подкрепя младите хора, които имат свои
проблеми. Особено трудно е на студентите от първи и втори семестър,
които още нямат познати, не могат
да излизат, да се срещат, да свирят
заедно. Имаше доста трудности и съм
благодарна за всеки един добре подготвен изпит и студентски концерт.

Имате ли планирани участия в
България?
Не, но на драго сърце бих приела покана за участие в България.
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Борис Ковач, фотография Иван Гърлич

Панонска метафизика

С Борис Ковач, един от                              
най-самобитните композитори          
на Балканите, който идва през
октомври в София със своя New Ritual
Quartet, разговаря Цветан Цветанов
„Когато се изкача на хълма над селото
ми и погледна в едната посока, виждам
Балканите и Ориента. Обръщайки се
на другата страна, погледът ми стига
до Централна Европа и западния свят.“
В тези думи на композитора, инструменталист и визионер Борис Ковач се

съдържа не просто цялата философия
на творчеството му, но и ДНК-то на
самата мултикултурна област Войводина. И не става дума за география или
история, още по-малко пък за политика, нито дори за „света след историята“, ако трябва да цитираме буквално

заглавието на един от албумите на
Ковач. Тук иде реч за абсолютни стойности отвъд усещането ни за историчност и незадължително съвпадащи
с официалната картография (в света
на Борис Ковач понякога дори Кабо Верде може да се намира насред панонското море, защо не?)… Борис Ковач, който
в края на югославските войни изсвири
„последното балканско танго“ в нощта преди Апокалипсиса („Ако изгубим
чувството, че всеки наш концерт може
да е последен, то цялото ни изкуство
изчезва.“). А после ни зададе с музиката
си въпроса: „А какво правим, когато се
събудим на сутринта след края на света и установим, че сме живи, че още
ни има?“. Борис Ковач, който живее в
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„хасиендата“ си в селцето Буковац над
Петроварадинската крепост – далеч
от пандемиите и градския шум – се
завръща на сцената с голям концерт
с New Ritual Quartet след близо две години студийна работа и заснемане на
документален филм. И този концерт
ще бъде именно в България – в Sofia Live
Club на 3 октомври.

В селцето Буковац, където „нигде нища нема“, както се пее в
една ваша песен от периода на
LaDaABa Orchest, как преживяхте
пандемията?
Имам привилегията да живея почти
сред природата и използвам тази привилегия за разходка, размишление и
съзерцание. Това значи много за мен…
И по време на карантината някак се
промъквах навън, тъй като и контролът по баирите над моята къща не
беше толкова засилен. Периодът на
пандемията ми повлия единствено от
гледна точка на това, че нямах нито
един концерт. Обичам концертите и
пътуванията, но пък нищо не ми липсваше, защото имах доста други занимания. Ето, сега завършвам първия
си документален филм, който излиза
наесен.

За какво разказва филмът?
Филмът съчетава поезия и документалистика. И музика написах за него,
тя има своята роля, но филмът не е
музикален. Една от най-обсесивните
за мен теми през годините е „панонската метафизика“, както я наричам.
Панонската шир, която се простира в цяла Унгария и стига чак до нас,
включвайки и Войводина, е една безкрайна равнина със своя метафизика,
която винаги съм се опитвал да обхвана в моята музика – да уловя магията
на тази земя. Последните години заради проблеми със слуха бях понамалил
концертите си и понеже освен музиката и филмовото изкуство ми е доста близко, ето… осмелих се да направя
филм – изследване на панонската метафизика. Открих четирима извънредно интересни персонажи от Войводина – стари хора, които и до ден
днешен живеят природосъобразно,
както сме живели в миналото – в малки самоиздържащи се стопанства, по
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нашите земи ги наричат „салаши“… Та
трима от героите във филма живеят
в такива салаши и нямат никакви отношения със системата – някакво минимално електричество добиват от
соларни панели или съвсем нямат ток,
имат си кладенци с вода и произвеждат всичко, което им е необходимо. В
Панония, в това число и в нашата Войводина, в миналото това е бил традиционният начин на живот, но с урбанизацията той постепенно изчезва и
днес в цяла Войводина навярно има не
повече от десетина души, възрастни
хора, които живеят по този начин. И
ето – успяхме да убедим трима от тях
да ги снимаме. Четвъртият е един рибар, живее на брега на Дунава в плаваща къща, която сам си е построил… И
четиримата са изключителни хора,
чиито истории успяхме да съберем и
заснемем в един много красив филм.
Надявам се да можем да го покажем и в
София един ден.

Много млади хора днес също напускат градовете. Сякаш през последните две години темата на филма
ви звучи по-актуално.
Да, както навсякъде, така и във Войводина, а и в цяла Сърбия това се
случва все по-често. Времената на
коронавируса доказаха, че градският
начин на живот е стигнал до етап,
който за мнозина вече е непоносим,
и доста млади хора решиха да заживеят по-близо до природата. И тези
тенденции дават някаква надежда
според мен за човечеството изобщо,
което наистина е стигнало до задънена улица с градския модел на живот…
А протагонистите на моя филм са
един вид прототипи на тоя начин на
живот в съгласие с природата и биха
могли да бъдат вдъхновение за много млади хора, решили да тръгнат по
тоя път. Техният живот носи автентична красота и истина, въпреки че
не е толкова удобен, колкото е градският живот. Но пък и хората, които
напускат градовете днес, явно са си
дали сметка за цената, която са плащали за тези удобства.

Как се променя през годините музиката във Войводина? Вие сте

ключов участник в тези процеси –
вашият „инкубатор за млади авангардисти“, ансамбълът Ritual Nova,
в младостта ви преди 40 години
е звучал по един начин, после през
него преминават много музиканти
от моето поколение, сред които и
самият Лайко Феликс. През последните години идва ново поколение –
на вашия син Лав, на родените през
90-те, изучавали музика на Запад.
Преди 40 години аз, Тикмайер (композиторът и пианист Стеван Ковач
Тикмайер, роден в Нови Сад, живее във
Франция след разпада на Югославия,
б.а.) и останалите, с които свирехме,
бяхме отраснали заедно музикално.
Бяха времена на истинска посветеност на това, което правехме. Много
скоро ще издам едни записи за меломани, които са от онова време – направихме компилация от ранни работи
на Ritual Novа от периода между 1981
и 1985 г., прекарали близо 40 години в
студиото ми на магнетофонни ленти,
без да са били издавани. В тези ранни
творби, макар да ни звучат доста
по-наивно, има невероятно автентична атмосфера. Те са нещо, което
можеш да създадеш само в младостта. За нас това време няма как да се
повтори. През годините, навлизайки в
по-професионални води, свирех повече
с класически музиканти, защото нямаше много, които да работят в моята
област. Днес поколението на Лав прилича на нашето по това, че музикантите носят един споделен помежду си
дух. Много приятно е, когато работя
с тях, защото те донасят нещо ново,
което освежава и моята музика.

Споменахме Тикмайер и Лав. Неотдавна излезе втори албум на проекта на трима ви – Ultima Armonia,
който е посветен изцяло на импровизираната музика. В кой момент
композиторът концептуалист
Борис Ковач, който съвсем съзнателно стои встрани от импросцената, се превръща в импровизатор
инструменталист?
В областта на импровизираната музика работя, когато открия музиканти, с които споделяме даден
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контекст, какъвто е Тикмайер, а Лав
доста добре се включи в проекта.
Този втори албум на Ultima Armonia е
наистина връх в работата ми с импровизирана музика, без да имам претенция за някакви постижения в тази
насока. Аз съм си повече композитор
и импровизацията, когато свиря на
саксофони или бас-кларинет, се проявява в съответната малка степен
по-скоро на концерти. Без обаче да се
отклонявам много от това, което съм
написал. Изцяло импровизираната музика е нещо, което правя много, много
рядко и ето, драго ми е, че с Тикмайер
35 години по-късно създадохме Ultima
Armonia. Ние споделяме обща история,
тъй като много сме свирили заедно в
миналото, макар да сме доста различни, и ни е лесно да импровизираме
заедно. Сядаме в студиото, без да се
уговаряме предварително. Това, което чуват хората, са избрани части от
тези дълги звукозаписни сесии. Тикмайер като човек и музикант е сред
малцината, с които мога да се отпусна и да импровизирам. С Давид Йенгибарян също беше така – намерихме
общия контекст и в съвместния ни
албум имаше и импровизация, въпреки
че там композираната музика все пак
преобладава. Но рядко изпитвам потребността да търся някого, с когото да споделяме такъв общ контекст
и да импровизираме заедно. Повече ме
занимава композирането на музика.

Синиша Мазалица – контрабас, и
Лав Ковач – барабани).
Албумът White World – Music For Dance
And… е частично компилация, частично колекция от новозаписани произведения, но като цяло комбинира мои
композиции, писани за киното, и така
наречените квазитанци, които съм
писал за LaDaABa и La Campanella. Завърнах се към тази стара музика отпреди седем и повече години с идеята
да представяме с New Ritual Quartet
по-комуникативна програма на уърлдмюзик фестивали и други подобни места. Много обичам тази линия в творчеството ми и ми е драго, че се върнах
към нея с тези нови аранжименти за
сегашната ми формация.

Но доколкото знам, всички тези записи са отпреди пандемията, така
че това не е връщане към темата
за края на света от програмата на
LaDaABa Orchest?

Не е. Връзката е по-скоро, че по време на първата вълна на пандемията
работех върху мастеринга на стари
пиеси за една колекция, която ще излезе под името The Last Balkan Tango.
Защото тези пиеси, с които се прославих навремето, винаги съм ги усещал някак незадоволителни като
качество на записа. И ето, сега имах
времето да поработя върху тях и
смятам, че звучат много по-добре…
А иначе се захванах и с нещо, което не
А с Тикмайер и с Лав общият кон-                                                                             съм правил никога преди – пиша песни
текст е, че ги познавате почти цял заедно с един мой приятел от Австралия, с когото се свързахме след много
живот...
години. Той пее чудесно, но никога не
Да, определено, но има и културологи- е имал музикална кариера, така че
чен контекст, който споделяме. Макар името му не е познато – Йосип Томич.
да сме различни и да използваме различ- Още като млад пееше чудесно, но тони изразни средства, манталитетът гава нямаше възможност да продължи
ни може би е сходен, атмосферата на с музика. Беше от бедно семейство и
музиката ни също, а и темата – пак трябваше да работи доста. ЕмигриВойводина и тази „панонска метафи- ра в Словения, после в Австралия…
И ето, след толкова много години се
зика“, за която говорим.
намерихме отново и правим заедно
През последната година излязоха и музика. Песните ще са на английски,
други издания – и нови, и компила- по любовни текстове от световната
ции, и неочаквани препрочити на класика – Блейк, Неруда, Рилке… Само
произведения на LaDaABa Orchest една ще е на сръбски – тази, която Неи La Campanella, само че със сегаш- бойша Глоговац пее в „Бял, бял свят“
ния състав на New Ritual Quartet – „Само немам тебе, тебе“, по текст
(със Слободанка Стевич – пиано, на Милена Маркович. Досега съм писал

Борис
Ковач

Борис Ковач (род. 1955 г., Нови
Сад) е композитор, саксофонист и мултимедиен артист.
Създател е на музикалните
формации Ritual Nova Ensemble
(прероден днес като New Ritual
Quartet), LaDaABa Orchest и La
Campanella, както и на музикалния театър „Огледало“ в Нови
Сад. Създава и записва музиката си в домашното си студио
Kachara в Буковац. Творчеството му носи духа на мултиетническа Войводина и включва театрална, филмова и съвременна
камерна музика, деликатно
вмъкнати фолклорни елементи, пърформанс на границата
между музиката и други сценични изкуства (особено програмата „Последното балканско
танго“) и съвместни проекти
с композитори и инструменталисти като Стеван Ковач
Тикмайер и Давид Йенгибарян.

песни само за театъра, така че това
ще е нещо ново за мен. Ще е камерно,
по средата между класиката и поп
музиката, не знам как да го определя
жанрово… Той ще запише гласа си в Австралия, а всички инструменти ще се
запишат в моето студио в Буковац.

В София каква програма можем да
очакваме?
В две части ще е. Първо камерната
ми музика, която вече познавате от
албумите Times Of Day и The Path. Наскоро излезе и третата част от тази
трилогия – албумът Mosaic Of Time.
А после програмата от нови аранжименти от LaDaAba и La Campanella.
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Павлина Желева

КАН 2021
Рисковете на надеждата
На пръв поглед 74-тият международен кинофестивал в Кан (6–17 юли)
се проведе спокойно и дори уверено,
но зад обичайната фасада прозираха
нелеки рискове, поети в една крайно
сложна ситуация, която няма как да
бъде забравена лесно.
Най-напред – самият изглед на „Кроазет“. Не че в предишни години тълпата се е придвижвала лесно по прочутия булевард, но този път той беше
наистина залостен. Стотиците метални прегради и пъплещите между
тях хора го бяха превърнали в нещо
средно между улица и строеж. Всъщност „Кроазет“, който винаги се е славил със свободолюбие и лекота, този
път (логично) беше изцяло подчинен
на санитарните мерки, наложени от
КОВИД-19. Главната артерия на Кан
сякаш беше останала без душа. Същото се бе случило и с Двореца на фестивалите, интериорът му бе буквално
изкорубен и от иначе елегантната
му и гостоприемна „вътрешност“ не
бе останало почти нищо. Освен едни
бели стени, служещи за опора на плакати с лика на Спайк Лий, тазгодишния председател на международното
жури. С онази остроумна шега да се използва само горната част на лицето,
тъй като се предполага, че долната е
покрита с маска.
Не само той, но и всички участници в
това първо грандиозно филмово събитие, събрало след близо две години филмовия елит на света на живо,
трябваше да се подчинят на новите
норми на живот. Едно е обаче, когато
хората са в анонимна среда и остават
някак незабелязани, друго е, когато
се познават от години. Маските, задължителни по време на всички прожекции, а и на закрито, определено
банализираха акта на колективното
съпреживяване на гледане на кино.
Още повече че след края на всяка

прожекция хората бързаха да излязат
на открито и на практика нямаха възможност да си говорят.

възможности за всякакви изненади.
Една от тях бе самата Златна палма.

Че имаше усещане за притеснителен
конфуз, имаше, и той засегна буквално всички. Дори освободеният от комплекси нюйоркчанин Спайк Лий на официалната церемония на закриването

Шок, граничещ
с лудостта

„Герой“, реж. Асгар Фархади

се обърка като малко дете и на практика провали целия ѝ съспенс, тъй
като още в самото начало съобщи
името на носителя на Златната палма („Титан“ на 37-годишната френска
режисьорка Жюлия Дюкурно). Самата
тя се вцепени от изненада и не можа
да скрие обхваналото я разочарование
от обстоятелството, че наградата ѝ
се обявява по един толкова, меко казано, нескопосан начин.
Та тази напълно ненормална година,
която Кан с всички сили се опита да
направи по-поносима, бе заредена с

Само най-смелите, а може би най-опитните участници във фестивала можеха да предположат, че тази година ще бъде отличено кино, в което
външният ефект ще бъде търсен по
един ужасно екстремен и брутален
начин. Още повече че до прожекцията
на „Титан“, а също и след нея почти
не се разбра защо Алексия, героинята
на новата звезда на френското кино
Агат Русел, преживяла автомобилна
катастрофа като дете и „спасена“ от
медицинска титанова пластина в главата, е толкова важна за един напомпан със стероиди пожарникар (Венсан
Ландон). Истината е, че по време на
фестивала критиката буквално презря филма, защото предпочиташе да
се наслаждава на режисьори, които
наистина обича, като Леос Каракс
(„Анет“), Рюсуке Хамагучи („Карай
колата ми“), Апичатпонг Верасетакул („Мемория“), Асгар Фархади,
(„Герой“), към които тази година сe
прибавиха и Надав Лапид с „Коляното
на Ахед“ и Юхо Куосманен с „Купе №
6“. Те също получиха награди, но някак по-неефектно, повече споделени,
отколкото индивидуални, принцип,
напълно недопустим за Кан. От своя
страна публиката също не намери в
„Титан“ своя филм, тъй като в него
тя не откри успокоение за себе си (понесоха се слухове, че зрители са припадали в залите). Тогава защо? Едно
от обясненията, лансирано от медиите, беше, че тази година журито е
търсило френски филм, направен от
жена. Може и да е така, въпреки че
подобни конспирации почти никога не
отговарят на истината. Друго обяснение беше, че на фона на останалите
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сигурност (когато това стане напълно възможно) ще напълни киносалоните на света, за да гледа точно този
филм.

Другите теми

„Карай колата ми“, реж. Рюсуке Хамагучи

филми „Титан“ рязко се е откроил с
отсъствието на каквато и да е интелектуална претенция или социален ангажимент, а се е наложил с неочаквана „пънкарска“ смелост. Едва
по-късно, когато Дюкурно, позната
на канската публика с пиетета си
към чудовища и деформации, започна
да обяснява, че за нея филмът е любовна история между две същества,
от които едното е останало без родителска любов, а другото – без обич
към безвъзвратно изчезналия си наследник, започна да се оформя някакво
друго отношение към филма. А то е,
че зад една нагло натрапена безчувственост всъщност се крие искрен
копнеж по взаимност. И тогава сравненията с киното на великия канадец
Дейвид Кроненберг и по-специално
със силовия му шедьовър от 1996 г.
„Катастрофа“ започнаха да минават на заден план, за да изпъкне онова, което самата Жюлия Дюкурно заяви – че я вълнува главно едно нещо и
то се нарича „човешко тяло“. Именно
него тя облича и оцветява по невъзможен начин, а после (с помощта на
специалисти премята във всякакви
посоки). Агат Русел, за която това е
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първа роля в киното и която до този
момент се е изявявала главно като
модел, журналист и фотограф, е била
напълно наясно, че в продължение на
месеци тялото няма да ѝ принадлежи.
„То стана изключителна собственост
на филма, чрез него, а и чрез телата
на останалите персонажи около мен
трябваше не да говоря, а да действам“. И наистина, съвършената фигура на актрисата, която постоянно
хвърчи напред-назад, и непредвещаващото нищо добро напрегнато лице
влизат в отличен, макар и доста отблъскващ синхрон. В същото време
обичаният във Франция (но заради
съвършено различни типажи) Венсан
Ландон в продължение на две години
е подготвял мускулатурата си така,
че няколкократно да увеличи обема ѝ.
„Когато преди време режисьорката
ми сподели, че пише сценарий специално за мен, и когато разбрах, че става дума за пожарникар с напомпани
бицепси, започнах да тренирам всеки
ден. Исках да ѝ покажа, че и аз мога да
бъде „рокендрол“.
В края на краищата и критика, и публика се примириха. А последната със

И така, този път откроилото се в Кан
не беше преобладаващото. Все пак
имаше редица завръщания към теми
и стилове от страна на режисьори,
които Кан обича и на които държи.
Един от тях е иранецът Асгар Фархади. Независимо че неговият „Герой“
сподели Голямата награда на журито
с „Купе № 6“ на по-малко известния,
но много оригинален Юхо Куосманен
от Финландия, той наистина покори
всички. Заплетеният морален казус,
в който мъж на средна възраст и
баща на заекващо дете иска заедно
с новата си любов да получи втори
шанс за щастлив живот, но по пътя
към целта се сблъсква с общоприетите норми на обществото, не остави
никого равнодушен. Обръщането му
към онова, което прави най-добре
– драми с фатално неразрешими казуси, го върна към 2011 г. и неоспоримия „Раздяла“, за който той получи
не само Златна мечка в Берлин, но и
Оскар. Фархади е безспорен майстор,
който знае как да прониква в криволиците на човешката душа и без да взема страна, да показва трудностите
на нейното пречистване. Не толкова
уверен в изначалната доброта и особено в тази на институциите, които

„Петрови в грипа“, реж. Кирил Серебренников
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по призвание трябва да се грижат за
свободата на творчеството, бе и
продължава да е Надав Лапид от Израел. Страховитият му „Коляното
на Ахед“, в който един кинорежисьор
не успява да се примири с налаганата
му цензура, сподели Специалната награда на журито с напълно противоположния „Мемория“ на Апичатпонг
Верасетакул за (не)възможните спомени от вечността. Болката, независимо дали те хваща в пустинята,
или в джунглата, дали идва от настоящето, или от миналото, продължава.
Пронизваща, както е и в „Карай колата ми“ на Рюсуке Хамагучи по разказ
на японския писател Харуки Мукарами (Награда за най-добър сценарий, а
също така и Награда на критиката).
Имаше ли филм, който в най-голяма степен отговаря на световната
(пост)КОВИД депресия, но остана недооценен? Да, и за мен това е „Петрови в грипа“ на Кирил Серебренников,
не по-малко луд от „Титан“, в който
главните теми се въртят около един
малко по-различен вирус: този на обречеността да се живее в постоянни
(ненавиждани) терзания. Както често се случва в Кан, когато даден руски
филм остане недоразбран, обикновено се дава награда на оператора му,
в случая – невероятният Владислав
Опелянц. Явно дистанция между Кан
и Русия в киното продължава да има и
Серебренников няма да е този, който
ще я преодолее.

Защита
на националното кино
Основателно или не, в Кан често се
подхвърлят мнения, че фестивалът
се грижи за френските филми прекомерно и по този начин пренебрегва
заглавия, идващи от страни с по-малък производствен капацитет. Тук е
мястото да се повтори, че няма нищо
вярно в някаква теза за „изключване“
и че Кан е живото доказателство за
това. Този път бройката на френските филми беше по-голяма от обичайната и това се дължи най-малко

на две обстоятелства – първо, съществуването на музикалната комедия „Анет“ на Леос Каракс (Награда
за най-добър режисьор), успешна копродукция между Франция и Щатите,
и второ, сериозните щети, които
понесе индустрията през миналата
година. Драматичният спад на производството, колкото и да беше подпомогнат с допълнителни субсидии

се слави най-доброто френско кино, ги
имаше и те бяха споделени.

Българското участие
Както беше планирано, „Жените наистина плачат“ на Мина Милева и Весела Казакова беше показан на националния празник на Франция, 14 юли, в
паралелния конкурс „Особен поглед“.

„Жените
наистина плачат“,
реж. Мина Милева,
Весела Казакова

(а не като у нас!), сега се компенсира и морално. Именно фокусирането
на вниманието върху филми като
„Франция“ на Брюно Дюмон, „Фрактурата“ на Катрин Корсини, „Всичко
мина добре“ на Франсоа Озон, „Олимпиадите“ на Жак Одиар и върху много
други филми в паралелните програми е
израз на разбирането, че националното кино трябва да е приоритет в културната политика на страните от
Европейския съюз. Видяха се различни
тематични подходи – ирония и сарказъм към медиите, съпричастност към
социалните пропасти в обществото,
одобрение към готовността да се
помага на възрастните хора дори и в
пътя им към смъртта, афинитет към
интимните преживявания на младите независимо от расата, към която
принадлежат. Разнообразието, свободолюбието и тактичността, с която

Френският копродуцент Ici et La Productions, съвместно със световния
дистрибутор mk2 си бяха свършили
отлично работата и филмът успя да
предизвика добър медиен интерес с
интервюта в издания като Variety, Le
Film Français, Cineuropa. Имаше и приятно изглеждащи, специално направени
за целта тениски. В шикозен тоалет
вече прочутата Мария Бакалова даде
своето рамо на екипа. Филмът даже
попадна в класация на 20-те най-продавани заглавия на пазара.
Що се отнася до въпроса кой и защо е
прострелял кървящия щъркел в началото и на финала на филма, струва ми
се, че това е разговор, който би било
добре да си водим и вкъщи. Но ако е
възможно, без толкова много крясъци
и тръшкания на врати.
За да има риск, но и надежда!
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Черната комедия
като жанр
След екзистенциалната драма и
ваш дебют на големия екран „Снимка с Юки“ сменяте жанра и посоката. Защо?
„Снимка с Юки“ в никакъв случай не
беше плод на дългогодишни търсения,
дълбока лична изповед или методично
навлизане в конкретна проблематика и среда. Просто историята, написана от Мирослав Пенков, искрено
ме развълнува, написахме сценарий,
след което Господ беше добър и ни се
случи да заснемем филм. Посока със
сигурност не е имало, а мисля си – и
конкретен жанр, макар определението „екзистенциална драма“ доста да
ми допада. Всъщност за жанр в традиционния за киното на ХХ в. смисъл в
последните години е почти невъзможно да се говори.

Сега продължавате с оригинален
сценарий.
За мен литературната основа в киното е изключително важна. Обичам
кино, което има желязна драматургична структура. Разбира се, харесвам и много други неща, които са чисто интуитивни, дълбоко лични и дори
случайни, но истинско удоволствие
ми доставя драматургичното кино –
разказът, следващ по-скоро правилата на литературата, които визията
впоследствие надгражда. Разликите
при екранизацията и написването на
оригинален сценарий са много, но в
крайна сметка изграждането на цялостната структура на историята,
характеристиката и мотивацията
на героите и създаването на закономерна причинно-следствена среда си
остават същите.

„Жълт олеандър“ е черна комедия.
Ако се върнем назад в историята
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С режисьора
Лъчезар Аврамов
разговаря              
Деян Статулов

на родното ни кино, ще видим,
че нямаме много заглавия в този
жанр. Може би изключение е „Адио,
Рио“ на Иван Андонов. Защо социалистическото ни кино, пък и съвременното нямат интерес към него?
За да стигнем до жанровото кино в
родната ни кинематография, първо
трябва да си отговорим на въпроса
дали изобщо някога сме имали такава в истинския смисъл на думата. Тук
е изключително важно да кажа, че не
влагам абсолютно никакъв, дори бегъл
обиден нюанс в това определение. Има
наистина много великолепни български филми! Изключителни режисьори,
сценаристи, актьори, оператори... но
това не означава национална кинематография в истинския смисъл на понятието. Няма ясно изразена смислова
или стилистична линия, обща посока,
проблематика или жанр. Реално няма
дори група автори, обединени в обща
среда, като изключим чисто механичните удобства на почивните бази и
клубове на творческите съюзи. Затова е и ужасно трудно да се говори за
приемственост в нашето кино, а още
по-малко за жанрово припознаване,
натрупване или надграждане.

Жанровото кино е нож с две остриета – благодатно e за работа
и за общуване с публиката, но изисква умения и познания. Имахте ли
референции не толкова по отношение на сценария, колкото на жанра?
Гледахме страшно много филми, преди да почнем да пишем сценария, или
по-точно припомнихме си много филми. Колко от тях попадат под дефиницията „черна комедия“, ми е трудно да

кажа, но със сигурност влиянието им
върху нашия филм е силно осезаемо. Аз
обожавам класическата американска
комедия – Ернст Любич, Били Уайлдър, братя Маркс. Разбира се, Уди
Алън, Джон Ландис и Айвън Райтман.
Но гледахме и доста филми на братята Коен, на Данелия и най-вече Майк
Никълс. Удивителен режисьор... дай
боже всеки да има таланта, интелекта и късмета да направи поне един
филм от подобна класа, каквито са
неговите.

Как със сценариста Дими Стоянович изградихте конструкцията на
историята, какво ви провокира?
Ако трябва да сме съвсем честни,
„Жълт олеандър“ не е плод на истинско, безкористно вдъхновение. Подходът ни беше тъжно прагматичен – от
производствената част към идеята
и реалната история. Просто решихме да напишем много камерна история, която да е събрана практически
в един основен терен и да е възможно
да се реализира за не повече от три
снимачни седмици. Сигурен съм, че за
доста хора това ще прозвучи обидно
и не особено вдъхновяващо, но истината е такава – реалната провокация
е възможната реализация в днешните
условия на българското кино.

Освен черна комедия филмът е и
политическа сатира. Къде според
вас е границата между двете?
Не бих категоризирал историята като
политическа сатира. Особено пък българска съвсем няма как да е, защото
тогава жанрът неизбежно щеше да
хорър! А и сатирата по презумпция е
злободневна. При нас политиката е
засегната по-скоро архетипно, в нейната дълбоко цинична и престорена
хуманност. Много повече ни вълнуваше разпадът на ценностите и обезличаването на понятията, нормите и
артефактите, които са изградили света на нашите родители, а днес са сведени до някакво странно карнавално
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украшение. Но да не стряскаме читателите с подобни дълбоки размисли...
все пак основната цел на филма е да
забавлява.

Мислите ли, че през годините на
прехода загубихме афинитет към
сатирата, абсурда, гротеската и
ярките средства на антиконформизма в изкуството?
Според мен българският зрител не
е изгубил афинитет към абсолютно нищо. Комедията в различните ѝ
форми е много искрен израз на нашето вродено национално чувство за
ирония. Доказват го всички вечни и
временни класации за любими, най-любими и още по-любими български филми. Аз съм много краен противник на
ширещата се теория, че българският зрител е безнадеждно оглупял и
на върха на ценностната му система
гордо се е възкачила „Малката булка“...
По-скоро предлагането е на учудващо
ниско и страхливо ниво, което води до
доста отблъскващ парадокс, който
обаче смятам, че господата Дънинг
и Крюгер ще обяснят доста по-добре
от мен.

Лъчезар Аврамов завършва
филмова и телевизионна
режисура в НАТФИЗ
в класа на проф. Владислав
Икономов. Режисьор
е и на телевизионния филм
„Преследвачът“ (2008),
на поредицата „Пътеводител
на историческия стопаджия“
по БНТ, на „Петък точно
в пет“, на реклами и музикални
клипове. През 2018 г. дебютира
в киното с пълнометражния
филм „Снимка с Юки“.
фотография Деян Статулов

Какво отношение имате към про- Важни ли са за вас опитът и изцесите в родното ни кино? Как    
граденото доверие през годините?
мислите, че ще продължи то?
За да запазим добрия тон на това интервю, ще си позволя да не отговоря
на този въпрос! И все пак... мисля, че
вече за всички е очеваден фактът, че
това да се занимаваш с кино в България днес доста обтяга твърдението,
че няма недостойни професии.

Снимахте между две вълни на пандемия. Как това се отрази на работата на терен?
Бяхме извън София, екипът беше настанен на място и достъпът на външни лица беше доста строго контролиран. Тук основна заслуга има
продуцентът Николай Мутафчиев.
Бяхме щастливи, че работим, и даже
заснехме филма леко напук на всичко,
което ни се случи в последно време.

Виждам екип, с който работите
от дълги години – Дими Стоянович,
Китодар Тодоров, Калоян Божинов.

Няма нищо по-важно в киното, поне
за мен. Киното е масово изкуство, с
напълно равностойни автори, поставени на равностойни позиции. В нашето кинопроизводство има една много
странна и вредна представа, наследена от съветската кинематография, че режисьорът е някакво полубожество, което взима всички решения
на всички нива. От това какъв цвят
ще е лакът за нокти на момичетата от масовката, до това под какъв
ъгъл ще застанат облаците в общия
план на екстериорите. Ако искаш да
се занимаваш с това професионално
и да снимаш истинско кино – екипът
е единственото и най-важно условие. Безкрайно щастлив съм, че през
годините успях да се срещна с хора, с
които мислим в една посока, вълнуват
ни едни и същи проблеми и разбираме
устройството на вселената по сходен начин. Още по-щастлив съм, че

работим заедно от много години, че
продължаваме да се провокираме взаимно, да се забавляваме и да се учим
един друг. А наистина най-хубавото е,
че мога да нарека всички тях истински
приятели.

Дебютът ви бе тих и интровертен, камерен. Имате ли с „Жълт
олеандър“ експресивни очаквания
от страна на публиката?
„Експресивни очаквания“ леко ми звучи
като заглавие на американски екшън
от средата на 80-те години. Очакванията ни към публиката са същите,
каквито бяха и при „Снимка с Юки“. Да
се развълнуват от историята, да се
припознаят с някого от героите, да
се забавляват. Със сигурност сме положили много усилия и в написването
на сценария, и в реализацията на филма и вярвам, че всеки непреднамерен
зрител ще го оцени. А дали другите
ни желания ще се сбъднат, зависи от
нашия талант, интелигентност и
мъъъничко късмет!
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Деян Статулов

С най-добри

намерения
остават без работа, киномрежата
започва да се свива, а филмовият репертоар е ограничен. Държавата постепенно преминава от централизирана и планова икономика към пазарни
механизми на функциониране. Промените не подминаха и българското
кино, дори напротив – то най-бързо
се реформира. Вероятно и затова
досега ближе раните си – травми от
детството.

Сградата на Модерен театър, фотогафия Wikipedia

Националният филмов
център – 30 години
по-късно
Създаването на Националния филмов
център се явява резултат от общото желание на филмовите професионалисти и държавата да конструират живота на киното в България
по западноевропейски образец и да го
възродят след неговия крах след 1989
г. Ще припомня, че преди това родното
седмо изкуство беше изцяло държавно.
До 1989 г. то се ръководи от Творческо-стопанското обединение (ТСО)
„Българска кинематография“, пример за
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пълeн монополизъм в сфера, която едновременно е изкуство, но и културна
индустрия. В това обединение влизат
37 предприятия, подредени в затворен
кръг на циркулиране на финансовия
ресурс, където се губят границите на
инвестиране, производство и реализация на филмовия продукт. Няма разлика между губещи и печеливши звена
– средствата се придвижват в посока,
която ръководният орган прецени. Тази
структура носи чертите на тоталитарната система и нейната политика
в областта на българското кино.
След 1989 г. производството на филми
спира да функционира по съществуващия модел, хиляди професионалисти

Създаден е отдел „Кино“ в Министерството. Тогавашният министър на
културата, проф. Димо Димов, утвърждава временен правилник за субсидиране на производството и разпространението на български филми. В него е
записано, че „правилникът действа до
създаването на нова структура за националната кинематография и влизане
в действие на нов финансов механизъм
за субсидиране от страна на държавата на игралното, документалното,
научнопопулярното, анимационното
кино, Българска национална филмотека и разпространението на филми“. За
първи път в правилника във връзка с
постъпленията от разпространението на филми е назована и бъдещата
институция, която Министерството възнамерява да създаде – Националният филмов център. На 6 юни
1991 г. Министерският съвет закрива
ТСО „Българска кинематография“ и на
негово място се създава Национален
филмов център към Министерството
на културата. Основните дейности,
отредени му да изпълнява, са да координира филмопроизводството и кинообслужването, продуцентската и филморазпространителската дейност“.
През лятото на 1991 г. са разработени и приети основните нормативни
документи за работата на филмовия
център: Наредба за устройството и
дейността на НФЦ и Правилник за продуцентска дейност, обединени през
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1994 г. в Правилник за устройството и
дейността на НФЦ, където е включена
и разпространителската дейност. Със
създаването на Националния филмов
център киното в България започва
да функционира по нови правила, съобразени с най-добрата практика в
европейското кино. Важен момент
за присъединяване към световната
практика е навлизането и налагането
на професията на продуцента, като
човек, който взима инициативата за
създаване на дадено произведение.
Благодарение на тези промени България вече има възможност да получава финансиране от чуждестранни
национални институции или фондове
като Eurimages, въпреки че страната
ни не беше все още член на Съвета на
Европа, към който е Фондът. Несъмнено успех бе и присъединяването на
България към Програма „Медиа“ години преди да стане член на Европейския
съюз. След 12 години и с голямо закъснение през 2005 г. бе приет и Законът
за филмовата индустрия.
Правя тази подробна ретроспекция,
защото тя е важна от гледна точка на генезиса на скандалите, които
нездравословно често съпътстват
българското кино през всичките тези
години, откакто е създаден Филмовият център. Нямам никакво съмнение,
че сред причините за проблемите на
първо място е пословичната ни склонност към опорочаване и деформиране
на доказани европейски практики. И
колкото и елементарно да звучи като
обяснение, родният ни манталитет
се е вкоренил в голяма част от драмите ни. Ръководният пост на НФЦ
се оказа ветровито и неблагодарно
място, дори за доказали се и уважавани професионалисти във филмовата
общност. Нито често сменящите се
директори, нито Националният съвет за кино успяха през годините да
разсеят съмненията за злоупотреби
с държавната субсидия и лобизъм, за
нагласени конкурси с уговорени членове на художествените комисии, за отсъствие на контрол върху разходването на средствата и т.н. Към всичко
това добавям и липсата на доверие
в продуцентите. Заради порочната

практика на отделни техни представители се хвърля сянка върху цялата
гилдия и професия.
Допреди няколко години с малки изключения имаше и еднопосочно действие – получаване на обществен ресурс за създаването на филми, без
това да е обвързано с качеството на
творбите и отношението на публиката към тях. Дори и след спорните
промени в Закона за филмовата индустрия вече има ясна норма, задължителна за всички, които се ползват
от неговите правила, а именно „защита на правата и интересите на зрителите“. За щастие в последно време
се появи лъч надежда, благодарение на
новото поколение филмови творци.
През тези 30 години Филмовият център, като представител на държавата, и Националният съвет за кино,
главен консултативен орган към агенцията, така и не започнаха дискусия какво национално кино искаме да
правим, в каква посока да се развива,
имаме ли нужда от детски филми, как
да се стимулира мрежата от киносалони и т.н. Въпросният Съвет освен
предложения за нормативни актове
и номинации за Оскар има още много
други задачи, а една от тях е най-важната, която през годините не виждам
да е осъществил адекватно, а именно – да разработи и предложи на министъра на културата Национална
програма за развитие на филмовата
индустрия. Досега не съм видял нито
една инициатива, подета от Филмовия център. Сякаш през годините
той се е превърнал само в „гара разпределителна“ за публични средства
и не прави нищо друго, освен да върви
след повелителите на властта. През
последните три години дори не успява
адекватно да организира най-важните
национални фестивали – „Златна роза“
и „Златен ритон“.
За съжаление трябва да се признае, че
Националният филмов център обира и
негативите от липсата на алтернативни източници за финансиране на
киното. През годините професионалистите в българското кино настояваха

политиците да изпълнят предизборните си обещания за създаване на
фонд „Българско кино“; да насърчат
меценатството и възможностите за
алтернативни източници на финансиране; да въведат санкции и да предотвратят нарушаването на авторските права от пиратските сайтове за
споделяне на филми. Всичко това, разбира се, не е изолиран случай в родното ни кино, а част от общите порочни
тенденции и липсата на политика по
отношение на българската културна
индустрия. Политиката на държавата – в лицето на Министерството
на културата, към българското кино
стана видима с приетите набързо
и по политическа поръчка промени
в Закона за филмовата индустрия.
Бяха пренебрегнати справедливи и
професионално формулирани и защитени предложения. И тук, за съжаление, ръководството на НФЦ заедно с
представители на законодателната
власт се превърнаха в защитници на
лобистки поправки, които да облагодетелстват определени близки до
властта кръгове, но не и филмовата
общност. Закономерно всичко това
доведе до безвремие в киното ни, за
което пандемията няма вина.
Всъщност голяма част от проблемите в българското кино, които рефлектират и върху работата на НФЦ, се
раждат и от липсата на комуникация
във филмовите среди. Забелязах това
още когато затвориха кафенето и
ресторанта на Съюза на българските
филмови дейци в Дома на киното.
Крайно време е след 30 години Националният филмов център най-сетне
да се сдобие със собствена сграда с
киносалон, а за разкош – и с кафене за
филмови срещи. Това би могло да бъде
„Модерен театър“ – най-старото ни
кино, където да се помещават офисите на Филмовия център, а в киносалоните да се прожектират всекидневно
игрални, документални и анимационни
филми. Защото в началото на 90-те
години всичко започна с ентусиазъм,
по „френски модел“ и в името на бъдещето на нашето кино… с най-добри
намерения.

септември 2021

74

Духът на моя баща е тук
Юджийн Чаплин, син            
на Чарли Чаплин, за музея
в семейното имение,
създаден през 2016 г.,
и за филма „Великият
диктатор“ пред „Нойе
Цюрхер Цайтунг“

Семейството на Чаплин, 1959 г., Yves Debraine, collection National Portrait Gallery, London

Намираме се в Корсие сюр Веве, в
имението, където сте израснали.
Навън играят малките посетители на музея „Светът на Чаплин“,
както сте правили и вие като дете.
Какви чувства събужда това у вас?

осъзнал напълно значението на музиката във филма. Затова започна
сам да композира. Чувах го редовно
да свири на пиано, освен това у дома
имаше много концерти, отбиваше се
например пианистката Клара Хаскил.

Градината, къщата, много неща са запазени, макар че при стотици посетители, разбира се, не могат да бъдат
същите. И духът на моя баща все още
е тук. Така е било винаги.

Какво си спомняте за посещенията
на Труман Капоти?

Как човек излиза от сянката на
толкова прочут, гениален баща?
Още в ранните си години разбрах колко високо бе вдигната летвата. Но
бях научил от него и от моята майка, че е много по-важно да бъда себе
си, отколкото да се сравнявам с него.
И аз имах таланта да разбера, че от
мен например няма да излезе добър
актьор.

Вие ставате тонрежисьор, работите с хора като Дейвид Боуи. Често ли говорехте за музика с вашия
баща?
Не особено често, ала бях постоянно заобиколен от нея. Той пръв беше
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Веднъж всички заедно отидохме във
Веве да гледаме представление на
цирк „Кни“ (най-големия цирк в Швейцария, б.р.). Той беше близък приятел
на моята майка и обичаше да предизвиква баща ми. Веднъж в дневната
каза, че току-що е завършил книга за
смъртното наказание, че сега имало
нов, фантастичен начин да се убиват
хора, без да страдат. Баща ми беше
потресен, а Капоти настояваше, че
това е чудесно.

Странен хумор. Новата специална
изложба на музея „Светът на Чаплин“ е посветена на филма „Великият диктатор“. През 1940 г. това
е първият голям холивудски филм,
който критикува нацисткия режим, и първият напълно озвучен
филм на Чаплин – неговото най-значимо произведение може би?

Трудно е да се каже. Безспорно Бродягата вече е можел да говори – трябвало е да има нещо важно за казване.
За последен път Чаплин излиза като
Бродягата, впоследствие се е почувствал твърде стар за този герой.
Този път го преобразява в еврейски
бръснар. Нашата изложба показва
особено добре с каква решимост той
е подходил към този проект. Мнозина
са го разубеждавали, смятали са, че
моментът не е подходящ. Получавал
е и смъртни заплахи, тогава в Америка е имало много симпатизанти на
нацистите. Ала е намерил начин сам
да финансира и да прокара филма. Той
беше перфекционист, обръщаше внимание на всеки детайл, в този случай
още повече. Не е искал да дава поводи
на противниците си.

По-късно той казва, че ако е подозирал действителните мащаби на
ужасите на нацизма и концентрационните му лагери, не би могъл
да се присмива така. Трябва ли
един комик понякога да си затваря очите, за да може да си свърши
работата?
Той не си е затварял очите, просто
не е можел да знае. Освен това той
се присмива на диктаторите, не на
техните дела и жертви. Във филма
единият деспот, който е загрижен
за своята власт, вдига все по-нагоре бръснарския стол, за да изглежда
по-висок от другия. Неслучайно ни напомня за някои днешни лидери.

Нацистите представят Чаплин
като евреин. Той не ги опровергава,
а по-късно обяснява, че едно опровержение би показало липса на солидарност с евреите.
Дори в едно интервю е казал, че има
предци евреи, въпреки че това не е
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документирано. Искал е да покаже, че
не трябва да се срамуваш от това.
Постъпва по същия начин, когато
по-късно, през ерата на Маккарти,
твърдят, че е комунист. Не се увлича да клейми комунистическата идея
само за да спаси себе си.

Той бяга от тормоза на маккартизма и се установява в Швейцария покрай премиерата в Европа на филма си „Светлините на
рампата“.
Чувствал се е толкова зле, че през
1952 г. вече не е искал да се върне.
Майка ми е била бременна с мен и настоявала бързо да намерят жилище
за семейството. Първо потърсили в
Южна Франция заради климата, после
намерили тази къща над Веве. Аз съм
първото от техните осем деца, родено тук.

Каква роля играеше майка ви в
това голямо семейство?
Тя постигаше равновесие, намираше
компромиси и служеше като буфер
при конфликти между бащата и нас,
децата.

Какви конфликти?
Знаех, че ще се появи този въпрос!
Конфликт не е точната дума, да го
наречем разногласия. Той например винаги искаше да сме добри ученици, а аз
изобщо не обичах училището. Много
се ядосваше, когато се връщах с лоши
оценки. Също така за него беше важно
ние, децата, да имаме добри маниери.
Обичаше хората с добри обноски и
знаеше, че това увеличава шанса да се
харесаш на другите.

Казват, че клоуните и комиците
по принцип са тъжни хора, имат
мрачни страни. Това отнасяше ли
се и за Чарли Чаплин?
Не. Той беше сериозен, но не и мрачен. Житейският му път започва в
бедност, в детството си той много е страдал, после става известен
и има успехи в Америка, преди да започнат да го критикуват заради възгледите му и връзките с млади жени.

Тогава среща моята майка, тя е била
на 17, той на 53, една година по-късно
сключват брак. Тя беше любовта на
живота му, до края двамата се държаха за ръце и бяха силно емоционално
привързани един към друг. Той беше
направил своето състояние и ценеше
постигнатото, вместо непрекъснато
да иска да спечели още. С моята майка
и децата той навлезе в тази невероятно щастлива фаза от живота си.
Така израснах и аз, със силно чувство
за сигурност.

Може би твърде обгрижен?
Може би. Ала когато на 12 години
отидох в интернат, бързо научих как
функционира т.нар. нормален живот.
По-късно забелязах колко силно е повлиял на представите ми хармоничният брак на моите родители.

Юджийн
Чаплин

Юджийн Чаплин е роден през
1953 г. в Швейцария. Той е петото дете на Чарли Чаплин (1889–
1977) и Уна О’Нийл (1925–1991).
По професия е тонинженер
(„Ролинг Стоунс“, Дейвид Боуи
и др.), автор е на документални
филми. Бил е директор на цирк
„Нок“, а днес отговаря за „Светът на Чаплин“, музея, създаден през 2016 г. в някогашното
семейно имение в Корсие сюр
Веве в Швейцария.

Кое е най-важното, което сте научили от баща си?
Радостта от цирка и от изкуството
във всичките му форми оказа силно
влияние на нас, децата. Той ни даваше
усещането, че с изкуство, с въображение човек винаги може да си намери
път в живота. И разбира се, чувството за хумор. Това е най-важното, което и аз искам да предам на децата си.
Чувството за хумор не само помага
да се чувстваш лично ти по-добре, но
често е по-ефективно при посочване
на несправедливостите, отколкото
агресивността.

Чаплиновият хумор е вечен и докосва всички възрастови групи. Как се
обяснява това?
Има един виц. Един човек непрекъснато се удрял с чука по палеца. Когато
го попитали защо, той отговорил:
„Защото се чувствам толкова добре,
когато престана“. Чарли Чаплин показва колко зле са нещата и после прави така, че да проблесне едно малко
късче добро. Той избира вечни теми,
защото всеки от нас носи в себе си
един малък бродяга. Разпознаваме
себе си в това човече, което иска да
бъде нещо повече, ала никога не забравя за своята скромност.

Баща ви сигурно щеше да намери
начин да ни накара да се присмеем
на коронавируса.
Убеден съм в това. Както и да се присмеем на вещи като компютрите, които смятаме за фантастични, ала те
могат да ни направят много самотни.
Той не обичаше особено новите технологии. Последният му филм, „Графинята от Хонконг“ от 1967 г., е единственият му филм в цвят. Намираше
цветните филми за фалшиви.

Не е харесвал и цветната телевизия, нали?
Точно така. У нас на библиотеката
стоеше черно-бял телевизор, първият модел изобщо в Швейцария. През
деня имаше само шест часа програма, а на нас ни позволяваха да гледаме
един час заедно с баща ни. После майка
ни купи цветен телевизор и старият апарат дойде при нас, в детската
стая, което ни направи много щастливи. Ала 48 часа по-късно баща ни си
поиска обратно черно-белия телевизор и ни даде цветния.
Превод от немски Людмила Димова
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Щастието
„Случайните снимки
не стават случайно.“           
Оля Стоянова разговаря
за проф. Румен ГеоргиевРум с неговия ученик                  
доц. Красимир Андонов
Професор Румен Георгиев-Рум (1947–
2008) е фотограф и кинооператор.
През 1997 г. основава специалността
„Художествена фотография“ в НАТФИЗ
„Кр. Сарафов“, която за първи път дава
възможност за висше образование по
фотографско изкуство в България.
Като фотограф работи в стила на несъбитийния репортаж, а по повод на
неговия цикъл „Обикновените хора“
големият френски фотограф Анри Картие-Бресон му пише: „Бях истински
трогнат от хубавия Ви албум „Обикновени хора“, в който Вие доказвате, че с
внимание и сърце всички хора стават
(не)обикновени“.
Фотографската изложба на проф.
Румен Георгиев-Рум беше открита
от негови приятели, съмишленици
и студенти в галерия One през юни
т.г. Подготвяна близо две години и
организирана в рамките на Европейския месец на фотографията 2021, тя
включваше авторски фотографии от
циклите „Обикновените хора“, „Селска кръчма“, „Болнична стая № 13“ и
други, които са били запазени в колекциите на Фотографската академия
„Янка Кюркчиева“ и НАТФИЗ (дарение
от Таня Турлакова). Всички изложени
фотографски копия са изработени
собственоръчно от проф. Румен Георгиев-Рум. След смъртта му през
2008 г. огромният му архив се изгубва
и днес неговото творчество остава
непознато за широката публика.
Доц. д-р Красимир Андонов е ученик
на проф. Румен Георгиев, завършил
е в НАТФИЗ първоначално операторско майсторство (1990–1995), а
по-късно и художествена фотография (1993–1997). Днес е преподавател
и ръководител на специалността

из цикъла „Обикновените хора“

„Фотография“ в Театралната академия. Автор е на няколко фотоизложби
и е оператор на филмите „Съдилището“ на режисьора Стефан Командарев,
„Лили Рибката“ на Ясен Григоров, документалния филм „Мъртвите отварят очите на живите“ на Станислава
Калчева и др.

Проф. Румен Георгиев-Рум е един
от вашите учители. Но всъщност
кой е той?
Той е един от двамата големи учители, които имам, но това е в личен план.
Иначе Румен Георгиев е от хората,
които трябва да останат в историята на българската фотография, защото творчеството му е уникално в
условията, в които се е случвало. Родоначалник на този тип мислене във
фотографията е Анри Картие-Бресон,
нарича го „снимане в решаващия момент“ – тогава, когато съдържанието и формата са в равновесие. А това
всъщност означава, че фотографът
следи нещата, които се случват пред
очите му, и натиска спусъка само в
онзи момент, когато всички отделни
елементи застанат по точно определен начин, по който разказват точно
определена история. Защото малко

преди този момент или малко след
него тази история липсва или вече не
е същата.

Проф. Румен Георгиев е намирал
точния момент, защото в неговите фотографии има усещане за
баланса, за онова крехко равновесие, което разказва повече истории, отколкото виждаме при първи
прочит.
Когато вкараш в една рамка няколко
обекта, зрителят винаги търси връзка между тях. Но ако ти като автор
си задал начина, по който обектите
комуникират помежду си, оставяш на
зрителя удоволствието да открие
това, което му казваш. Не е лесно. И
мисля, че затова проф. Румен Георгиев в периода на късния социализъм, а
дори и на ранната демокрация оставаше леко неразбран, защото социализмът ни завеща фотография, която
е доста буквална или поне по-директна като изказ. Докато този начин на
кодиране, което Румен Георгиев правеше, изисква активното желание на
този, който гледа, за да възприеме
историята. Още повече че сюжетите му са твърде обикновени, твърде
познати.
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Но пък и той съзнателно работи в
тази посока – и с албума „Обикновените хора“, и с книгата „Фотография на ежедневието“.
Той правеше нещата, защото имаше
необходимост да ги прави. Тези фотографии не са поръчани от някого,
вероятно ги е изпращал по-късно на
конкурси или са били публикувани, но
те със сигурност са свързани с неговата вътрешна потребност да
заснеме точно тези кадри. Цялото му
творчество е свързано с тази вътрешна потребност. Съвсем случайно
стигнахме до негови албуми от времето, когато като ученик се е запалил за
фотографията, видях, че тази негова
необходимост датира още оттогава. Под снимките има надписи, които не са свързани толкова с имената
на хората, които са на тези снимки,
колкото с това с какъв фотоапарат
е снимал, какъв филтър е сложил и
как е проявил филма. Той до последно
си беше такъв – много точен в част
от фотографията. В друга част –
като избора на камерата например,
беше абсолютен артист – снимаше с
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каквото му попадне и много обичаше
да експериментира. Взимаше такива
камери, които ние най-вероятно бихме подминали, а той работеше с тях
и снимаше непрекъснато. Така протичаха и часовете ни – всяка седмица идваше с чисто нов албум, а понякога и
с няколко ръчно изработени албума,
и ни ги показваше. Другото нещо, за
което му се възхищавам сега, когато
пак гледам фотографиите му, е, че в
много прости композиции – например
пейка или прозорец, той успяваше да
види красота, композиция, светлина,
графика. В първия момент тези фотографии ти изглеждат обикновени,
едва ли не като нещо, което някой
просто е щракнал, но при втория поглед започваш да откриваш други
връзки, които светлината може би
носи, или повторяемостта на елемента на преден план в елемента на
заден план… Той винаги успяваше да
кодира нещо, да си намери сюжети,
които да не са просто една снимка, да
има история.

Така ли подреждахте и изложбата на Румен Георгиев? В нея сякаш имаше тънки линии, които
свързваха отделните фотографии
– двойки, които седят на брега на
реката, кадри от различни улици,
които все едно са една и съща улица, възрастни двойки и младежи,
които се движат уж по едни и същи
места.
Направихме изложбата заедно с Фотографската академия „Янка Кюркчиева“, която притежава няколко негови
серии, а другата част от фотографиите Таня Турлакова дари на НАТФИЗ
„Кръстьо Сарафов“. Начинът на подреждане на изложбата беше свързан
с начина, по който Румен виждаше
нещата. Част от фотографиите са
описани коя с коя кореспондира, другите са събрани по серии, а там, където
нямахме информация, се опитахме ние
да комбинираме. Понеже има история
във всяка снимка и фотографиите лесно се комбинират. Щом разчетеш историята, лесно намираш нещо, което
я допълва.

Казвате, че има история във всяка снимка, но в тази изложба са
включени и много предмети. Каква
е историята зад албумите, които
са събрани?
Той ни предаде технологията за правене на албуми. Аз самият, пък и много от приятелите ми от онова време продължихме да правим подобни
албуми дълго след като завършихме.
Аз дори дълго време не бях правил
изложба, а само си подготвях албумчета. А най-хубавото е, че когато се
събрахме на изложбата всички негови
студенти, се почувствахме свързани от Румен, като някаква общност.
Според мен няма негов студент, който в някакъв период на следването си
да не е опитал да снима в тази посока,
в която Румен снимаше. Просто той
умееше да запалва. Това го има и във
фотографиите, които избирах за изложбата. Има го дори в предметите,
които са показани – проект, който
той е описал, „Мои Балкани“, негови
плакати. Отношението, което Румен
имаше към фотографията, ме караше
да хвана фотоапарата и да снимам.

Проф. Румен Георгиев
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Успяхте ли да съберете в тази изложба всичко, което искахте?
За съжаление нямаше толкова място. Имаше и много хубави кадри, които е правил, след като е изписан от
болницата в Стара Загора. Цикълът
„Болнична стая № 13“ е направен по
следния начин: той си чупи крака, налага му се да остане в болницата, но
не може да стои просто така и да
не снима. Затова прави снимки дори
когато е в леглото и не може да се
движи, снима съседите си. По-късно
открихме и няколко кадъра с него – целият му крак е в гипс, той е с патерици, но на врата му виси фотоапарат.
Дори има едно албумче, където почти
всеки кадър е направен през патерицата – някъде е седнал, оставил е
патерицата, тогава е видял кадъра
и го е заснел. Той снимаше много, по
няколко филма на ден. Това, което съм
запомнил от него, е как казваше, че
има фотографи снайперисти и фотографи картечари. И определяше себе
си като картечар. Както и част от
крилатите му мисли, които наричахме
„румчетата“: „Простият апарат не е
проста работа“, „Лесно е да снимаш,
но трудно е да снимаш лесно“ или „Случайните снимки не стават случайно“.

Колко от изложените предмети са
свързани пряко с Румен Георгиев?
Щипки, ванички, ленти…
Малка част са от нашата лаборатория в НАТФИЗ. Със сигурност Румен
Георгиев ги е използвал, но те не са
негови лични вещи. Има и контактни
копия, фотографии, които са пряко
свързани с него.

Трудно ли избрахте портрета на
Румен Георгиев за плаката? На него
той е олицетворение на щастливия
фотограф – усмихнат като дете,
прегърнал купчина ленти, все едно
е попаднал на истинско съкровище.
Да, от всички негови портрети, които съм виждал, това е портретът,
който изразява щастието на фотографа – взел е една купчина филми и
си представя, че хубавото тепърва
предстои. В изложбата е включен и

Румен Георгиев-Рум, из цикъла „Болнична стая“

още един негов портрет – той е още
момче, на 15–16 години, държи един
„Пентакон“. Между неговите кадри
откриваме и много негови портрети
– снимали са го с кинокамера, на 16 мм,
а той после е обръщал този позитив
в негатив, за да си изкопира снимка.
Освен това Румен винаги копираше
снимките си с черната рамка от края
на кадъра, което значи, че при копирането кадърът не е прекомпозиран. Да
снимаш в пълен кадър не е лесно, това
също е важно. Бресон копира снимките си по същия начин.

Има ли парадокс в това, че фотографията улавя момента и работи
с паметта, а се оказва, че фотографите по-лесно могат да бъдат
забравени?
Целта на изложбата беше младите
хора да се запознаят с работата на
проф. Румен Георгиев. За съжаление
много малко са местата, където могат да се видят негови фотографии.
Той има издадени книги, има публикувани много научни статии, но реално снимките, които са достъпни в

интернет, са малко. В същото време съм сигурен, че той има запазено
място в историята на българската
фотография, защото е българският
еквивалент на Анри Картие-Бресон. Двамата си приличат и по отношението към фотографията, и по
начина, по който снимат, и може би
най-важното – по начина, по който
виждат. За съжаление след смъртта
му творчеството му се изгуби и затова много млади хора, които са свързани с фотографията, не знаят нищо за
него. Това беше едната цел на изложбата – да върнем Румен Георгиев като
автор за всички, не само за тези, които го познаваме. А другата цел беше
да провокираме интереса към него
и желанието да се събере неговото
творчество в нещо сериозно, да бъде
достъпно за широк кръг.

Означава ли това, че един ден
тази изложба може да прерасне в
дигитален архив или фотокниги
например?
Надявам се тази изложба да провокира появата и на други негови
произведения.

септември 2021

80

Здравка Евтимова

Удобен
Здравка Евтимова е родена през 1959 г. в Перник. Завършва английска филология. Автор на романи и кратки разкази, сред които и
нашумелият разказ „Кръв от къртица“. Председател на българския
П.Е.Н. център от 2019 г.

Някои приказваха шепнешком, че се
казвала Ася, други, също шепнешком,
се хвалеха, че са я виждали да слиза от
автомобил S класа. Била висока и пухкава; додето поглед стига, всичко било
нейно – магазините по главната, леярната, шивашкият цех, въздухът. Ася.
В квартал „Юг“ сградите са нагъсто,
като любов в роман, човек вижда от
прозореца на кухнята си какво готви
съседката. Между блок 36 и 37 се появи дребен на ръст младеж. Той набра
някакъв номер на телефона си. След
двайсет секунди при него дотича запъхтян индивид, не човек – катедрала; изпод ръкавите на фланелката му
извираше лава от мускули. Тихо, делово подобният на гълъб човек започна
да налага катедралата. Гигантът не
се предпазваше. Дребните юмруци нашариха скулите му. Съскаха. По устата на гълъба се появи пяна.
– Наведи се – нареди той. – Не те
стигам.
Дългият падна на колене. Само веднъж
се дръпна – миг преди кокалчетата на
гълъба да потънат в окото му.
– Падни по-ниско! – сега юмрукът попадна в целта.
Юни, най-надменният месец, украси
с локви квартала. Терасите на осеметажните блокове натежаха от хора.
В този край на родината се пиеше. Народът не желаеше телевизия, дотук
му беше дошло от сериали, захар и любов. Искаше зрелища.
– Бий! – викна насърчително един
балкон. Отсреща някой свирна. По
прозорците на остъклените тераси
се лепнаха десетки заинтригувани
носове.
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Една стара жена, която метеше пред
плод-зеленчука за шейсет лева на
месец, докрета до стълкновението.
Беше сбръчкана, мършава.

– Госпожо – изпя задавено мъничката
птица.

– Успокойте се, деца – поде тя, но усети, че едва ли ще настане мир. – Ей,
момче, виж какъв си голям. Кажи му да
спре да те бъхти.

Тя докосна фланелката, изопната от
безкрайните рамене на исполина. Потъна във вулкана на мускулите под
късите мокри ръкави.

Заваля. Мъжът гълъб очевидно не
обичаше дъжда. Без да се обръща към
старата тенекия, нареди:

– След десет минути го искам – нареди
дамата. – Парфюмиран.

– Изчезвай, бабичке.
– Бабичкее!– ревна балкон от втория
етаж. – Кой ще търка петната пред
входа, ако те просне долу?
В тези блокове всеки беше специалист по бойни изкуства. Метачката
зарови поглед в чорапите си, черните
ѝ галоши се помъкнаха – куцук-куцук
– към пейката. Хората по остъклените тераси наблюдаваха. Мнозина
бяха вдигнали телефони – вероятно
правеха клипчета или залагаха къде
ще попадне обувката на гълъба при
следващия му опит.
Юни, месец със сприхав нрав, реши да
покаже кой командва тук. По разбитата улица край блок 36, сгърчена под
паркираните коли – бъдещи купчини
ръжда, се появи жена. Коса, боядисана
с вкус в цвят на старо злато. Всички
жилетки в квартала се боядисваха в
нюанс старо злато, но злато нямаше,
имаше старост. „Тази пихтия какво
дири тука?“ – ядоса се балкон от осмия етаж.
Оказа се, че не е пихтия.
Дамата приближи до ръкопашния бой.
Вдигна ръка. Гълъбът застина на място. Закашля. Плю. Въздухът завря.

Жената не го погледна.

Гълъбът трепна. Светкавично извади
– никой не може да предположи къде
гълъбите крият пликчето си с влажни
кърпички. Изящните му пръсти попиха кръв и пот от бузите и се заеха с
очния контур, където преди минути
бе вибрирал юмрук.
– Падни долу – нареди старото злато.
Гълъбът светкавично се сгъна.
Ноктите на дамата бяха от пламък.
Одрасканото причиняваше болка. Зарастваше бавно дори при гълъби.
Терасите опустяха.
Госпожа Ася!
Приказваха, но това бе по-скоро зловреден слух – който не уважава госпожа Ася, на другата сутрин се събужда
в костюм от дърво.
– Боже, къде си. Ела да ни видиш – помоли се старата метачка и прекръсти
избелялата си синя престилка. – Сами
се навеждаме да сме им удобни да ни
бият, Господи.
Старото злато в косите на госпожа
Ася засия. Хигиенистки и техните
брътвежи не представляваха интерес за никого.

