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Наследство
и памет
Когато през 1873 г. Емил Зола пише романа си „Търбухът на Париж“, посветен на парижките хали, той изрично
държи да разграничи „многотията“
от „духа на мястото“. Да, халите са
образ на неудържимото потребление
и на социалното разслоение, но и на
„култура на разнообразието“, чийто
резултат са знаменитите традиции
на френската кухня. Едни от най-запомнящите се страници в романа
са тези за „симфонията от сирена“,
достъпна за окото и обонянието на
купувачите, която Зола описва с подбрани музикални метафори. Накратко, халите са не само „търбух“ (в пряк
или социален смисъл – като „проблемен квартал“), но те са и „сърцето на
града“. Което особено проличава, ако
влезете в най-близката църква „Сент
Йосташ“, където има нещо като мемориал на „количкарите“ от халите,
пренасящи произведените от тях
пресни зеленчуци и плодове, сирена,
меса и риби на това място от незапомнени времена. На техния къртовски труд се дължи не само „духът на
мястото“, но и издигането на въпросната църква през XVI век, известна с
изключителната си фасада и невероятния звук на органа, където е погребан композиторът Жан-Филип Рамо и
е кръстен Молиер.
Разказвам всичко това като увод към
споровете за съдбата на Халите в
София. Може би има на какво да се поучим от горчивия опит на парижаните,
които и до ден днешен продължават

да съжаляват за разрушаването на
своите хали през 1971 г. и заместването им с днешния мултифункционален
комплекс от президента Жорж Помпиду, известен почитател на съвременното изкуство. Навремето даже
Джон Ленън подписва протестното
писмо срещу тяхното разрушаване и
е бил готов да организира концерт на
площада. Ала нищо не помага и парижките хали отиват в небитието.
А добре известно е, че Халите в София
са осъществени през 1911 г. от арх.
Наум Торбов като точна реплика на
парижките хали. Лесно можете да се
убедите в това от старите пощенски
картички или фотографии, достъпни
в интернет. Идентично е дори и официалното им наименование като Централни хали (les Halles centrales), което
винаги поставя въпроса за евентуалните им подразделения. Ала не това е
най-важното. Направих цялата тази
„историческа екскурзия“ с една-единствена цел. Исках да покажа, че спорът за съдбата на Халите, която е и
темата на този брой, е нещо повече
от спор за съдбата на една сграда. Тя
е спор за идентичността на центъра
на столицата, от която Халите са
важна брънка. Халите са „образ на
столицата“ и имат много важна „културна задача“, която описва в интервюто си културологът проф. Александър Кьосев. Това е видимо дори
от фасадата: заради герба на София,
поместен между каменни плетеници
над главния вход, точно под прочутия

часовник върху островръхата кула,
който повече от век задава времето
в първия град на България.
Да, вярно е, че Софийските хали са
имали времена на възход и години на
упадък. Така през 1988 г. – в самия край
на соца – те затвориха врати, започнаха да се рушат и по едно време на
покрива им дори прорасна дърво. Слава богу, това отмина. Но дойде време,
в което тяхната задача като „културно пространство“ би трябвало да
се осмисли наново.
Неслучайно поемането им от търговската верига „Кауфланд България“
породи толкова разпалени спорове
и даже протести. Въпросът е дали
ще бъде възможно – както пита архитектът проф. Тодор Кръстев – те
да се върнат към първоначалната си
функция на „храм на изобилието“? И
в тази уникална по рода си софийска
сграда да се продават само фермерски
продукти или редки подправки, изобщо всичко онова, което липсва в традиционните супермаркети? Ще могат
ли Халите да се превърнат отново и
във важно „социално пространство“
– с кафенетата си, а и с археологията
от „светилището на нимфите“ в подземието, която трябва да бъде експонирана по нов начин? Или постепенно
ще започнат да се заличават пластовете от памет? Отговорът до голяма
степен зависи и от гражданите на София. Тъй като Халите са наше наследство и наша памет.
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Съдбата на Халите
„Кауфланд България“ представи през октомври преработения си идеен проект за преустройство на вътрешното пространство на Халите в София –
сграда, която е паметник на културата от национално значение. Промените са съобразени с препоръките, отправени от Специализирания експертен
съвет за опазване на културни ценности към Министерството на културата през юли. Сградата, построена през 1911 г. от арх. Наум Торбов, днес е
собственост на израелската компания „Ащром“, с която германската верига
е в договорни отношения. Предстои проектът отново да бъде разгледан от
Националния институт за недвижимо културно наследство, а заявената от
„Кауфланд“ инвестиция е около 50 млн. лв. Ще се съхрани ли способността на
Халите да носят историческа памет? И ще се превърне ли тази сграда в място за среща не само със стоки и продавачи, но и с културата на града?
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Културната задача

на Халите

Разговор с проф. Александър Кьосев
Пощенска картичка с Халите, 1910 г.

„Ако глобализацията
на Халите продължи,
способността
на тази сграда да носи
историческа памет
ще намалее. Най-много да се
стигне до имитативни
и повърхностни
стилизации“
Ненадейно сред многото спорове за
съдбата на емблематични столични сгради се добави и този за Халите, които стават част от „Кауфланд“. Нека започнем разговора с
историческата роля на Халите за
центъра или центровете на София
и как точно те се вписват в него?
Въпросът е пряко свързан с болната
тема за културното наследство, но
за мен той е не само исторически, а и
биографичен. Аз съм отраснал в този
квартал. Роден съм на улица „Цар
Самуил“ и пресечката с „Пиротска“
(тогава се казваше „Жданов“), което
е точно зад Халите. Така че темата
ме засяга не просто като софиянец, а
съвсем лично. Женският пазар тогава
беше много особено място. По-късно
Васко Кръпката създаде прочутото
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си парче за „Кучето на крайния квартал“, имайки предвид Подуене. Ала ви
е бедна фантазията какво представляваше навремето кварталът зад
Халите, беше много по-„кучешки“ от
Подуене. Беше извънредно живо, но
и много опасно място. Там живееха и
хора, които бяха утайка на обществото в буквалния смисъл на думата,
кооперациите бяха в отчаяно състояние, с пробити покриви и олющени
мазилки, дворовете бяха като мазета
– мрачни, миришещи на мухъл.
Щом като деца отидехме към Халите
и Банския площад, там ни посрещаше
нещо различно от нашия квартал, то
смътно напомняше на цивилизация.
Нямахме никакви пари тогава, сладкарниците бяха изключение и основното ни забавление беше отиването
до Банския площад, за да се пие сладка минерална вода от чучурчетата.
Днес с почуда установявам, че поради някакви причини температурата
на водата се е променила и вече не е
толкова сладка.
Халите по онова време не бяха нищо
повече от една сграда за мен. Голяма
и по-тържествена сграда, но тя не се
отличаваше особено от хинтергрунда

на Женския пазар и прилежащите квартали с тесни улички, изкъртен паваж и
порутени бараки в дворовете. В този
смисъл никой от нас не знаеше какво
представляват Халите, нито какво представлява Банският площад и
защо Банята и Халите ограждат джамията. Започнах да разбирам техния
архитектурен и урбанистичен смисъл
много по-късно, когато започнах да
се занимавам с културната история
на София. Тогава разбрах, че в зората
на модернизирането на София (някъде в периода между 1907 г. и 1912 г. се
осъществяват тези сгради, макар да
са планирани далеч по-рано) те са построени със знакова функция. Участват в един важен акт на деориентализация на столицата. Още от 80-те
години на XIX век София започва да си
създава европейски център, а поколението на младите български архитекти, върнали се от следване в чужбина, добавя към този център своите
„сецесионни“ или „неовизантийски“
сгради – на Халите, на Банята. Това
са модерни, пищни и богати постройки, поне за тогавашния мащаб, и те
неслучайно ограждат единствената
останала и действаща джамия в столицата. Още в предходните десетилетия дотогавашният ориенталски
профил на София се е променил в посока
„европеизация“, а османското културно наследство е безмилостно унищожавано или преустройвано. Новите
представителни сгради на столицата
са строени по европейски проекти и в
модерните тогава стилове – и като
европейски, са знак за патриотична гордост. Следващото поколение
архитекти – Петко Момчилов, Наум
Торбов, работят върху Банския площад, заедно със своя австрийски колега Фридрих Грюнангер, който твори и
живее в София: те също желаят да „изтръгнат“ София от лапите на ориенталското, да я превърнат в един европейски град, но правят това по-фино,
със средствата на националния архитектурен романтизъм, използващ
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елементи от православно-византийската и средновековната българска
строителна традиция: европеизират
я, но с усет за родното.
Банският площад е тъкмо тържеството на тази втора европеизация. Той
е представителен, богат, сецесионен,
поставя джамията в европейски кавички, демонстрира, че България вече
не се страхува от Ориента, защото
може да го стилизира и усвои в родната си традиция.
Но точно тук се намесва някаква ирония на историята. Всъщност заради
нея започнах с биографичните си спомени: по някаква странна логика в София през 60-те години на миналия век
тази тържествуваща европеизация
изобщо не се забелязваше. Виждахме
друго – как гравитацията на Женския
пазар беше всмукала обратно този
представителен център, беше изтрила неговия европейски блясък и
го беше ориентализирала вторично.
Заниманията ми с културна история
на София ме убедиха, че подобен тип
ориентализации – промени в излъчването и културните значения на площада – са се случвали няколко пъти: в
края на 20-те и 30-те години, когато
отвъд всякакви регулационни планове
в Ючбунар и Коньовица се заселват огромен брой емигранти от Македония
и Беломорска Тракия и строят барачки
и бидонвили, после при строежа на новия „съветски център“ на София през
50-те, по времето на западането на
Халите и Банята в края на социализма
и началото на прехода. И може би не
е случайно, че през последните десетина-петнайсет години той се оказа
притегателен фокус на толкова много
арабски, турски, китайски и какви ли
не емигранти. Тези хора някак си разпознават мястото като свое, ориенталско – и то въпреки ремонтите на
„Пиротска“ и Женския пазар.

Казвате, че Централните хали едновременно се включват и изключват от модерния център около
Банския площад. Да се опитаме да
очертаем тогава културната им
специфика.

Халите имат много особена съдба.
Между всички тези сгради на Банския
площад, които се строят, за да поставят съдбата на ориенталската
джамия в европейски кавички, Халите са най-модерната сграда. Спори се
дали фасадата им е в сецесион или ампир, но според мен спорът е безпредметен, защото Халите, подобно много други сгради в София, съчетават
най-различни стилови елементи. Но
най-важното е, че вътрешното пространство на Халите е било за времето си много модерно със стоманено-бетонната си конструкция. Това е
един от първите опити в София да се
използват подобни материали и конструктивни техники, които позволяват изграждането на огромни обеми
с нов мащаб. Сградата на Халите е
много фино постижение на арх. Наум
Торбов, без значение доколко стилово
единен или стилово еклектичен е нейният замисъл.
А и политическата задача на Халите
е била много важна (тук ще се позова
на изследванията на Елица Станоева, написала по темата великолепен
текст): като модерен европейски
пазар те са замислени да изместят
дивата шарения на бившия османски
пазар, намирал се пред джамията.
Присъствието му е съхранено в описанията на пътешественици, разказващи за неговите цветове, звуци
и миризми, а и за типажите, които са
го обитавали: там са се стичали шопи
от съседните села, турци, евреи, арменци, всевъзможни хора, които са
придавали на мястото доста колоритен и жив вид. Халите изпълняват задачата си, „ориенталщината“ е унищожена и е заменена с едно модерно
европейско пространство, строено
по модела на Парижките хали (други
ги оприличават на парижкото Пти
Пале).
Целта за пореден път е била да се покаже, че София е европейски град и че
дори когато става дума за консумация
на месо и карантия, те могат да бъдат съхранявани, предлагани и консумирани по хигиеничен и цивилизован
начин. В тази патриотична и визуална задача тогавашните кметства

влагат много усилия и много пари.
Няколко поколения от кметове и общински управи упорстват в създаването на този европейски и патриотичен спектакъл: нека всички видят,
че София не е вече мизерният стар
османски град, западнал през XIX в.
заради земетресение и пожари. Защото да напомним, че при Освобождението София представлява жалка
картинка: местните турци са избягали, населението е драстично намаляло, състоянието на улици и сгради е
плачевно. За сметка на това в града е
имало между 27 и 40 джамии, в източниците се споменават различни цифри. Всичко това е трябвало да изчезне. Ориенталският силует на града е
трябвало да бъде преодолян с градоустройствени и архитектурни мерки:
градът трябва да се превърне в нова
европейска гледка и в това се влагат
много пари, урбанистична и архитектурна експертиза. Модернизацията
изисква градоустройствена смелост
и замах, понякога граничещи с бруталност (например пионерен екип на
градоначалника Ал. Мосолов разрушава с динамит минаретата на няколко
софийски джамии по време на буря, за
да изглежда като природно бедствие).
На фона на всички тези модернизационни и европеизационни жестове
възникват Банята, Халите, Синагогата и целият Бански площад. Оформят
нов площад, нещо красиво и пищно,
доказателство, че можем да бъдем европейци и че сме европейци. Сега вече
разбираме историческия парадокс.
Как така се случва, че точно този
квартал вторично се ориентализира,
и то на няколко пъти през годините?
Сякаш някаква непреодолима градска памет го връща към шаренията и
смрадта на ранния ориенталски пазар
пред джамията.

В една статия, публикувана в сп.
„Архитект“ през 1927 г., Чавдар
Мутафов (виж сп. „Култура“ брой
03/2020 г.) иска да обвърже Централната баня и джамията „Баня баши“,
докато Халите не са му интересни,
сякаш са част от „друго пространство“. Каква е причината? Нали
тъкмо Халите са символ на модерното, на „новата икономика“?
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Тези писания на Чавдар Мутафов са
изключително любопитни. Аз смятам,
че Чавдар Мутафов е фантастичен
талант, недооценен в българската
литература поради политически причини, стилът му е неподражаем. Особено интересни са и неговите кратки
есета, в които той характеризира
модерното време. В есето си „Родна
архитектура“ Мутафов изразява отношението си към същото поколение
архитекти, за които говорихме, представителите на националния романтизъм. За него те не са постигнали
онова, което искат, а именно усещането за „родност“ в сградите, които
са построили. Мутафов има собствена идея за това какво представлява „родното“ в архитектурата, тук
няма да навлизам в нея, ще кажа само,
че е леко мистична и напомня определени крайни дясно-националистични
възгледи, на които няма да се спирам
в момента.
На този фон статията му за Банския
площад е далеч по-интересна. Тя е писана през 1927 г., но се основава на разработка, която той прави, докато учи
в Мюнхен при проф. Бестелмайер, известен архитект, впоследствие превърнал се в известен представител
на нацистката архитектура. Бестелмайер е възложил на Чавдар Мутафов
задание да поправи градоустройствените грешки на Банския площад. Това
е странно, защото дотогава в българската публичност и в специализираната архитектурна периодика никога не
е ставало дума за това, че Банският
площад е сбъркан. А ето че учителят
и ученикът откриват в него грешки и
създават нова концепция за това как
площадът трябва да бъде организиран, изваждаща Халите от неговото
пространство. Бестелмайер-Мутафов изчистват цялостната концепция на Банския площад от нейните
традиционно-български политически
значения – те нямат чувствителност
за това, че целият Бански площад и
новият регулационен план на София
формират около джамията, действащ мюсюлмански храм, „европейски
кавички“. Тези неща на проектанта
Чавдар Мутафов изобщо не са му важни, той сякаш не ги разчита. По тази
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причина той не разглежда Халите и
Синагогата като част от площада,
ограждащ джамията, която на всичко отгоре стои косо спрямо оста на
бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ъгълът ѝ
стърчи в посока Мека, а не в посоката,
която сочат римските оси на града.
Интересното е, че Чавдар Мутафов,
който в други свои текстове показва
изключителна чувствителност към
софийския контекст, в тази си разработка е удивително нечувствителен

Поглед към Халите от Банския площад,
фотография Николай Трейман

към него. Той разглежда задачата, която му е поставил проф. Бестелмайер,
като абстрактна задача, като студентско упражнение. Съответно целият площад, схванат по този нов начин, се завърта около оста си, започва
да гледа на североизток, отваря се
към улица „Искър“, където трябва да
бъде главният вход на Банята, а градината се затваря и огражда с голяма стена. Нищо, което е зад „Мария
Луиза“, не е интересно, то си остава
отделен квартал и няма общо с Банския площад (за екзотичния квартал
зад Халите Чавдар Мутафов по-късно
ще напише удивителната миниатюра

„Ючбунар“, едно от най-хубавите му
есета).
Слава богу, целият неговият студентски проект за поправка на Банския площад си остава само на хартия. Радикалните преустройства на
градовете не ги осъществяват фини
интелектуалци като Чавдар Мутафов. Но нещо подобно, а заедно с това
непредставимо, се случва чрез брутални сталинистки намеси в София
десетилетие по-късно. През 50-те
години се изгражда тоталитарният
център на София – това, което днес
ние наричаме „триъгълник на властта“: бившият Партиен дом, Министерският съвет и президентството,
хотел „Балкан“ и ЦУМ, формиращи могъщо гранитно и паноптическо триъгълно пространство, задаващо нов
тип градска визия. Този нов комунистически център загърбва без никакво
колебание целия Бански площад – не
само Джамията или Халите. Всичко
там си остава само странична притурка към сталинисткия мастодонт,
разположил се върху Ларгото. Така че
радикалното преустройство на площада около Банята се случва не през
разни интелектуални проекти, а през
историята на политическите сътресения, които София, а и цяла България
преживяват.

Днешните спорове около проекта
на „Кауфланд“ също са много показателни. Никой не иска появата на
стандартен супермаркет в тази
емблематична „ар нуво“ сграда в
сърцето на София, но и предложените от инвеститора опити за социализация – с кафенета, книжарница и експониране на археологията
от подземието (светилището на
нимфите) – сякаш не срещат еднозначно одобрение. Как вие виждате
бъдещето на Халите?
Надявам се, че нашите читатели вече
си представят с колко сложни пластове от исторически значения са обвързани Халите. Ние твърдим, че София
като цяло е многопластова, че отдолу
лежат римски и тракийски пластове,
хвалим се, че е селище на 8000 г. Но
забравяме, че модерните паметници
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– в случая отново говоря за Халите и
за Банята, за Синагогата и подновената католическа катедрала – са не
по-малко многопластови. Те носят
върху себе си множествени и противоречиви исторически значения,
в тях има културни и политически
конфликти, има исторически вълни
от разнопосочни трансформации, европеизации и реориентализации. И на
този фон се появява предложението
на една глобална корпорация, „Кауфланд“, която за пореден път заявява
амбиции да се справи с икономически
и културни проблеми. Това няма как да
не събуди недоверието ми на историк
на културата.
Спомняме си, че Халите бяха западнали още през 80-те години на ХХ в.,
а по-късно, по време на кметския
мандат на Стефан Софиянски, затънаха в още по-тежки проблеми. Бяха
преотстъпени на израелската фирма
„Ащром“, която сега иска да ги продаде на „Кауфланд“. Защо ли иска да ги
продаде, защо не ги е модернизирала
самата тя? Всичко това носи в себе си
нови културни и политически символики, твърде мрачни. Не съм сигурен
дали всички си дават сметка за това.
Навремето играта е била между ориентализация и европеизация, а европеизацията е била равна и на патриотизация – защото, като покажем на
света, че сме европейци, получаваме
признание като българи. Сега обаче
е още по-сложно, защото се намесва
един нов играч, който разфокусира
картината. Досещате се – това е
глобализацията, глобалните корпорации. Те не се интересуват много
от свръхсложни локални неща като
тези, които описахме: нямат нито
време, нито енергия, нито пари,
нито експертиза за такива празни
работи. Дори когато се правят на
локално чувствителни и деликатни,
всъщност по дефиниция не са такива, чувствителни са единствено към
локалното в пазара и икономическата
полза, не към културната история. Не
бихме могли да очакваме друго от тях
освен имитация на интерес към историята на София.

Ето защо, ако глобализацията на Халите продължи, способността на тази
сграда да носи историческа памет ще
намалее. Най-много да се стигне до
разни имитативни и повърхностни
стилизации, всичко ще зависи от желанието и парите, които корпорацията е готова да инвестира, както и от
времето и усилията, които експертите ѝ са готови да положат, за да разберат. Подчертавам, че от тези три
неща най-трудното е да се инвестира
в усилието за разбиране. Защото никой от „Кауфланд“ – никой от техните
проектанти, мениджъри и дизайнери
– няма да си даде зор да разбере сложността на общия контекст на Банския
площад като цяло. Дори обикновеният
софиянец трудно я разбира, какво да
кажем за глобалния инвеститор, на когото целите му са съвсем другаде. От
друга страна, една идеална многопластова реконструкция би предполагала
дълги изследователски, проектантски и реставраторски усилия: готова
ли е общината за това, готови ли са
данъкоплатците?
В този смисъл аз съм песимист, че
духът на Халите ще бъде съхранен.
Трябва да се намери баланс между
функция и културноисторическа памет. Нали това трябва да бъде жив
търговски обект. Но замислете се:
защо Халите са били толкова важни
навремето? По една проста причина
– не е имало супермаркети. Те са били
единственият свръхголям и престижен магазин в центъра на София.
Халите са събирали много погледи и
внимание, били са публично видими.
Нещо, което е било доста изгодно за
търговската им функция. Сега навсякъде има гигантски супермаркети и
молове, на чийто фон Халите изглеждат малки и скромни. Не е ясно и каква
е конкурентната им функционалност.
Ето защо най-добре би било Халите да
бъдат реконструирани като магазин
за храни, в който различни фермерски
производители предлагат продукцията си. Ала изглежда, че това не работи икономически. Затова една голяма
фирма иска да ги вземе и да ги трансформира така, че да работят.

Александър
Кьосев

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

Иначе би трябвало да ги превърнем
в музей, както вече направихме с Банята – направихме го, смея да кажа, с
много съмнителен успех. Едва ли има
място за втори музей тук. Следователно Халите трябва да бъдат голям
и работещ магазин. Как това да стане? Нека кажат икономистите. А как
сградата да запази пластовете си от
памет? Това е възможно, ако новите
проектанти и дизайнери на Халите
започнат диалог с нас. А аз не съм забелязал подобно нещо. Явно ответната страна смята, че знае и може да си
прави каквото си иска. Така и най-вероятно ще стане. А ние ще заварим
нов феномен на мястото на Халите.
И може би след време отново ще го
коментираме.
Разговаря Тони Николов

Съвместна публикация с рубриката
„Ателие“ на Културния център на СУ
„Св. Климент Охридски“.
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Наследство в риск
Разговор
с проф. д-р арх.
Тодор Кръстев

Халите отвътре, 1911 г.

„Халите имат една
уникална особеност
– те включват
различни пластове
от историята на града.
Всичко това ги прави
не просто търговска
площ, а и културно
пространство, в което
се преплитат материални
и нематериални
ценности; място за среща
на хората не само
със стоки и продавачи,
а и с културата на града“
Венецианската харта на ИКОМОС
изисква паметниците на културата да бъдат предадени на идните поколения в цялото богатство
на своята автентичност, с други
думи – да бъдат съхранени и като
свидетели на историята. Как се
справя българската държава с
опазването на своите културни
ценности?
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За да оценим днешното състояние на
опазването, нека направим кратка
ретроспекция. България е държавата
с едни от най-старите европейски
закони за културно наследство (от
1890 г. и 1911 г.). През 60-те години е
създаден с големия принос на проф.
Пейо Бербенлиев Националният институт за паметници на културата (НИПК) като полидисциплинарен
експертен, научен и творчески център за опазване. Към 80-те години
той има 2000 специалисти от висока
класа, деконцентрирани в шест филиала, с капацитет да реставрират
300 паметника годишно, спасили от
сигурна гибел около 20 000 ценности.
За съжаление преходът след 1990 г.
не успя да съхрани това реално достижение. Нещо повече, тогава опазването на културното наследство
получи удар, от който все още не се е
съвзело. Как да си обясним тази липса
на приемственост? Има едно просто
обяснение. При съществуващия взрив
на частни интереси опазването се е
оказало пречка за мощния строителен натиск към централните градски части, където именно са ценните
терени с паметници. Вероятно още

в началото някой някъде е решил, че
опазването трябва да бъде силно
ограничено. Ако приемем тази хипотеза за достоверна, всичко случило
се по-късно си идва на мястото, иначе
е необяснимо. Съдете сами! Докато
други бивши социалистически страни (включително Албания) предприемат спешно законодателни промени
при новите условия, България остава
20 години със стария закон, вече неадекватен спрямо новата реалност.
Това създава несигурност в историческите центрове и възможности за
непредвидими изменения в тях. НИПК,
институция, с която би се гордяла
всяка европейска държава, е осакатен
– днешният НИНКН е с 40 специалисти (от 2000!), лишен от експертна
самостоятелност. Той вече не е в
състояние да създава необходимите
научно обосновани правила (режими)
за опазване, чиято липса прави паметниците силно уязвими за всякакви намеси. Системата за управление
става силно централизирана, което
открива възможности за вземане на
непрозрачни политически решения за
наследството – най-често при силно
икономическо лобиране. Към горното
следва да се добави рязкото намаляване на средствата за опазване – близо
150 пъти! Всичко това означава липса
на стратегия, показва деградация на
националната система за опазване на
културното наследство, която всяка цивилизована държава е длъжна да
подкрепя и поддържа. Въпреки енергичните усилия на служебните правителства в последно време, включително в НИНКН, това състояние не
може да бъде променено без една радикална реформа в тази област, включително законодателна. Ще дочакаме
ли политически програми, които да я
предложат, и политическа воля, за да
я реализира?

През последните години в страната
ни е в ход опасна тенденция – постепенна подмяна на автентични български културни ценности с техни бутафорни копия. Как може да
бъде възпряна тя, след като дори
законодателят лансира стратегия за събарянето на автентични
ценности и заменянето им с техни
клонинги?

9
Според споменатия професионален кодекс на консервацията – Венецианската харта (1964 г.), автентичността
на оригинала и неговият исторически
живот представляват ключова ценност на културното наследство. Самата Харта постановява: „Реставрацията свършва там, където започва
хипотезата“. Това е професионален
консенсус, постигнат в резултат на
близо два века драматична еволюция
на опазването. Но както е казал Пиеро
Гацола, авторът на Хартата, винаги
ще има „културни разбойници“, които
ще нарушават този професионален
кодекс. Социалистическа България го
наруши в Царевец, Велико Търново, с
чисто политически мотиви. Измислените „средновековни“ структури е
трябвало да демонстрират по аналогия „предстоящото величие на новата
българска държава“. Днешните бутафорни „крепости до зъбер и църкви до
керемида“, изградени с непрозрачни политически решения върху автентични
ценности, вече имат чисто икономически мотиви: бързо и ефективно усвояване на европейски фондове. Парадоксът е, че с европейски средства се
нарушават европейски принципи на
опазването! При посоченото състояние на системата за опазване в България подходът към фалшифицирането
на паметници у нас се мултиплицира.
Свидетели сме на една постепенна
подмяна на автентични ценности
с техни копия, преизградени според
Рибарски магазин в Халите,
30-те години на ХХ в.

Халите, 70-те
години на ХХ в.

интересите на собствениците. Целта за разрушаване и преизграждане на
паметници се постига изобретателно
по различни начини: пожари „от неизвестен извършител“ (тютюневите
складове в Пловдив); оставяне на паметника без поддръжка, докато сам
рухне (така на ул. „Алабин“ в София
сграда се срути и уби две момичета);
поръчване на удобна експертиза, която „доказва“, че няма друго решение
освен събаряне (случаят с Къщата
с ягодите в София), и пр. Ако това се
превърне в масова практика, утре никой няма да е сигурен кое е истинско и
кое е фалшиво от онова, което наричаме българско културно наследство.
Изходът е един: спешна реформа на
системата за опазване.

На този фон как оценявате опазването на паметниците в София?
При това състояние на системата за
опазване София съвсем не прави изключение. Но проблемите на опазването в София далече не се изчерпват
само със съдбата на отделните паметници като Къщата с ягодите. В
риск е онова, което наричаме градски
исторически пейзаж1, чиито характеристики определят духа на мястото,
идентичността, уникалността на
един исторически град. Виждаме как
ценностните белези на градския исторически пейзаж на София постепенно се компрометират. Изразителният

диалог на Града с Планината систематически се нарушава – застрояват се
зелени площи (Южният парк), небостъргачи прекъсват важни зрителни
връзки с Витоша и деформират градския мащаб, тъкан и силует. Унифицира се многообразието на градските
публични пространства (последните
реализации по ул. „Граф Игнатиев“ и
площад „Славейков“). Обеднява градската историческа стратификация
(съмнителните реставрации на археологията по „Мария Луиза“ и Ларгото,
както и печалната съдба на незащитените ценни сгради от времето на
модернизма през втората половина на
ХХ в.). Ликвидират се вековните термални традиции на София, и то в разцвета на европейския термализъм. В
случая с Централната минерална баня
е компрометирана идентичността на
една емблематична софийска сграда,
като е подменена нейната автентична термална функция. Прието е,
че има значение само архитектурната ѝ „черупка“, която може да се
пълни с всякакво съдържание (кметство, музей, зали за спектакли и пр.).
Докато според съвременните представи ценен е цялостният комплекс
от архитектура, функции и традиции, от материално и нематериално
наследство.

Във връзка с казаното как оценявате това, което се случва
през последните месеци с друга
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Тодор
Кръстев

Проф. арх. Тодор Кръстев, доктор на архитектурните науки,
е световно признат специалист по опазване на културното наследство. Почетен член
на Международния съвет за паметници на културата и забележителните места (ИКОМОС),
член на Академия ИКОМОС и
почетен председател на ИКОМОС/България. Авторитетен
експерт на ЮНЕСКО и ИКОМОС
за Световното наследство с
проведени над 30 мисии и множество експертизи по света.
Лауреат на най-престижната
руска международна премия за
опазване – Комеч, за „обществено значима гражданска позиция за опазване на Световното
културно наследство на Русия“
(2018). Ръководител на архитектурни и урбанистични проекти за културното наследство.
Автор на научни публикации у
нас и в чужбина. Преподавател
по опазване на културното наследство в Университета по
архитектура, строителство
и геодезия в София.

емблематична сграда, точно срещу Банята – Софийските хали?
Собствениците на германската
верига „Кауфланд“ искат да превърнат Централните хали в част
от веригата си супермаркети. Ако
проектът се реализира, ще бъде
ли опазена сградата като паметник на културата? Ще бъдат ли
запазени духът, идентичността,
атмосферата на тази ценност?
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Случаят с Халите отразява посочените преди това противоречия в системата за опазване. За да оценим рисковете, трябва да си дадем ясна сметка
в какво се състои автентичната ценност на тази изключителна сграда.
В началото на миналия век архитект
Наум Торбов създава по европейски
образец един покрит пазар – социално
средище, където купувачът се среща
лице в лице с различни търговци, производители на местни хранителни
продукти, един Храм на търговията,
на изобилието, дарено от Земята в
резултат от връзките между човека
и природата. Това са именно оригиналните функции на Халите, които
ги правят единствена по рода си софийска сграда. Вижте старите снимки – какво многообразие на продукти,
образи и идеи, приютени в едно почти
сакрално пространство! Но Халите
имат още една уникална особеност
– те включват различни пластове
от историята на града. Всичко това
ги прави не само търговска площ, а и
културно пространство, в което се
преплитат материални и нематериални ценности; място за среща на хората не само със стоки и продавачи, а
и с културата на града. От обществен интерес е да бъде съхранена тази
ценност. Но осъзнаването на ценността е предполагало държавата,
респективно НИНКН, задължително
да дефинира точни правила за нейното опазване и развитие, с които да се
съобрази всеки потенциален купувач
или собственик. Тогава купувачът
предварително би си дал сметка дали
е в състояние да спази тези правила (а
не те да му се сервират постфактум,
след сключване на сделката, и да паднат в съда). Общината, като морален
собственик на ценността, би трябвало да има активна роля: да обяви архитектурен конкурс за идеи, да проведе дебат, да търси постигането
на граждански и експертен консенсус
по съдбата на ценността, да пази обществения интерес. Такъв е нормалният цивилизован подход при една съвременна система за опазване. Но не и
при днешната у нас. Правила за опазване на Халите липсват, а общината
е равнодушен наблюдател на това,
което се случва. Така всичко зависи от
добрата воля на собственика. В края

на 2019 г. собственикът „Ащром“ даде
знак за добра воля, като обяви намерението си да превърне Халите „в
нещо, което градът няма, за разлика
от повечето мегаполиси. Постоянен
фермерски пазар, щандове за производители, от които не само да се
напазарува за дома, но и да се хапне
вкусно приготвена храна“ („Дневник“,
13.12.2019 г.) – с други думи, да върне
оригиналните функции на Халите!
През лятото на тази година обаче изненадващо ни бе сервирана друга новина: новият собственик на Халите –
вече търговската верига „Кауфланд“,
ще ги превръща в един от своите хипермаркети. Последвалият взрив от
възмущение бе обясним – софиянци
не можеха да свържат познатата верига, създадена по типов търговски
модел, с уникалната идентичност на
Халите. Предложеният първи проект
на „Кауфланд“ оправда тези опасения.
Вторият проект демонстрира известни усилия на търговската верига
да превъзмогне своето корпоративно
его и да адаптира твърдия си търговски модел към традициите на сградата. Но дали това изобщо е възможно?
От уебсайта на проекта се вижда, че
адаптацията е преди всичко формална: на нивото на дизайна, материалите (щандове от дърво), цветовете
(различни от корпоративните), продуктовия микс. Но по никакъв начин
тя не се отнася до посочените оригинални функции на Халите. Базисният
корпоративен модел на „Кауфланд“ е
очевидно в противоречие с тези функции. Тогава няма как да бъде запазен
духът на ценността. Питам се обаче
– кое е на дъното на цялата тази серия от празни ходове, които ангажират енергията на държава, община,
собственици, проектанти, софиянци
и застрашават обществения интерес? Отговорът е отново същият:
амортизираната система за опазване
на културното наследство, която, ако
не бъде реформирана, ще поднася и в
бъдеще подобни изненади.
Въпросите зададе Димитрина Чернева

Вж. Препоръки на ЮНЕСКО за градския исторически пейзаж, 2011 г.
1
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По повод Халите, баните,
Става дума за знакова
сграда. Знакова в смисъл,
че паметникът говори:
и в София е имало
сецесион, макар
нашенските хали
да приличат повече
на парижкия Пти Пале
(тоест ампир)

паметниците

Щял бил „Ащром“ (чужда компания)
да продаде на „Кауфланд“ (чужда компания) Софийските хали. Като нищо!
Частен имот, както и да погледнеш.
Кой навремето го хариза (напълно
официално), знаем всички. Само че –
тогава и сега – има едно „но“, режима
на паметник на културата. Това значи
– външност, същност, функции, конструкции, детайли, материали се пазят безсрочно колкото може по-плътно до оригинала! Не само фасадите...
Вътрешното преустройство, което
„Кауфланд“ предлага, може да е идеално за фирмения бизнес, но какво от
това! Халите няма да са вече паметник, дори няма да приличат на онова,
което сме получили в наследство. Това
наследство не е така богато, като
например на парижаните, които си
ликвидираха халите преди години, без
окото им да мигне.
Гласът народен от мрежата е разделен. Някои хвалят „Кауфланд“ (колко е
подреден, рационален и чист), други
оплакват Халите, че били западнали,
бедни и мръсни, никой не казва – искаме да остане паметник, дори да е беден и мръсен, с бедни сергии на бедни
търговци (за продавачи и купувачи от
„средната класа“) – не заради печалбата, а заради спомена, че е имало хубави
и полезни сгради в България!
Общината може да го купи и стопанисва с ниски наеми, но за целта ще
трябва да се бръкне сериозно, за да
си го върне обратно от „Ащром“.
Дали сме чак такива патриоти? Но и
„Ащром“ да са мислили, когато са купували Халите, които едва ли изведнъж са станали нерентабилни. Според

Днешният интериор на Халите, фотография Николай Трейман

договора, колкото и да е лош... за купувача, а той едва ли е бил лош. Колцина
са го чели?
Това, че „Кауфланд“ иска да вкарва
тежки камиони в центъра (уж проблемът е разтоварната рампа за тях), е
абсолютно недопустимо (не рампата,
тя и без това е нова, камионите са

недопустими). Това е напълно достатъчно, за да кажем „не“ на „Кауфланд“,
защото... имаме закони. Ако те се
спазват, в баните би трябвало да се
къпем, в Халите – да пазаруваме, на
гарите – да пътуваме... по най-добрия
възможен начин, опазвайки старината с цената на функционални компромиси. Смяната на предназначението
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Попов

Павел Попов е архитект. Работи в Архитектурния факултет
на УАСГ от 1974 до 2008 г., в катедра „История и теория на
архитектурата“. Специалист
е в областите архитектурни
конструкции, енергийна ефективност, храмова архитектура и архитектурна композиция.
Има признати от ИНРА изобретения за конструкции на зални и високи сгради. Работил е
като супервайзер на строежа
на международното летище в
Багдад през 1982–1983 г. Има дузина построени сгради и над 50
идейни проекта. Участник в национални и международни конкурси. Собственик от 1990 г.
на архитектурното бюро
„Арконада“ ЕООД, което през
1991/1992 г. изготви програмата и заданието за двете
фази на националния конкурс
за Общ устройствен план на
София. През 1996 г. „Арконада“
направи Устройствен план на
територията на АПК „Двореца“
– Балчик. От 2003 до 2007 г. е
председател на Комисията по
професионална етика в Камарата на архитектите в България. Публикува архитектурна
теория и критика от средата
на 80-те години. Има отпечатани стотици статии. Част
от публикациите, свързани със
софийското градоустройство,
са издадени в сборниците „София на карта“ (2001 г.) и „София
в преход“ (2009 г.). Книгата му
„Композицията като абстракция“ (2007 г.) е свързана с опита
му на преподавател по архитектурно проектиране, а „Виж гредата!“ е посветена на архитектурата на храма във връзка с
новото строителство.
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необратимо води към провал – фалшиментото си е фалшименто.
Нека поразсъждаваме устройственоикономически. Парите, които „Кауфланд“ бил готов да даде за преустройството на Халите, са достатъчни за
нова сграда в центъра, съобразена
безпроблемно с всички възможни кауфландски добродетели. Някъде, където се намери място за голям клиентски паркинг, без какъвто „Кауфланд“
е заникъде. Около Софийските хали
такова място няма. Следователно за
„Кауфланд“ е важно не толкова да присъства някъде из центъра, а все пак
това, че става дума за знакова сграда. Знакова в смисъл, че паметникът
говори: и в София е имало сецесион,
макар нашенските хали да приличат
повече на парижкия Пти Пале (тоест
ампир), все пак доказват, че сме имали
учени инженери и сръчни майстори,
които са работили... като в Европата
по същото време. Тогавашната България не само е воювала с успех срещу
англо-френската и сръбско-гръцката
армия по бойните полета, но и в мирното строителство, в културата (каквато е архитектурата) не сме били
за подценяване. Сега „Кауфланд“ иска
да промени драстично този наш културен образец (както твърди) само
отвътре. Където „Ащром“ успя, защо
да не успее и „Кауфланд“?
Моля за извинение, ако казаното тук
ви се вижда пристрастно. Всъщност
не съм чак толкова разочарован. Народ, който не е готов да плати цената
на своето достойнство, не заслужава
бъдеще. Днешният ден като всеки
друг ден е обърнат към бъдещето и
към миналото... едновременно.
Не е работа на архитекта да прави
бизнес план – как и с кого да работят
Халите, та освен представителност
да има и някаква полза от цялата работа. За това си има икономисти. Архитектите отговарят как това да стане по най-добрия начин. За избора на
добър бизнес план отговаря собственикът – в случая редно ще е това да
бъде Общината. Общината обаче не
иска да мисли, иска нещо да изкяри от

онзи, който го измисли вместо нея.
Това е дълбоко вкоренено... в българската административна практика.
Според тази практика Общината не
е виновна за унищожаването на площад „Славейков“ като живо културно
средище, виновни са архитектите –
които пак тя е избрала за целта. Общината не само е в правото си, тя е
длъжна да заяви членоразделно какво
иска и как иска... да стане в Халите. Тогава вероятно и пари ще се намерят...
достатъчно.

Макар че не ми е работа, ще се опитам да подскажа какво според мене
може и би било добре да стане.
В интериора, колкото е възможно
по-близо до оригинала (което значи
без ескалатори), да останат открити кухни, малки щандове (на честни
частници) и малко по-големи представителни щандове на вериги като „Кауфланд“, „Лидъл“, „Фантастико“, „Била“,
„Берьозка“ в благородна конкуренция.
Става дума изключително и само за
хранителни стоки и напитки – тоест
старата функция да бъде възродена
без нищо излишно (чорапи и гривни
например). Към нея да се добавят ресторант(и) и дегустационни барове с
излаз в градинката към ул. „Пиротска“.
Халите да разчитат най-вече на купувачи пешеходци и клиенти туристи.
Местно население наоколо почти вече
няма, наоколо са обществени сгради,
автомобилите не бива да влизат в
центъра. Малката разтоварна рампа
ще е напълно достатъчна за зареждане с малки коли единствено преди
разсъмване (както е свойствено на
всички хали). Наоколо е центърът, с
всички софийски забележителности
накуп. Обед, вечеря, коктейл и кафе
в самото сърце на града, във или сред
исторически сгради навсякъде по света не е за изпускане. Току-виж Общината излязла на плюс, без да си мръдне
пръста за реставрации, по-сериозни
от неизбежните текущи ремонти.
Дори „да не излезе на плюс“, всякак е
по-добре Общината да дотира Халите като хали, отколкото на тяхно
място да има мол. От милионите на
„Кауфланд“ няма да има нужда.
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История, култура
Тодор Левенов,
ръководител направление
„Нови проекти
и модернизации“
на „Кауфланд България“,
за преработения
идеен проект, който
Специализираният
експертен съвет
за опазване
на недвижимите
културни ценности
предстои да разгледа

и съвременна търговия
асортиментно ниво, което да се впише в сградата.

сградите и подобряваме асортимента и обслужването.

Зареждането е тема за всички търговци в района, но „Кауфланд“ ще се
съобрази с нормативните изисквания
и транспортните правила на столицата, и то конкретно за зоната, в
която сградата се намира. Зареждането е решено с по-малки камиони,

Действително сградата на Централните хали е специфична – тя носи в
себе си история, традиции, култура.
Сама по себе си – сградата е уникална.
Мотивите на „Кауфланд“ да включи
тази сграда в своите инвестиционни
планове не са толкова свързани с имиджови стратегии, колкото с възможността да присъстваме в централната градска среда и нейната богата и
разнообразна аудитория. През последните години районът се развива, става средище на културни събития, ние
имаме традиции да участваме и в различни фестивали, които се случват
наоколо (КвАРТал фестивал, „Реките
на София“), и имаме поглед върху посетителите им и техните търсения.

Защо „Кауфланд“ проявява интерес към сградата на Софийските
хали? Тя е в центъра, не предполага
подходящи условия за зареждане
с големи камиони; а районът не е
гъсто заселен.
Търговската и инвестиционна политика на „Кауфланд България“ е насочена към осигуряване на стоки и
услуги за всички граждани и гости
на страната и конкретно на София.
За да постигне тази цел, компанията непрекъснато разглежда различни инвестиционни възможности
за създаване на нови филиали. Що се
отнася до центъра на столицата,
нашите проучвания показват интерес на живущите към разнообразния
асортимент, който осигуряваме. Същевременно зоната е естествено
средище на града и държавата, с множество административни и обществени сгради и обекти с голям брой
посетители.
Няма да крием, че централната градска част не предполага много възможности за разполагане на хипермаркет с асортимент от над 20 000
артикула. Затова като част от цялостната концепция за „Централни
хали“ за нуждите на бъдещия магазин ще бъде изработено изцяло ново

фотография Чавдар Гюзелев

отговарящи на наредбата за достъп
на товарни автомобили в централната градска част.

Въпрос на престиж ли е за „Кауфланд“ да влезе в тази сграда?
Всяка нова локация в България е въпрос на престиж за компанията. За нас
е важен всеки клиент, който посещава
нашите магазини. Гордеем се както с
филиалите в Сандански и Казанлък,
така и във Варна, София и Горна Оряховица. Отделяме внимание за всеки наш обект, като модернизираме

Спасяването на исторически сгради чрез промяна на функциите е
тенденция в много европейски
страни. Но съществува и много
силна обратна линия – на запазване на оригиналните функции на
халите – да представят продукция
на местни дребни търговци, да са
социални и културни центрове. Вие
ползвате ли опита на германския
„Кауфланд“ в това отношение?
В процеса на проучване и анализ ние
имахме възможността да се запознаем с различни примери в Европа и света, свързани със запазване на исторически сгради, промяна на функциите
или разширение на съществуващите.
Можем да кажем, че примерите са разнопосочни в зависимост от местоположението, състоянието на сградата
и/или нуждите на потребителите.
В конкретния случай с Централните
хали нашата концепция е да се адаптираме към всички особености и традиции на търговията в това място,
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е концепцията, на която е изграден
идейният ни проект, който представихме публично. Той може да бъде винаги достъпен на www.sofia-hali.bg.

Стана ясно, че „Кауфланд“ е готов да възложи предварителни
археологически проучвания заради
удълбочаването на рампата, след
като Специализираният експертен
съвет за опазване на недвижимите културни ценности отхвърли
възможността тя да се повдигне?
След заседанието на последния
СЕСОНКЦ и предвид становището на
комисията, ще предложим друго решение за рампата, което изключва намеса в подовата конструкция
(удълбочаване) и елегантно решение
за постигане на желаната височина за
зареждане.
Идеен проект за Централните хали © „Кауфланд България“

към възможностите, които сградата
дава. Стандартният продуктов микс
на Kaufland ще се промени, така че да
отчете именно тази уникална възможност. Съвременната концепция за
функционирането на Халите дава възможност да се съчетаят модерните
с традиционните навици за потребление, поради което на всяко ниво от
сградата сме предвидили площи за
независими малки търговци. Делът
им в общата площ на магазина ще е
по-голям, отколкото във всеки друг
наш магазин.
Към това бих добавил и развитието
на зоната за културни и социални събития, която планираме да изградим
в сутерена. Там са археологическите
останки от крепостната стена на
стара Сердика, която се предвижда
да бъде оформена като „Интерактивна зона за археология и история“,
да включва и изложбена част, книжарница, кът за деца.

различава съществено от стандартите на „Кауфланд“. Предвижда се запазване, реставрация и консервация
на историческите дадености на сградата, най-вече на фасадата и орнаментите по нея, без намеси в екстериора и без поставяне на рекламни
елементи. Интериорният план ще се
доближи максимално до този отпреди 110 години, а обзавеждането ще
включва щандове и кошове за плодове и зеленчуци, изработени от дърво
и други естествени материали и в
подходящи цветове. В този магазин
корпоративните маркетингови стандарти ще бъдат адаптирани и съобразени със стила и духа на мястото.

На какви компромиси е готов „Кауфланд“, за да се доближи до историческия дух на мястото?

Нашият подход към разработване на
проекта е подчинен изцяло на спецификата на сградата – паметник на
културата от национално значение.
Потвърждавам, че имаме готовност
и желание да инвестираме в нея, така
че тя да бъде приведена в отлично
техническо състояние, запазвайки
духа и изградената през годините
колективна памет за търговската и
социалната ѝ роля.

Не бихме определили проекта като
компромис, но действително той се

Съчетанието на история, традиция, култура и съвременна търговия
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Изказаните опасения на членовете на
експертния съвет за разкриване на
археологически останки в подземния
участък на товарната рампа ни накараха да се откажем от първоначално
представеното проектно решение
за понижаване нивото на подземната товарна зона, както и от всякакви
изкопни работи, за да се запази съществуващото ниво на настилката в
сутерена. Предлагаме алтернативни
варианти за транспортния достъп
и зареждането. Чрез преобразуване
на съществуващата товарна рампа
пред западната фасада на сградата и
повдигане на плочата на рампата би
било възможно безшумно и екологично зареждане на търговския обект и
управление на отпадъците. Зареждането е решено с по-малки камиони,
отговарящи на наредбата за достъп
на товарни автомобили в централната градска част.

Вашият идеен проект залага на
връщане към оригиналния вид на
Халите от времето на тяхното
създаване от арх. Торбов. Как това
ще промени пространството и вашите възможности за разполагане
в него?
Настоящото проектно решение е вдъхновено от първоначалната планова
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схема на арх. Наум Торбов и се характеризира с изключителна симетрия и
отвореност на пространството. По
този начин се разкриват всички архитектурни и културни елементи на
оригиналния проект, които не са били
включени при последните промени
през 2000 г.
Конструкцията запазва оригиналния
си вид, колоните са свободно стоящи.
Отчетливо са обособени двете оригинални основни пешеходни оси, както
и централното пространство в залата, в центъра на което е планирано
възстановяване на фонтана по проекта от 1908 г. Предвидената главна търговска част с разположени от
двете ѝ страни щандове за търговия
създава усещането за покрит градски
пазар с главни и второстепенни търговски улици.

водещи европейски експерти, създадохме нова концепция за представяне
на стоките.
Цялостната естетическа философия
на проекта е да възвърне автентичния облик и атмосфера на сградата и
затова е трудно да разделим търговската част от социалната, клиентското преживяване от това на посетителите, които биха дошли, за да
разгледат изложба или да участват
в събитие, организирано в сутерена.
Местоположението на сградата, нейната история и дух ни вдъхновиха да
потърсим добавена стойност за посетителите и вярваме, че в този магазин те ще я получат не само като
клиенти, а и като социално активни
хора, водени от различни интереси и
потребности.

външният вид на сградата. Как
бихте могли да убедите тях, а и
всички софиянци в предимствата
на вашия проект?
Статутът на Централните хали
изисква определен режим на стопанисване – съгласно Закона за паметниците на културата – в който се
регламентира опазването на автентичния облик на сградата и експлоатирането ѝ, съгласно одобрен от
НИНКН проект. Съответно това е
предмет на постоянен контрол от
страна на НИНКН и Министерството
на културата.
Държим да подчертаем, че ние като
компания, развиваща дейност на
територията на България и отговорна към обществото и своето
въздействие върху него, полагаме целенасочени усилия да опазим

Ще бъдат възстановени и реставрирани и други оригинални елементи
– часовникът в кулата, входовете,
подземният етаж с археологическите
разкопки. Търговските съоръжения ще
се различават от характерните фирмени щандове, обзавеждането е стилистично и цветово съобразено.
Вярваме, че това връщане към автентичната концепция на сградата ще
донесе много позитиви за цялостното
преживяване на всички нейни посетители.				

Пазаруването в такава сграда, паметник на културата, със сигурност е по-различно преживяване от
пазаруването в традиционен хипермаркет на „Кауфланд“. Предполага
ли присъствието ви в тази сграда
различна търговска концепция?
Стремим се да вдъхнем на проекта
онова първоначално усещане за закрит градски пазар, каквото е било
покритото търговско средище на
това място от самото начало на съществуването си. Търсихме мост
между малките търговски дюкяни
и съвременната модерна търговия,
подчинена на забързаното всекидневие на клиентите. Така, с помощта на

Идеен проект за Централните хали © „Кауфланд България“

Министърът на културата в служебното правителство заяви, че
„Кауфланд“ трябва да убеди обществото, че проектът му е добър. Защитници на автентичния
облик на Халите протестираха
срещу превръщането им в „безличен супермаркет“. Те не виждат
и гаранции, че няма да се промени

историческото наследство, което
тази сграда представлява. Не на последно място, считаме, че именно
автентичният вид на сградата носи
добавена стойност – за нас ще бъде
гордост да се грижим за нея и да я запазим за идните поколения.
Въпросите зададе Людмила Димова
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Добромир Иванов, Паниман, Филипините, 2021 г.

Пиер Манан
Паскал Брюкнер
Пол Кенеди
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ЗАПАДЪТ
има ли бъдеще
Преди 20 години Кулите близнаци в Ню Йорк рухнаха,
а заедно с тях се разсеяха и редица интелектуални
илюзии: за „вечен мир“, щастлива глобализация
и демократично съвместно съществуване
между етноси и религии. Изтеглянето на Запада
от Афганистан и устойчивостта на авторитарните
режими още повече сгъстиха краските. Дебат,
публикуван във в. „Фигаро“
Двадесет години ни делят от атентатите на 11 септември. Как възприехте това събитие навремето?
Разколеба ли то интелектуалните
ви нагласи?
Пиер Манан: Много добре си спомням
края на този ден, чувствата ми тогава и през следващите дни. На първо
място, ступорът, след което гневът
и унижението: градът-свят бе поразен с дяволска сръчност и жестокост;
самият аз се чувствах наранен и унизен, исках престъплението да бъде
наказано, да се отмъсти за обидата,
американците да накажат сурово
атакувалите ги. И американците удариха със сила, но вместо да се ограничат с това – със законното възмездие
– се впуснаха в безкрайна операция,
която двадесет години по-късно завърши с мълниеносно поражение. Никога американците не са замисляли,
провеждали и завършвали толкова зле
някое свое начинание.
След атаката, в желанието си да заличат възможно най-бързо обидата,
те не отделиха време, за да преценят
хладнокръвно ситуацията. Защото колкото и жестока и унизителна да бе тя,
разрушаването на Кулите близнаци не

накърняваше американската мощ и
не променяше съществено съотношението на силите. Ала „имперската
република“, която след падането на
Стената се чувстваше всемогъща,
изведнъж се оказа уязвима. Тя изпадна
в паника, която надмогна с непропорционално упражняване на своето право и сила. И това беше първата голяма
паника на новото хилядолетие.
Паскал Брюкнер: Атентатите от
11 септември ме ужасиха, без да ме изненадат. Вече бях видял по време на
войната в Сараево пикапите, пълни с
воини на исляма, дошли от Афганистан с развети знамена. Муджахидините, въоръжени от ЦРУ срещу СССР,
скоро щяха да обърнат оръжията си
срещу своите стари съюзници. За
сметка на това бях стъписан от коментарите в част от пресата, приписващи на САЩ отговорността за
тези атаки: философите Жак Дерида
и Жан Бодрияр доста умело обясниха
как Америка, концентрирала в ръцете си огромна мощ, получава онова,
което ѝ се полага. „Другият“, в случая
ислямът, ѝ въздавал заслуженото.
Журналистка от „Европа 1“ ме попита
дали кулите на Световния търговски

Дискусия между философа
Пиер Манан и писателя
Паскал Брюкнер

център не символизират една непоносима арогантност в очите на бедните народи. Да припомним, че през
2021 г. най-високата кула в света,
„Бурдж Халифа“, се намира в Дубай. 11
септември беше двоен обрат: роди
се нов враг, но в продължение на 15
години елитите се опитваха да отрекат този враг. Схемата, анализирана в книгата ми „Оплакването на
белия човек“, е следната: атакуват
ни, значи сме виновни. Тоест жертвата се извинява, че е била ударена. И
накрая, имаме комичния аргумент за
„ислямофобия“, този идеологически
компрес, позволяващ да се отстрани
всяка критика на политическия ислям.
Единствената функция на този термин е, че прави една религия недосегаема, докато християнството може да
бъде подритвано без никакъв риск.

Между 1989 и 2001 г. Западът повярва във възможността за вечен
мир и всеобща демокрация. От какво се подхранваше тази илюзия?
Пиер Манан: Страхът от войната се
завърна, но „кучетата на войната“
още не са пуснати. Днес няма нищо,
което да прилича не само на Първата
или на Втората световна война, но и
на войните в Корея или във Виетнам.
Нищо, което да прилича и на кубинската криза. Ала войната е винаги възможна и трябва да сме подготвени за
нея според естеството и степента
на заплахата.
Вашият въпрос обвързва вечния мир
с всеобщата демокрация. Всъщност
„великата илюзия“ от края на предходното хилядолетие са отнасяше
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Паскал Брюкнер (род. 1948 г.) е френски писател и
есеист. Завършва философия и на младини е част
от движението на „новите философи“. На български език са преведени романите му „Горчива луна“ и
„Крадци на красота“, както и есеистичните му книги:
„Изкушението на невинността“, „Меланхолията на
демокрацията“, „Вечната еуфория“.

най-вече до демокрацията, следствие
от което е и мирът. Президентът
Буш мислеше, че бидейки равни и подобни, всички хора би трябвало естествено да се радват на благата от
това управление, ето защо и „демократизацията“ на Близкия изток чрез
прилагането на американска сила в някои стратегически точки ще е едновременно желана и успешна. Този американски президент, тъй непопулярен
у нас, всъщност приемаше със сериозност „демократичната религия“,
която изповядваме и самите ние. Поради което французи и англичани му
подражаваха в Либия с резултатите,
които днес можем да установим. „Хуманитарната интервенция“ обобщава илюзиите от този период. Уверени
в нашата доброта и компетентност,
ние смятахме, че „другите“ ще се съобразят с намеренията ни. В името на
равенството и на човешкото подобие
често упражняваме над тях смазващо
и унизително превъзходство. Нали
действахме в името на човечеството, защо те биха се съпротивлявали?
Повтаряхме, че „човекът е културно същество“, но действахме така,
сякаш „тяхната“ култура е ненужна
дреха, която те ще захвърлят още
щом видят нашите самолети в небето или нашите кораби край техните
брегове.
Паскал Брюкнер: През онова захаросано десетилетие заживяхме в неолибералната приказка: икономиката
и просперитетът трябваше да осигурят щастието на човешкия род,
да приспят войнствените страсти,
да превърнат фанатика в приятел
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на толерантността. Марксизмът
лежеше на бунището на историята,
идеологиите бяха мъртви. Място за
мека търговия и пресметлив дух. Резултатът: през 2021 г. комунизмът
си е все още жив в Югоизточна Азия,
Китай и Куба. Над 1,5 млрд. души се
позовават на Маркс, Енгелс, Ленин,
Сталин. Не е зле за един труп! И найсетне войната се завръща навсякъде:
джихадизмът триумфира в Африка
и Централна Азия, Русия е агресивна
към съседите си, християните от Изтока са подложени на ускорено унищожение, наркокартелите окървавяват
Латинска Америка. Вечният мир, обещан през 1989 г., необичайно напомня
на кланица. Европа вече не вярва в
злото, заета е с недоразумения, които решава чрез споразумения. Ако сме
мили с противниците ни, и те ще са
мили с нас. Европа вече не обича Историята: тя е кошмар, от който едва се
е измъкнала, първия път през 1945 г.,
а втория – през 1989 г. Затова се бори
срещу тази отрова с норми, правила и
процедури. А първата работа на една
велика сила е да посочи враговете си:
да чуем какво казват Путин, Ердоган,
Хаменей, Си Дзинпин и да го приемем
съвсем сериозно. В този план Франция
е единствената, заедно с Великобритания, която има военен потенциал
и ядрено оръжие. Европа иска да бъде
една голяма Германия, която се кае за
греховете си и прави бизнес. Без силна и убедителна армия няма свобода и
демокрация.

Пиер Манан, вие сте изследовател
на историята на европейските

нации. Двадесет години след 11 септември мислите ли, че нацията се
завръща?
Пиер Манан: Най-важното е да схванем историческата динамика. От
XVI в. нататък Европа почти изцяло налага своя ред в света. Докато
европейските нации усилват и усъвършенстват своя вътрешен ред,
задал рамката на индустриалната и
демократичната революция, Европа
упражнява влиянието си върху останалата част от света. Европа е била
концерт от нации, които на останалия свят са изглеждали като европейска империя. Езикът на „ценностите“
не признава вътрешната връзка между това, на което продължаваме да се
възхищаваме – техническия и политическия прогрес – и онова, което решително мразим – упражняването на
властта или господството. В модерната нация, както и в античния град,
усилието да се въведе народът в „общото дело“ е било огромен източник
на енергия. Нациите, които са били в
състояние да овладеят този процес,
са постигали такива равнища на компетентност, че неустоимо са се впускали в „подялбата на света“, за която
днес не знаят как да поискат извинение. И те не само че вече не искат да
упражняват сила навън – и умишлено
се лишават от средствата за това –
но се отказват и от онази вътрешна
сила, която позволява на някоя човешка група да се формира, решавайки за
самата себе си.

Паскал Брюкнер, вие поддържахте войната в Ирак през 2003 г.
Двайсет години по-късно хаосът в
Близкия изток е пълен, талибаните
са отново на власт в Афганистан.
Мислите ли днес, че „правото на
война“ беше грешка?
Паскал Брюкнер: Беше грешка и аз го
признах година по-късно. Основната
грешка бе извършена от проконсула
Пол Бремър, който стори непоправимото: разпусна армията на Саддам
след падането на диктатора, което
предизвика яростта на личния състав
и мнозина от офицерите преминаха на
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служба към „Ал Кайда“ или ИДИЛ. И все
пак едно уточнение: унищожаването
на режима на Саддам бе приветствано като благослов от огромна част
от населението – 60% от шиитите и
20% от кюрдите. Само сунитите се
почувстваха засегнати от падането
на своя закрилник. Това оправдава ли
всяко вмешателство? Не мисля. Но
Америка на Буш сгреши, че подхрани
прекомерни амбиции, които преминават днес във фарс. Тя искаше да изгради в Багдад и Кабул мигновена демокрация като моментното разтворимо
кафе, без да отчита манталитета,
съпътстващ този режим. От четиридесет години Америка губи всичките си войни и проявява безсилието на
свръхсилата. Тя радва враговете си и
обезсърчава съюзниците си. Кой още
вярва на думата ѝ? Джихадистите
от цял свят ликуват след падането
на Кабул. Моето убеждение? 11 септември ще се завърне, той е лицето
на нашето бъдеще.

Според вас последните двайсет
години бяха ли разгром за Запада?
Пиер Манан: Европа, САЩ и Канада
все още са в завидно положение. Искаме да вярваме, че това се дължи на
привлекателността на нашите „ценности“ и на нашия начин на живот.
Ала то се дължи най-вече на възхода,
постигнат през вековете от европейската империя – по-скоро на онова,
което сме били, отколкото на това,
което сме – а също и на безплатната
закрила, осигурена от американската империя. Въпреки нарастващите
съмнения в надеждността на тази
защита ЕС отказва да създаде сигурна
европейска отбрана: щом от половин
век само говорят, че ще предприемат
нещо, това означава, че не искат да
го направят. Само Великобритания
и Франция имат армии, достойни за
това име. Ала за колко време? Засрамени и смутени, че са господствали
над света, европейците решиха да
му се отдадат, безрезервно отваряйки се за потока от стоки, капитали и
човешки същества. Решихме, че дълго време сме заемали твърде много
място, време е да се изличим… Това е

в основата на „културата на отмяната“ (cancel culture), на която престорено се възмущаваме.
Паскал Брюкнер: Никоя сила не може
да унищожи духа на народа, било
отвън, било отвътре, ако той не е
безжизнен, ако не е пресекнал , пише
Хегел. Най-злият враг на Запада е самият Запад, омразата, която той сам
подхранва към собствените си начинания. Досега Европа се отдаваше на
изобличение, заклеймявайки универсалния монопол на варварството; но
ето че Америка, в плен на войната

е „бяла“, както ни казват нашите
„антирасисти“, „бяла“, а не черна или
азиатска; белият човек е генетично предразположен към убийство,
клане, грабеж и изнасилване. Оттук
се стига и до една налудничава безсмислица: защото единствените култури, които са се дистанцирали от
собственото си варварство, които
са измислили антиколониализма, антирасизма и са изобличили търговията с роби, са обвинени за тези злини.
Да припомним фактите: Европа не
е измислила робството, но е въвела освобождаването от робството.

Пиер Манан (род. 1949 г.) е френски политически философ, ученик на Реймон Арон. Дълги години е преподавател във Висшето училище за социални науки
(EHESS) в Париж. Неговите изследвания са посветени
на „политическите форми“ – племе, империя, нация,
както и на интелектуалната и религиозна история на
Запада. Сред по-известните му книги са: „Раждането
на модерната политика“ (1977), „Интелектуалната
история на либерализма“ (1997), „Ситуацията на Франция“, „Естественият закон и правата на човека“ (2018).
На български език е преведена книгата му „Смисълът
на нациите. Раждането на демокрацията в Европа“
(УИ „Св. Климент Охридски“, 2009).

между културите, която би могла да
се изроди в гражданска война, вече
се присъединява към него (поне левицата на Демократическата партия,
която започна да пренаписва собствената си история). От едната и от
другата страна на Атлантика амбулантните търговци на моралното
опозоряване изобилстват: те искат
да ни убедят, че западният свят е
„машина за дехуманизиране“, която
е поставила планетата на колене и
я унищожава. Да се родиш европеец, означава да носиш на плещите
си бреме от пороци и грозотии, ето
защо трябва да се признае, че белият
човек е посял траур и разруха навсякъде, където е стъпил. Ето защо съществуването ни, поне според бичуващите ни, би трябвало да премине в
постоянни извинения. Жестокостта

Първата страна, която го забранява,
е Португалия през 1761 г., последвана от Дания и Норвегия през 1782 г.,
а последната страна, поддържаща
робството чак до 1999 г., е Нигер, която го криминализира едва през 2003 г.
И нека напомним, че е имало три вида
търговия с роби – източната, започнала през VII в., африканската и атлантическата, която все още е табу.
Вече нямаме правото да се радваме на
напредъка си, а само да си посипваме
косите с пепел. Излиза, че онзи, който
изобличава злините си, бива заклеймяван като престъпник. А в същото
време Русия реабилитира Сталин, Китай почита Мао Дзъдун, Турция отрича геноцида над арменците и асиро-халдейците и мечтае да завърши
делото си. Ала виновните сме ние!
Превод от френски Тони Николов
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Не отписвайте САЩ като сила

Разговор
с британския историк
проф. Пол Кенеди
Добромир Иванов, Токио, 2018 г.

„Светът става все
по-малко американски
и все повече многополюсен“,
заявява авторът
на прочутата книга
„Възход и падение
на Великите сили“
пред в. „Фигаро“
С хаотичното изтегляне от Афганистан станахме ли свидетели на залеза на американската
свръхсила?
Темата е доста обширна и сложна
и би трябвало да се въздържаме да
правим прибързани заключения. Бях
изненадан през последните седмици
от твърде категоричния тон на коментатори и анализатори за края на
Съединените щати като световна
сила или за намаляването на американската мощ. Тези съждения ми се
струват твърде дефинитивни и аз
предпочитам да се опирам на по-умерени твърдения. Мнозина от моите колеги, специалисти по външна
политика и дипломация, понякога са
склонни да допускат подобни грешки,
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когато разглеждат теми, които не
са им чак толкова близки, например
проблеми от военната сфера или икономиката. Навремето, когато писах
„Възход и падение на Великите сили“,
моята методология се състоеше в
това да оценявам икономическата и
военната мощ на отделните нации в
света, опитвайки се да разбера дали
те са във възход или в упадък, като ги
сравня помежду им.
Възможно е историците след няколко
десетилетия да оценят решението
на президента Байдън за изтегляне от Афганистан и отдръпване от
Близкия изток като много разумно. То
би могло да се съпостави с решението, взето от Великобритания преди
сто и двадесет години, когато Лондон решава да се изтегли от посредничеството на американския континент и от съвместния контрол със
Съединените щати над Панамския
канал, като слага край на споровете
за границите на Аляска и Британска
Колумбия и по някои други теми. Британците са предпочели да оставят
настрана тези спорове, съсредоточавайки вниманието си върху възхода
на германската мощ.

Решението на Байдън също би могло
да се окаже много мъдро, ако позволи
на Съединените щати да се съсредоточат върху региони, по-важни за тях
– Европа и Далечния изток – и да укрепят съюзите си срещу нарастващата
мощ на Китай. То ще позволи може би
да се намали броят на американската
армия и на сухопътните сили, за да се
инвестира в необходимата модернизация на американски военновъздушни и морски сили и в кибервойната.
Ако американската икономика съумее
да извърши една от важните индустриални революции и модернизации
– а именно технологичната – както и
да преконфигурира военното си присъствие в Близкия изток, за да укрепи
силите си в Далечния изток и в Европа, това би било по-скоро едно разумно решение, а не знак за имперски
упадък.

Ако Съединените щати не са в упадък, тяхната сила не намалява ли,
макар и относително?
Да, светът става все по-малко американски и все повече многополюсен.
Делът на Съединените щати в световното производство е между 20% и
22%, малко преди Китай, но е по-нисък
от този на Европейския съюз.
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Що се отнася до инвестициите в изкуствения интелект и комуникациите, там Съединените щати са просто
една от силите и нямат голям аванс
пред останалите. Светът е по-многополюсен, отколкото беше преди
двадесет години, а американската
позиция е в относителен упадък. В
този свят, доминиран от четири или
пет велики сили, Съединените щати
би трябвало повече да наблягат на
дипломацията, тъй като военните им
сили ще са им от все по-малка полза.

Какви са последиците от това за
международните отношения?
Четиридесетте години на двуполюсен свят ни накараха да свикнем с един
ред в международните отношения.
Стратезите на Студената война, изправени между двете ядрени свръхсили, действаха в относително проста
система, в която дипломацията понякога се свеждаше до един телефонен
разговор между Москва и Вашингтон.
В един многополюсен свят, който е и
доста по-класически, интелигентната и гъвкава дипломация става все
по-необходима. В тази по-сложна система Съединените щати трябва да
се съобразяват и с други сили – като
Европейския съюз, Русия, Китай или
Индия, а може би и Япония. Те отново
се нуждаят от професионално дипломатическо тяло, от умели дипломати.
И ще трябва в много по-голяма степен
да използват международните институции като Съвета за сигурност на
ООН. Мнозина американци не ценят
особено тези организации, но най-вероятно ще трябва да прибягват до
помощта им все по-често.

Сегашната надпревара във военноморското въоръжаване между
Съединените щати и Китай не
представлява ли същата заплаха,
каквато в началото на ХХ в. е било
съперничеството между Великобритания и Германия?
Морските въпроси са винаги в сърцето на съперничеството между Великите сили. Свободата на моретата,
която позволява морската търговия, е неминуемо условие за нашия

глобализиран свят и вече 70 години
се гарантира от американския флот,
както се е гарантирала от Кралския
флот на Великобритания през XIX в.
Предположението, че нашият свят
на морска търговия ще продължи да
съществува без никакви рискове, е
доста неблагоразумно.
Връзката между тези въпроси рядко
се изследва. Ако говорите с икономисти за възхода на Китай, те ще ви
опишат един по-скоро оптимистичен
свят на развитие и търговски обмен.
Инвеститорите и икономистите не
знаят нищо за военноморските дела,
докато стратезите на морския флот
не познават финансовите въпроси. А
тези два въпроса са тясно свързани,
те са като двете страни на една и
съща монета.
Морският флот, както винаги е било
в историята, струва скъпо, особено
поддръжката му на оперативно равнище. Така е дори за страна като Съединените щати и тези разходи силно
затрудняват американците да увеличат военния си бюджет. Ето защо,
за да задържат позицията си на първа военна сила в света, Съединените
щати трябва да отделят от 4% до
5% от своя БВП за отбрана. Дори без
мащабна морска криза с Русия или Китай това автоматично крие риск и
може да доведе до бюджетна криза.
Конгресът ще се противопостави на
тези нови разходи, а Съединените
щати ще трябва да намалят част от
въоръжените си сили.

Книгата ви предизвика навремето
твърде бурни реакции в Съединените щати при появата си. Американците все още ли са толкова
загрижени да не изгубят мястото
си на първа световна сила?
Убеждението на американците, че
страната им има уникална съдба, им
вдъхва огромно доверие в самите тях,
но понякога води до известно стратегическо и културно заслепление. Когато се провалят, биват принудени да
се изтеглят или просто се чувстват
унизени, тяхната реакция може да
бъде прекомерна. Разумен човек като
френския мислител Реймон Арон им
каза: не е разумно да се впускате в

Пол
Кенеди

Пол Кенеди (род. 1945 г.) е
британски историк, известен
с книгите си, посветени на
г лоба л ни стратегически
въпроси. От 1983 г. преподава
в Университета в Йейл, а в
периода 2007–2008 г. е професор в Лондонското училище по
икономика. Получава световна
известност с книгата си
„Възход и падение на Великите
сили: икономически промени и
военни конфликти XV–ХХ в.“
(бълг. превод – ВИ „Св. Георги
Победоносец“, 1997, 2003, 2011).
На български език са преведени и книгите му „Стратегия
и дипломация 1870–1945 г.“ (ВИ
„Св. Георги Победоносец“, 1995)
и „В подготовка за двадесет
и първи век“ („Обсидиан“, 1995).

авантюри в джунглите на Южен Виетнам или в планините на Афганистан; прахосахте огромни ресурси,
проляхте кръв и дадохте много пари,
но загубихте; но това не означава,
че сте загубили статута си на велика сила. Просто претърпяхте военна
авантюра в Азия, нищо повече. Загрижеността на САЩ за техния статут
и тяхната участ понякога им пречи да
оценят правилно подобаващото им
място в света. Защото те продължават да разполагат с колосални ресурси и с изключително благоприятно
географско положение, което винаги
припомням на моите студенти: Китай има единадесет или дванадесет
съседи, много от които изобщо не са
настроени дружелюбно, Русия има
тринадесет, които я гледат с подозрение. Съединените щати граничат
само с Канада и Мексико, което не е
никак зле!
Превод от френски Тони Николов
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Албена
Азманова
Франсоа Артог
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КАПИТАЛИЗЪМ

на ръба на нервна криза
В „Капитализмът
на ръба“ (2020) Албена
Азманова изследва
възможността
за социална трансформация
без помощта на криза,
революция или утопия.
През октомври 2021 г.
книгата получи наградата
Майкъл Харингтън
на Американската
асоциация за политически
науки. С Албена Азманова
разговаря Марта Монева
Току-що получихте наградата на
APSA (Американската асоциация
за политически науки) за „Капитализмът на ръба“. Отличена е „една
изключителна книга, демонстрираща как науката може да бъде
използвана в борбата за по-добър
свят“. Какво означава за вас тази
награда?
Колкото и да беше изненадваща, някак
дойде логично в края на една 30-годишна траектория, която започна
със случайното ми въвличане в студентските протести 1989/90 г. Бях
студентка, първа година в Софийския
университет, когато през пролетта
на 1988 г. подписах една декларация, с
която протестирахме срещу замърсяването в Русе още преди да се установи Общественият комитет за
екологична защита на Русе. На следващия ден моят декан ме извика, за
да ми съобщи, че съм подписала нещо,
което няма благословията на Партията, и ако не оттегля подписа си, ще
се наложи да бъда изключена от университета. Аз не оттеглих подписа
си и не ме изключиха, което беше в
логиката на онези времена, но това е
друга история. Включих се в тези дисидентски движения и много рано видях, че нещата вървяха накриво. Още

когато при една от блокадите в Университета започнаха да пристигат
скъпи уреди – факсмашини и прочее,
се усъмних кой помага. После същият
човек, който ме заплашваше, че ще
ме изключи, стана един от лидерите
на Демократическата партия в университета. Тогава написах статия,
озаглавена „Диктатура на свободата“. В нея казвах, че новият режим е
пребоядисан стар режим с маската на
демокрация. Демократичните сили
отказаха да публикуват тази статия
с обяснението, че позицията ми е прекалено вляво от центъра. Представих
я на конференция, където един професор от Ню Йорк, Андрю Арато, голямо
име в анализите за Източна Европа,
ми предложи да я публикувам в списанието, което той издаваше. Много му
дължа. Арато заяви, че постановката
ми е грешна (тогава модата беше да
се мисли, че демокрациите ще процъфтят след падането на комунизма),
но си заслужава да я публикува. И ми
предложи, виждайки, че имам интересни идеи, да направя докторантура
в Америка. Учих и европейско право в
Страсбург. През 1989/90 г. Западът се
заинтересува какво става в България.
Бях участвала в студентските стачки и от Съвета на Европа ни поканиха
да разкажем за целите на нашия бунт.
Изпратиха мен, но не защото аз бях
много видима революционерка, а просто знаех английски и френски. Питаха
ме какви са нашите цели, какво искаме. Речта ми в Съвета на Европа бе
грубо обобщение на това, че ние много не знаехме какво искаме, но знаехме
точно какво не искаме – система на
привилегии за елита, ограничения за
всички други.

Честна позиция.
По-късно разработих тези интуиции
и като философска позиция. Дори и да
не знаем накъде вървим, добре е да
знаем къде не трябва да стоим. Философът Теодор Адорно е казал: „Ние
може да не знаем какво е правилното,
но почти винаги знаем кое е грешно“.

Това е и основната ми позиция в тази
книга, в която направих критика на
съвременния капитализъм. Така се
оказах два пъти дисидент – първо
срещу комунизма и след това срещу
капитализма – в този смисъл тази награда се вписва в логиката на моето
съществуване като човек. Анализите ми се подхранват от реалността
и от чувството за несправедливост,
на което трябва да се реагира. Това е
значението на наградата за мен.

Венец на двойно дисидентство. А
какво направи необходимо излизането на книгата ви?
Заглавието „Капитализмът на ръба“
трябва да се разбира не в смисъл, че
той ще пропадне всеки момент в пропастта, а че е на ръба на нервна криза
по-скоро, тотално изнервен. Дълго
време в академичните среди и в обществото капитализмът не се споменаваше. След падането на комунизма той не се коментираше, защото
изчезна дилемата капитализъм или
социализъм. Когато отидох да уча в
Ню Йорк, на мода бе „дискусионната
демокрация“. Цареше вярата, че ако
много се говори, ако бъдем честни и
откровени и добри комуникатори,
истината ще просъществува и справедливостта ще възтържествува. На
мен това наивно упование в демокрацията ми изглеждаше много странно
– интелектуална мода на вярата, че с
демократичен дебат справедливостта ще просъществува, ще се възцари.
Бях една от първите учени от моето
поколение, която още в 90-те години започна да апелира към необходимостта да се върнем към критиката
на капитализма. И едва след като се
случи кризата през 2008 г., изведнъж
всички започнаха да говорят за криза на капитализма, дори и вестник
„Файненшъл Таймс“, бастион на капитализма. След това дебатът се измести към растящото неравенство.
Големият дебат за социалната справедливост на мен ми прозвуча много
фалшиво. Капитализмът, въпреки че
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имаше социална криза, криза на безработицата, финансова криза, не беше
на смъртно легло. Той продължаваше
да си действа без особени проблеми.
Самият дебат за неравенството ми
се стори странен, защото капиталистическите общества винаги са били
неравни. Защо изведнъж сме притеснени от неравенството? Усъмних се,
че това, което се пише по вестниците от журналисти и анализатори, не представя реалните проблеми
на хората. Приех този дебат като
симптом, че нещо друго не е наред, и
започнах да търся какво е всъщност
реалното зло на нашето време. Така
попаднах на идеята, че това, което
всъщност притеснява хората, е дълбоката икономическа несигурност и
социална безпомощност. Дълго време
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това състояние на социална слабост
остана незабелязано, но пандемията
ни накара да го осъзнаем. Моята книга
беше публикувана през януари 2020 г.,
а пандемията ни удари през февруари.
Основната ми теза е, че това, което
мъчи хората, не е неравенството, а
социалната несигурност. Нямам предвид нашата уязвимост като смъртни
същества, онова, което руският философ Михаил Бахтин нарича „нашия
космически страх“ – тревогата, която изпитваме пред лицето на огромните и могъщи сили извън човешкия
контрол, страх, който е в основата
на човешкия опит и мислене. На нас не
ни е нужна пандемия, за да ни напомни,
че сме смъртни. Обаче пандемията
разкри друг тип несигурност, сблъсквайки ни с абсурда, че дори богатите,

научно развити общества не можаха да се справят с един вирус, който
нито беше особено смъртоносен, нито особено непознат. През 2017 г.
Европейската комисия е предложила
да се започне подготовка на ваксини,
писа „Гардиан“, но големите фармацевтични компании са отказали, защото не им се е сторило икономически
рационално. Тоест икономическата
логика, която движи политиката в
наше време, е един от двигателите на
социалната несигурност. Стана ясно,
че зад тази пандемия има една друга
епидемия – тази на социалната несигурност, която описвам в книгата си.

Да, така е.
Някъде към началото на XXI в. основният политически приоритет стана
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конкурентоспособността на световните пазари. Започнаха да се режат
бюджети, сигурността на работните места намаля и цялата логика на
управление се подчини на икономическата логика за конкурентоспособност. Това създаде политически генерирана социална слабост, която се
проявява на две нива. На колективно
равнище – защото обществото няма
ресурсите и механизмите да инвестира например във ваксини, а пък на
лично ниво заради постоянния страх,
че ще си изгубиш работата, че ако
не работиш извънредно, няма да те
одобрят. Това е всеобща невроза, от
която страдат не само най-бедните,
а и богатите. Когато правих проучванията за книгата, четох интервюта
с милионери в Америка: около 90% от
тях казват, че са събрали достатъчно пари, но психически не могат да си
позволят да спрат да работят, защото живеят в постоянен страх, че
ще изгубят всичко. Това чувство за
социална слабост и несигурност се
изживява по различен начин от всички
класи. Последствията са трагични,
защото реакцията на несигурност е
да търсиш сигурност. И точно това
търсене на сигурност, тази жажда за
стабилизация подхранва популизма,
ксенофобията и авторитаризма.

трябва да се реформират икономиката и обществото по такъв начин, че
всички да могат да бъдат добри демократи. Не можем да разчитаме на демокрацията, за да се измъкне народът
сам от блатото на икономическата
несигурност. В контекста на радикална несигурност естествено е хората да искат да съхранят поминъка
си, дори той да ги убива в дългосрочен
план. Когато ги поставиш в ситуация
на несигурност, не можеш да искаш да
имат големи мечти, да бъдат героични, самоотвержени и да поемат риск.

Член (или членка) сте на Независимата комисия за устойчиво равенство към Европейския парламент.
Какви особени акценти и постижения има тази комисия?
Член съм, но не съм толкова политически коректно настроена. А тази комисия скоро ще издаде един доклад за
новата политическа насока на ЕС, за
който използваха като основна идея
моята книга и идеята ми за общата
несигурност на нашите общества.
Разработихме няколко конкретни политики с цел да бъдат постигнати
облекчения.

А за Emancipations какво ще
споделите?

На Делфийския икономически форум тази пролет критикувахте
мита, че демокрацията е панацея
за всичките ни проблеми. Това не е
особено популярно мнение, но не се
притеснявате да го защитавате.
Зовът за „повече демокрация“ е много
удобна позиция, защото ни кара да се
чувстваме добри, прогресивни хора.
Обаче това е интелектуално мързелива и политически опасна позиция,
защото чрез нея елитите вдигат
ръце от политическата отговорност
за съществени икономически промени
и я прехвърлят върху хората (демоса).
Да вземем за пример Европейския зелен пакт. Не може животът на хората
да е зависим от работа, която замърсява околната среда, и същевременно
да очакваме от тях да са добри демократи, да гласуват за затваряне на
предприятията, които замърсяват,
и да се грижат за природата. Първо

извън Запада. Но истината е, че няма
такова нещо като единен Запад. Това в
един дълбоко конфликтен и разнообразен свят, който се измисля непрекъснато чрез конфликтите си, и в тази
динамика е неговият магнетизъм.

А защо според вас Западът повече
се тревожи за Алексей Навални,
отколкото за Едуард Сноудън и
Джулиан Асандж?
Това е вярно само ако приемем вестникарската идея за Запада като интереси
и политически вкусове на властващата
класа. Действително комфортът на
тази класа зависи от мълчанието на
такива като Сноудън и Асандж. Тяхната морална позиция е най-безрисково изразена във възмущенията им от
действията на авторитарни лидери

Аз съм основател и главен издател
на това списание. Направихме го с
един колега от Америка като място
за сериозен анализ на капитализма.
Все още се робува на старите догми,
че има само един избор – капитализъм или социализъм. Моят син още
като беше много малък, ме питаше
кое е по-добро – капитализмът или
социализмът? Не можех да му отговоря просто. Затова и написах тази
книга. Томас Пикети публикува една
много популярна книга, в която рециклира старата идея, че антитезата
на капитализма е работническият
контрол върху предприятията и икономическото разпределение. Неговата идея е да се дадат 120 000 евро на
всеки, навършил 21-годишна възраст,
и да се борим за радикално преразпределение на богатството от богати
към бедни. Това е груба лява класика.
Може би тази теза е била адекватна
за XIX или XX век, но в контекста на
световната икономика дори работниците или държавите да притежават предприятията, икономиките
ще се движат по същата логика на
битка за печалби, която е същността
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Албена
Азманова

Албена Азманова е учила право и
политология в България (Софийския университет), Франция
(Университет „Страсбург III “)
и САЩ (The New School of Social
Research, Ню Йорк). Понастоящем е доцент по политически
науки в Брюкселската школа за
международни изследвания към
Университета в Кент. Заемала
е академични длъжности в New
School в Ню Йорк, Sciences Po в
Париж, Харвардския университет и Калифорнийския университет в Бъркли. Aвторка e на
множество статии за трансформацията на капитализма и
възхода на новите идеологии,
социалните конфликти, съда и
правосъдието, върховенството на закона и демократичните преходи.

на капитализма. Ще се върна пак към
младежките ми дисидентски години. В
моя кръг много обичахме Вацлав Хавел
и това, което ми е останало от него,
е мъдростта, че социализмът и капитализмът всъщност не са толкова
различни. Той казва, че те създават
един и същи продукт – самопохабяване – токсични режими, които разрушават природата и човека. И не е
достатъчно да се противопоставим
на капитализма чрез стандартен социализъм. Проблемите в момента са
много по-различни и комплексни. За
съжаление мъдростта на нашата революция е напълно изгубена, защото
беше „отвлечена“ от сили, които знаеха как да просперират.

Участвахте в една публична дискусия за феминизма на суперзвездите
и за това равноправие ли е да водиш

ноември 2021

войни на равна нога с мъжете? Как
успя, така погледнато, Камала
Харис да се превърне в икона на
феминистките?
Този феминизъм в момента страда от
една болест, която аз наричам „парадокс на еманципацията“. Когато
търсим да бъдем включени на равни
основания в един клуб, ние му качваме
цената. Проблемът с Камала Харис е,
че тя е феминистка от привилегированата класа.

Какво още не є е наред на Камала
Харис?
Това например, че когато изнесе първата си реч след спечелването на изборите, тя каза на тези, които гласуваха за Байдън и нея: „Вие спечелихте
историята, вие сте героите на тази
история!“. Ами тези, които загубиха?
Те какви са? Либералната върхушка не
си дава сметка колко отблъсква хората с тази надменност.

Интелектуална надменност.
Да, имаше я и при Хилари Клинтън.
Притеснително е, че идеите им за
икономическа реформа са много добри, но отблъскват хората с надменно
отношение.

А кой американски президент от
последния четвърт век намирате
за поносим?
Обама, разбира се, е най-симпатичният (след известен размисъл и през
смях). Той всъщност беше представител на привилегированата класа,
макар че минаваше за защитник на
потиснатите. Още в началото на
управлението си той се обърна се към
събратята си от бедните квартали,
заселени с афроамериканци, и им каза:
„Братлета, вдигнете си панталоните!“. Те ходят без колани в знак на
протест срещу постоянната дискриминация, на която са подлагани – в
затворите не се позволяват колани,
тоест те се носят като излезли от
затвора. Това е протест, а той все
едно им казва, че техният просперитет зависи от това да се постегнат.
И Обама боледува от надменността

на елитите и отказа им да разберат
реалните проблеми на хората.

Коя женска фигура намирате достойна за безрезервно възхищение?
Роза Люксембург ми идва наум, но самият въпрос не ми харесва (смее се).
Сега властва един мит, който намирам опасен, а именно, че жените ще
оправят света. Добротата не е женска привилегия, толкова лоши жени
има, да вземем за пример Маргарет
Тачър. Няма основание да смятаме, че
жените ще управляват този свят подобре от мъжете. Аз искам някой да
ме убеди логически, че жените са способни да управляват света по-добре.

А от коя мъжка фигура все пак се
възхищавате?
Трима са, възхищавам се безрезервно
на Джордж Оруел заради лудостта му
да рискува живота и репутацията си,
противопоставяйки се на интелектуалните моди на деня. Той е с леви
убеждения, но критикува съветския
тоталитаризъм още през 40-те години. Включва се в Испанската гражданска война на страната на републиканците, докато комунистите го
обявяват за фашист. От българските
съвременни личности – Евгений Дайнов, който в студентските ми години беше пример за интелектуално и
политическо дисидентство. Стефан
Данаилов, който не се пребоядиса в
синьо след падането на комунистическия режим. Тези хора съчетават
чувство за история с достойнство и
авантюризъм.

По какво работите в моментa?
В момента завършвам едно изследване за Европейския парламент, в което
преценявам дали Европейската комисия всъщност спазва принципа на
върховенство на закона, когато прави
годишния мониторинг на всички държави членки. Самата комисия е задължена при този мониторинг да спазва
точно принципите, за които трябва
да следи. По отношение на Франция,
Испания и България установяваме, че
всъщност Комисията нарушава върховенството на правото при третирането на тези три държави.
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Разговор с френския историк
проф. Франсоа Артог

Сблъсъкът
с историята
„Проблемът е, че целият
„инвентар от различия“
може да се превърне в
„машина за изключване“,
тъй като моето различие
никога не е твоето,
не е вашето различие.“
Разговор във в. „Фигаро“

В духа на Цицерон историята ни
позволява да разберем случващото се, но и това, което би могло
да се случи. Как в новата си книга
„Сблъсъци с историята“ (2021 г.) се
опитвате да изясните онова, което
тя ни казва за настоящето?
Наистина моделът на историята
като magistra vitae, или „учителка на
живота“ (формулата е на Цицерон,
но не той е неин автор), предполага
известна връзка с миналото, в която
миналото е основната категория,
към която се обръщаме, когато искаме да разберем настоящето си и да
му въздействаме. Защото проблем на
историята е най-вече въпросът за
действието. За да въздействаме на
настоящето, започваме да гледаме
към миналото, откъдето извличаме
примерите или уроците; тук именно
е смисълът на формулата „историята е учителка на живота“. Наричам
тази връзка с времето „стар режим на
историчност“.

Световните войни и „самоубийството на Европа“, диагностицирано от Пол Валери през 1919 г., слагат ли край на идеята за прогреса
и идеята за едно славно бъдеще?
Отговорът предполага да се внесат
някои нюанси. Първата световна война, квалифицирана през 1919 г. от Валери като „самоубийството на Европа“ и препращаща към едно усещане,
споделяно от мнозина, е израз на осъзнаването, че пътят напред е прекъснат. И макар идеята за прогреса да е

силно оспорвана между двете войни,
нациите продължават да се позовават на прогреса и да го преследват.
Още повече че за много хора по цял
свят съветската революция отваря перспективата на един „безкраен
прогрес“.

същества са изтребвани заради онова, което са. Ето защо обвързването
на техническия прогрес със социалния
прогрес или с прогреса на човечеството става невъзможно. И все пак
Студената война, противопоставила Изтока на Запада, е едно огромно
впускане в прогреса, пилотирано от
надпреварата във въоръжаването.
Всеки е рекламирал своя модел: американската мечта, съветското светло
бъдеще, Тридесетте славни френски
години, немското чудо… В този смисъл надпреварата значително забавя
пълното осъзнаване на извършения
геноцид над евреите. След 1989 г. падането на съветската империя също
очерта пролуки в паметта, проявили
се почти навсякъде.

„Мястото
на памет“ може
да обозначава
физическо място,
но най-често
това е някое
символно място
А с какво например Наполеон I въ(трибагреникът,
плъщава историята?
Десницата,
Предполагам, че намеквате за картината на Верон Белкур, описана в
Левицата).
моята книга, която изобразява Клио
и Наполеон. Става дума за алегория на
И ако става дума
Историята, показваща ни един Напоза физическо място, леон между „два режима на историчмежду древното и модерното.
то определянето му ност“,
Той е представен като нов Цезар според каноните на класическата истокато „място
рия, историята учителка, предостапримери. Ала в същото време
на памет“ е начин вяща
той е понесен от модерния режим на
то да бъде
историчност, въплъщение на модерИстория с главна буква. Историразпознато, макар ната
ята, процесът, изнесен „напред“, има
бъдеще. Тъкмо Наполеон, войникът на
и да не фигурира
революцията, който винаги е в двив списъка на
жение, прекосява Европа със своята
исторически места.“ артилерия и Гражданския кодекс.
След 1945 г. е било вече по-трудно
да се вярва в прогреса, в прогреса на
човечеството, тъй като човешки

Уви, след като бива коронясан за император и провъзгласява сина си за
Римски крал, той изпада в омаята на
„стария режим“ и дори смята, че е
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възможно да се реактивира старият „режим на историчност“. Така, в
пролуката между старото и новото,
накрая му остават само неговият Мемориал и Света Елена, върху които да
гради легендата си.

Каква обаче е разликата между
„местата на паметта“ и „местата на историята“?

и обществена история. Нашето
общество не е ли поело по пътя на
подобна индивидуализация?
Да, така смятам. И тъкмо тази историческа рамка се опитвам да изясня
в книгата си. Заложили сме на „другостта“. Основополагаща двойка на
„другостта“ за западния свят е била

След 1970 г. обаче се наблюдава друга
промяна: вече не се говори за „разнообразие“, а за „различие“, като изискването е за правото на различие.
Цяла серия от битки се организира
около това понятие.

„Мястото на памет“ е нововъведение
от 80-те години, което дължим на
Пиер Нора. Когато говорим за „място
на историята“, пак имаме позоваване
на „мястото на памет“. И двете формули препращат към отношението
между история и памет. „Мястото
на историята“ (още преди да се появи
„мястото на паметта“) е „исторически паметник“. Придаваме му определението „исторически“, защото то
е показателно за някакъв епизод от
националната история или е обвързано с известна личност. Става дума
за история, която е телеологическа.
Докато „мястото на памет“ може
да обозначава физическо място, но
най-често това е някое символно място (трибагреникът, Десницата, Левицата). И ако става дума за физическо място, то определянето му като
„място на памет“ е начин то да бъде
разпознато, макар и да не фигурира в
списъка на исторически места, разбрани като исторически паметници.
То е носител на особена памет, която
националният разказ е подминал, забравил. Малцинствата и жертвите са
усвоили обаче това „място на памет“,
за да бъде оценено тяхното право на
памет. Днес историческото наследство включва едновременно „мястото на памет“ и „мястото на история“.

Цитирате философа Марсел Гоше,
който обяснява, че общата логика
на нарастваща индивидуализация
води до „появата на първите индивиди, лишени от история“. Така,
доведено до крайността си, различието разделя и създава сегментирано общество, което лишава все
по-обособените индивиди от обща
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„Разнообразието“ се е оказало онова
понятие, към което са започнали да се
придържат всички. Големите международни организации след войната го
вкарват в програмите си: целта е била
да се насърчава „разнообразието“.
ЮНЕСКО го вписва в хартата си, деколонизациите се позовават на него.

Проблемът обаче е, че целият този
„инвентар от различия“ може да се
превърне в „машина за изключване“,
тъй като моето различие никога не е
твоето, не е вашето различие. Тъкмо
това иска да обозначи Марсел Гоше с
формулата си за „индивидите, лишени от история“, защото става дума за
нещо, което е изцяло извън социалния
свят, а същевременно изискванията
му предполагат то да е в социалния
свят. Най-фрапиращият пример са
кампусите на американските университети, които са „извън почвата“,
но едновременно с това са вписани в
архитектурата на американското
общество.

двойката грък/варварин, с всички
по-сетнешни нейни трансформации
през вековете. Именно разграничението грък/варварин е довело до
по-късни форми като див/цивилизован или модерен/примитивен. Ала
тук се включва темпоралността:
различието е започнало да се вписва
във времеви термини. Това е цялата тематика на еволюционизма през
XIX в. Начертават се схемите и се определят стадиите. След 1945 г. всички
тези еволюционистки схеми, служили
като оправдание за расизма, са били
отхвърлени и вече не са прилагани.

Ако задълбочим проучването си на
„различието“, със сигурност ще стигнем до старата схема за „другостта“,
за другото от двете, отвеждаща
към изключването. Днес всички дебати около „расата“, проследим ли ги в
по-дълбока перспектива, отвеждат
към „другостта“, защото „расата“
е онова, което радикално ви отделя
от онзи, който не е от вашата „раса“.
Така стигаме до жертвата: аз съм
„расизиран“, следователно трябва да
потърся справедливостта, отказвана ми от векове. Ето как минаваме от
„другост“ към „различие“, като „различието“ може да доведе и до повторното вкарване на „другост“. Нещо,
което не би могло да ни радва.

Заявявате, че историкът е като
критика: и двамата проясняват
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или анализират своята ситуация,
интерпретирайки събитията или
дискурсите на „живото минало“
(Жан Старобински). Нещо, което
самият вие наричате „едновременност на неедновременното“.
Тази формула обозначава един основополагащ опит. А именно фактът,
че ненадейно във вашето настояще
изниква друго време, друго измерение
на времето. Каноничен пример е срещата на испанците с индианците при
дебаркирането им в Новия свят. Испанците се озовават пред същества,
които имат човешки вид, но за които
не са чували да се говори и които не
съществуват нито в Библията, нито
у Аристотел. Те изникват в настоящето на испанците, но никой не знае в
кое време живеят. Срещата е твърде
смущаваща (както за едните, така и
за другите).
Друг пример е появата на привиденията. Те изникват във време, в което не
би трябвало да се появяват личности,
но те въпреки всичко са там. Всички
тези феномени размиват границите
на времевите категории и по този начин в настоящето се появяват мигове
от миналото, същества и образи от
миналото или пък същества, идващи
от бъдещето. Това е друг основополагащ опит.
Историята се стреми да опитоми
„едновременността на неедновременното“. Опитва се да я включи във
времето, да я хронологизира, избягвайки все пак онези „времеви връзки“, които са най-смущаващи. Така
тя създава понятия като „преди“ и
„после“ или „в същото време“ (синхронии), за да е всичко под контрол. Тъкмо по този начин Херодот използва
оракулите: оракулите са начин да се
въведе „едновременността на неедновременното“. И затова оракулите
присъстват в историческия разказ на
Херодот, тъй като са един от ориентирите: някой персонаж не разбира
или трудно проумява какво му казва
оракулът, не се съобразява с него и
резултатите са пагубни. Ето начин
да се използва „едновременността на

неедновременното“ в изграждането
на историческия разказ.

Вие пишете в „Да вярваш в историята“: „XIX в., векът на историята като роман, наложи двойна
очевидност: тази на историята,
възприета като процес, в която
времето играе ролята на действащо лице и всичко се ускорява; и
онази на романа, призван да опише
този нов свят“. Нима романът е
привилегирован способ за осъзнаването на този феномен?
Да, романът изглежда, че е един от
пътищата за изразяването на тази
трансформация. XIX в. в Европа и
най-вече във Франция е голям момент
от развитието на романа. Модерното време е понесено от хода на самия
Прогрес, а историците го превръщат
в субстрат на своите разкази: осъществяването на нацията е път към
прогреса, към еманципирането на Народа, към пълното осъществяване на
човечеството. Така през този век историята се превръща и в академична
дисциплина.
От своя страна романистите очевидно са чувствителни към трансформациите във времевия опит.
Което не означава, че непременно ги
одобряват, но те описват всичките
тези трансформации. Най-добрият
пример във Франция за осъзнаването
на времето, което се променя, както и за евентуалния отказ от тези
промени, са романите на Балзак. Той
дълбае в разломите на времето: от
едната страна е новото общество
на новите богаташи, а от другата –
старата аристокрация, вегетираща
в провинциалните си замъци, които
са повече или по-малко в разруха, тъй
да се каже, извън времето. Балзак не е
бил привърженик на модерното време,
но е оценил последиците му както за
победените, така и за победителите.
Ала онзи, който най-добре разкрива
разлома между стария и новия „модел
на историчност“, това е Шатобриан.
Той пише своите „Спомени отвъд гроба“, основаващи се върху „различието

Франсоа
Артог

Франсоа Артог (род. 1946 г.) е
френски историк, известен с
изследванията си на интелектуалната история на Древна
Гърция и на историята на историографията. Дълги години
ръководи секцията по древна
и съвременна историография в
Училището за висши социални
науки (EHESS) в Париж. Автор
на книгите: „Огледалото на Херодот“, „Паметта за Одисей:
разкази за границата на Древна
Гърция“, „Да вярваш в историята“, „Нацията, религията, бъдещето: по следите на Ернест
Ренан“. На български език е преведена книгата му „Режими на
историчност“ (НБУ, 2007 г.).

във времето“, върху „едновременността на неедновременното“, като
си служи и с „едновременното“. Интересно е, че датите, тъй изобилни
в творчеството му, не целят да дискриминират онова, което е „преди“
и „след“; той ги сближава и сблъсква
помежду им, за да извлече последиците от тях. Упоменавайки различни
ситуации и мигове от живота си, Шатобриан описва сцени, вкарващи едни
в други различни времена от неговия
живот. Затова и четенето върви от
един момент към друг, от миналото
към настоящето и от настоящето
към миналото. За разлика от историка, който се придържа към хронологията, Шатобриан култивира постоянния анахронизъм.
Превод от френски Тони Николов
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Какво може литературата?
„Литературната история
и хуманитаристиката
са невъзможни без
екзистенц минимума
на емпатичното. Няма
как да възстановяваш
контексти и съдби без
този екзистенц минимум“
Съвсем наскоро спечелихте с романа си „Времеубежище“ италианската награда за литература
Стрега Еуропео. Вие сте първият
българин, удостоен с наградата,
и първият писател от Източна
Европа, който я получава. Тук, у
нас, получихте много поздравления, както и Първата награда на
Портал Култура, но как реагира
италианската публика и критика
на присъждането є на вас?
Италия е страната, където са издадени всичките ми книги, и като че ли
там те са намерили най-топлото си
посрещане. Имах щастието през годините да усетя тази чиста любов
по време на срещите си с италианските читатели. Финалите на Премио
Стрега Еуропео включват няколко
срещи с публика. На последната от
тях в Торино залата не успя да побере
всички желаещи да присъстват. Бяха
дошли много млади хора и от съседни градове, всеки носеше книгата си,
искаше да сподели няколко думи. Спираха ме хора на панаира, пожелаваха
ми късмет, Италия е с вас, казваха.
Беше невероятно усещане. Наградата се присъжда от жури, съставено
от двайсет италиански писатели,
всички те печелили наградата Стрега. Така че трябва да благодаря и на
италианските писатели, които оцениха книгата. Част от тях вече бяха
написали прекрасни рецензии в издания като „Република“ и „Кориере дела
Сера“. След връчването на наградата
получих поздравления от писатели от
цяла Европа, сред тях и полската нобелистка Олга Токарчук. Това усещане за споделена радост получих и от
българските читатели и писатели, за
което съм благодарен.

Разговор на Катя Атанасова с писателя по повод
новата му книга „В пукнатините на канона.
Провинции, аероплани, лексикони“

Сега към последната ви книга. Литературният канон – как изглежда
той през 2021 г., ако сравним периода с началото на 90-те, когато
започнаха сериозните дискусии
за неговата роля в литературната ни история и обучението по
литература?
Да, 90-те години бяха десетилетието на усилено размишление, избистряне, препрочитане и разпитване на
литературното поле. Преосмислянето на канона, преобръщането, разцепването, тематизирането му беше
важна отправна точка. Всеки, който
се е занимавал тогава с литературна история, неизменно стигаше и до
тази точка. Това беше десетилетие
на страст по литературата и нейната история, нещо, което неизбежно
щеше да се отлее с годините. Част
от текстовете в книгата са замислени или писани още тогава и вероятно носят този дух. Това, което ме
е интересувало тогава и днес по отношение на канона, са тъкмо пробивите, пукнатините, онези разминавания
и премълчавания, оставащото вън от
кадър, подценяваното от литературната история, периферията и провинцията. Затова и пълното заглавие на
книгата е „В пукнатините на канона.
Провинции, аероплани, лексикони“.
Мисля, че днес можем да стъпим върху
многобройните прочити от последните трийсет години, мисля, че в литературната история се свърши много
работа през този период. И можем да
четем по-спокойно, но не без страст.

Какви най-значими „пробиви“ в
нормативните „списъци“ на канона
бяха направени през този период и
дали днес не продължава „битката“ за неговата укрепеност?
Когато през 2005 г. издадох изследването си „Поезия и медия. Кино, радио

и реклама у Вапцаров и поетите от
40-те години на ХХ век“, все още имаше съмнения в това докъде може да
се разпростре литературната наука.
Но вече имаше много свършена работа от сериозни литературни изследователи, които не се страхуваха да
четат българската литература в
един широк социокултурен контекст.
Това ми се струва един от най-съществените пробиви – а именно, отварянето на литературата към другите полета на хуманитаристиката
и нещо повече – към полето на други
науки. Струва ми се, че това тръгна тук от края на 80-те и началото
на 90-те. Разбира се, то има своята
връзка с откриването на Фуко у нас.
Но ако погледнете течението на сп.
„Мисъл“ от самото начало на миналия
век, ще откриете онова важно съседство между поезия, литературна история и естествена история например. Това за мен лично беше наистина
важно откритие, докато пишех един
от първите си текстове в тази книга
– „Теменугите ни. Към естествената
история на българската литература“.
Какво може ботаниката от онова време да е диктувала на Яворов, докато
пише „Теменуги“? Ето тези неща ме
интересуват.
Дали продължава битката за една
нова укрепеност на канона, не мога
да кажа. Тук темата по-скоро отива
към канон и образование, канон и образователни институции, да не кажа
и кандидатстудентски изпити. Това
собствено не ме е интересувало в
изследването.

Христо Ботев и Пейо Яворов –
едни от безспорните „стълбове“
в българския литературен канон.
Вие избирате да се вгледате и изследвате техните стихотворения
„Ней“ и „Теменуги“. Защо? И освен
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тяхната „неканоничност“ спрямо
утвърдения свод от техни текстове, какво друго проблематизират тези две стихотворения?
Да, това е от радостния период на
90-те, пълен с усещане за преоткриване на забравеното. Ами тъкмо неканоничността на тези две произведения от корпуса текстове на двама от
най-каноничните български автори.
При „Ней“ на Ботев ме интересуваше
как всъщност се колебае досегашният прочит на това стихотворение,
как се опитват критиците да оправдаят или игнорират този текст, как
изобщо се справят със слабите места
на канона. А през „Теменуги“ на Яворов се опитах да разчета целия онзи
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ботанически дискурс и да сближа малко литературната и естествената
история. Близост, която днес изглежда странна, но по времето, когато
Яворов е писал това стихотворение,
е била съвсем естествена. Прочетете позабравения днес Яворов очерк
„От обсерваторията до гарата“ и ще
видите как там самият поет пише: „и
ботанизирам с подкованата упоритост на немски учен“. Такъв е и прочитът, който се опитвам да направя,
минаващ по границата на две различни полета, да възстановя близости,
които някога са били естествени.

Двайсетте години на миналия век
са интересно и важно време в литературната ни история по много

причини и една от тях е адекватността и синхронността на българската литература спрямо европейската (Г. Милев, Ч. Мутафов и
т.н.). Вие избирате да изследвате
една друга синхронност, слабо позната на широката читателска
публика и непопадаща в учебниците
– първото и единствено футуристично списание у нас, което излиза
доста далеч от „центъра“. Кажете
повече за групата ямболски младежи около списанието и за връзката
с Маринети? И още: какво дават
тези литературни „открития“
на историците на българската литература и защо такова знание е
важно да има своето място в един
литературноисторически разказ?
Тъкмо през 20-те и 30-те години
ние сме в почти пълна синхрония със
случващото се по света. Нещо, което
рядко се случва тук и което по-късно
ще бъде изгубено за дълго време. През
следващите десетилетия става все
по-ясно как синхрониите ни със света
се превръщат в асинхронии. Та тъкмо
през 20-те един далеч от центъра
град, нерде Ямбол, нерде Стамбул, изведнъж се събужда за трескав културен живот. Всичко това, благодарение на шепа млади хора, събрани около
гимназиста Кирил Кръстев. Тръгва
първото и единствено българско
футуристко списание „Кресчендо“,
което незабавно пращат на Маринети и неочаквано получават от него
писмо, книги и окуражаване за начинанието си. Същите тези момчета
създават Народен университет, в
който гост-лектори са не кой да е,
а Гео Милев, Чавдар Мутафов, Асен
Златаров. Впрочем същите Гео Милев и Чавдар Мутафов публикуват и
в самото „Кресчендо“. Преди няколко
години благодарение на професор Дел
Агата публикувахме един малко известен късен мемоар на Маринети, в
който той разказва за „българския си
опит“, за посещението си като млад
журналист по тези места по време
на Балканската война. Оказа се, че
той е свидетел на онази паметна за
нас първа бомбардировка, извършена от български аероплан над Одрин.

33
Онова, което паметта ни пропуска, е,
че от същия аероплан освен пехотни
гранати се хвърлят и листа с български текст към жителите на Одрин да
се предадат. Един от тези позиви е
станал част от първата футуристка поема на Маринети. В този смисъл
българският аероплан и хвърлените
от него думи се оказват част от едно
международно литературно явление.
Защо такова знание е важно за литературноисторическия разказ? Найнапред защото самото то е разказ,
история вътре в литературната история. И сетне, защото разширява
хоризонта на заниманията ни, учи ни
да гледаме отвъд текста, или по-точно, учи ни да четем другата история,
инкорпорирана в самия текст. И не
на последно място – показва ни колко
свързани могат да бъдат литературни и нелитературни процеси.

над какво трябва да работи младият
поет. За мен едно от най-трагичните писма в българската литература
са онези няколко реда, които Вапцаров пише до майка си, уж скрити под
иронията на банския диалект. „Пусти
поройци и я книга издадох, па те нема
да кажеш аресува ли те или не дрънка
ни колко лугне в кал…“ И последвалият немилостив отговор на майката:
„Хубава е, но трябва да напишеш и
по-хубава, такава, че да я разберат и
простите хора…“.
Поетът Вапцаров се оказва невъзможен приживе в българската

Никола Вапцаров – много прочити,
много различни „подстъпи“ към
творчеството му. Вие избирате
самотата като код, ключ за „разчитане“ на един каноничен поет.
Защо?
Вапцаров и поезията от началото на
40-те е стара моя слабост. Искаше ми
се да изследвам нещо, което обичайно
отпада от литературоведските изследвания – каноничната и неканонична самота на един автор, приживе
и посмъртно. Няколко неща, от които
тръгва това изследване – каноничната днес първа и единствена стихосбирка на поета „Моторни песни“
излиза, след като Бойка Вапцарова
тегли заем от банката, платена е изцяло, нейните 1500 бройки предимно
се раздават и подаряват. Вапцаров
праща до всеки от членовете на Съюза на българските писатели по една
бройка. Мълчанието след тази книжка е оглушително. Мълчание, включително сред левите поети и другари на
поета, като изключим тук-там някоя
бележка в маргинални вестници като
„Врачанско слово“ или „Технически
глас“. Всъщност част от тези отзиви
са доста клиширани, някои дори снизходителни, поучаващи и предписващи

литература. Посмъртно пък влиза в
една нова, този път канонична самота, четен стеснено и дисциплиниращо, съобразно новия идеологически
канон. Тази родна слепота към таланта на Вапцаров, струва ми се, радикализира последвалия негов биографичен
избор и скъсява пътя до разстрела.

Във втората част на вашата книга се занимавате с епохата на тоталитаризма. Как идеологията

влияе на разказите от онова време? Възможно ли е да ги приемаме
като поне относително автентични, разказани с един „втвърден“,
„клиширан“, повлиян от идеологическото език?
Да, във втората част на книгата се
занимавам с онова преплитане на всекидневие, разказ и идеология от втората половина на ХХ век. Тук ползвам
опита от заниманията ми с лични
истории от времето на социализма,
с мълчанието и проговарянето. Един
от въпросите, които ме вълнуват, е
за сблъсъка между частния и колективния разказ, частната и колективната памет за онзи период. Въвеждам
едно понятие за асъбитийността на
българския социализъм и се опитвам
да си отговоря на въпроса дали тази
асъбитийност води до честата неспособност за разказ, до анаративността на социализма. С други думи,
как неслучилото се произвежда (и произвежда ли) разказ. В главата за лексикона и детското писмо от късния соц
беше изследователски интересно да
се види как през този полулегитимен
жанр можем да изградим един далеч
по-истински портрет на тогавашното дете и неговата разколебана идентичност. За какво пита лексиконът
например? Ами пита за най-важните
неща, онези, за които не те питат в
училище: имаш ли си приятел/ка, какво мислиш за любовта, в коя страна би
искал да живееш и пр. Впрочем отговорите на последния въпрос никак не
са идеологически правилни. Никой не
иска да живее в Съветския съюз например, а с най-висока честотност
се явяват държави като ГФР, Италия,
Япония, Гърция… Ето такива неща излизат от някогашните лексикони.
Това, което питате – как идеологията влияе на разказите ни от онова
време и за онова време – също е част
от темата „всекидневие и идеология“.
Как се живее в пукнатините на канона и идеологията, как всекидневието
се опитва да гради своите „профанни пукнатини“ (по Гелнър), където да
се скрие, когато вярата му охладнее,
особено в късния соц.
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Георги
Господинов

Георги Господинов е роден през
1968 г. в Ямбол. Завършва българска филология в Софийския
университет, има дисертация
на тема „Поезия и медия: кино,
радио и реклама у Вапцаров и
поетите на 40-те години на ХХ
век“, работи в Института за
литература при БАН, бил е редактор в „Литературен вестник“. Автор е на стихосбирките
„Лапидариум“ (1992), „Черешата
на един народ“ (1996), „Писма до
Гаустин“ (2003), „Балади и разпади“ (2007), „Там, където не сме“
(2016). Романите му „Естествен роман“ (1999) и „Физика на
тъгата“ (2011) са преведени на
25 езика и рецензирани във водещи световни медии. Автор
е също на сборниците с разкази „И други истории“ (2001),
„И всичко стана луна“ (2013),
„Всичките наши тела“ (2018),
на сборника с есета „Невидимите кризи“ (2013), на пиеси,
графичен роман и либрето за
опера. Последният му роман
„Времеубежище“ (2020) получи
на 1 ноември наградата на Портал Култура.

Какво според вас пренебрегваме и
какво се „промъква“ през идеологическата решетка?
Промъкват се следобедите, образно
казано. И в социализма пускаха всекидневие, ако ползваме онзи език.
Социализмът не обича следобедите
и свободното време, като всяка тоталитарна идеология не знае какво да
прави с тях, твърде груб и недодялан
е, за да успее да организира деликатно
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това нетържествено време. Беше ми
интересно да видя какво се случва с
човека след 5 следобед, със завръщащия се от работа.
Има една глава в книгата „Следобедът
на една идеология“, която през картини на български художници от късния
соц прави точно такава археология на
всекидневието от онова време. Ако
„четем“ отблизо тези картини, ще
видим и меланхолията, и умората, и
самотата, и особената летаргия на
80-те години например. Героите са
уморени – така бихме могли да назовем едно от тематичните полета
тогава. Ако кръстосаме този прочит
с поезията от същия период, със стиховете на Борис Христов, Иван Цанев
или Георги Рупчев, ще усетим и онази
особена връзка между двете изкуства, които ние обикновено цехово
разделяме.

Една от главите в книгата е посветена на „Невидимата антология“
– изследвате текстовете и образите върху днешните български
банкноти. Какво ни казват те за
канона?
Това е последният текст, над който
работих. Истина е, че ние носим цялата тази невидима антология всеки
ден с нас, но не знаем, не забелязваме
какво е изписано върху тези последни
български банкноти. А разчитането
и анализът водят до интересни изводи. Най-напред следва да кажем, че
пет от седемте фигури, изобразени
на банкнотите, са на хора, свързани
със словото и литературата, т.е.
това е един априори литературен канон – Паисий Хилендарски, д-р Петър
Берон, Стефан Стамболов, Пенчо Славейков (тук можем да добавим и Мара
Белчева), Алеко Константинов. Иван
Милев също присъства и с откъси от
писмата си до своята любима. Никога в изображенията на българските
банкноти преди това не се е случвало. Любопитно е също да видим кои
точно текстове са избрани, дали са
най-каноничните и представителни
творби на авторите, или съзнателно
са търсени по-непознати и маргинални произведения. Какви редакции са
предприети при изписването на тези

текстове върху банкнотите? Какво
ще се получи, ако изследваме българския персонален канон и битие през
тези фигури? Трима от седмината
изобразени умират от насилствена
смърт. Средната продължителност
на живота на седмината е не повече
от 39 години. С приближаването си
към ХХ век тази възраст рязко спада.
Това е още едно възможно четене на
големия разказ за живота и смъртта
по тези земи.

Ролята на литературната наука
днес? Какво може да ни даде тя и
как да се отнасяме към нея ние, с
днешния ни опит и с днешния ни
живот?
Всъщност целият етос на тази книга води към тези въпроси. Какво може
литературата и литературната история в свят като днешния? Струва
ми се, че в тревожни времена като
настоящото литературната наука
може да си позволи да излиза по-често
от своето поле, да търси среща с други науки, да има самочувствието, ако
щете, че е част от случващото се в
света. И че притежава инструментариума да обясни това, което се случва
в текста на света – етическо, естетическо и политическо. Също така
вярвам в личния подход и отношение
към обекта на изследване. Литературната история и хуманитаристиката са невъзможни без екзистенц
минимума на емпатичното. Няма как
да възстановяваш контексти и съдби
без този екзистенц минимум. Нещо
повече, вярвам, че литературната история и наука като всеки разказ може
нещо повече – сама да произвежда емпатия у своите читатели.
Може би тук е случаят да благодаря на колегите си от Института за
литература на БАН, както и на „Литературен вестник“, с които през
годините сме вървели заедно през
тези полета на литературната история. И да благодаря за отзивите,
които получих от читатели на тази
книга. Страхът, че никой не чете литературна история и наука, е дълбоко
неоправдан. Защото литературната
история освен всичко друго е и история, разказ, четиво.
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Свободата и властта
Известният
кинодокументалист
Виталий Мански
представи най-новия
си филм „Горбачов.
Рай“ на есенния София
Филм Фест. Имигрант
е в Латвия, мечтае
да заснеме слизането
на Путин от трона, но сега
завършва експериментален,
близо 7-часов филм
за група хора, наблюдаващи
и коментиращи живота
през 2020 г.
С него разговаря
Виолета Цветкова
Виталий Мански, фотография София Филм Фест

Той е на 57 години, роден е в някогашния съветски Лвов (сега в пределите
на Украйна), филмите му (повече от
30) го нареждат сред най-изявените
кинодокументалисти на съвременна
Русия. Те обаче са и една от причините преди седем години Виталий Мански да напусне страната и да заживее
със семейството си в Рига. Документалните му филми са запечатали
важни мигове от живота на трима
лидери – Горбачов, Елцин и Путин,
превръщайки се в моментни снимки
от прехода на СССР към Русия днес.

по който изглежда днес бившият
и единствен президент на СССР.
Неузнаваем е, честно казано, в първите секунди имах чувството, че
насреща ми е Чърчил…

„Горбачов. Рай“ е повече от изненадващ филм; показателен е за метаморфозите на един 90-годишен бивш
държавен глава, притежавал неограничената власт да промени света, а
днес преживяващ старините си в самота, немощ и привиден наивитет.
В това се убедиха зрителите на тазгодишния есенен София Филм Фест.
Срещаме се с Виталий Мански в Дома
на киното.

А вие защо направихте филм за
него, когато не е във властта?

Удивителен е най-новият ви филм,
Виталий Всеволодович. Удивително е за зрителя да проследи в 100те минути от „Горбачов. Рай“ не
само поведението и мисленето на
един световен лидер, а и начина,

Ха! Интересно, но… няма такъв филм
все пак. Но знаете ли, политиците,
включително бившите, не са свободни
по отношение на своя имидж. Те много мислят за него и затова не допускат всеки в реалния си живот. В това
отношение Горбачов се различава от
своите исторически колеги.

За мен именно там беше основата за
драматургията на филма – човек, доживял до момента на пълния крах на
онова, което се е опитвал да направи.
Още повече че той е личност, притежавала власт над поне половината
свят и използвайки тази власт, променя света и остава да живее с тези,
които всъщност го проклинат за стореното от него.

Но героят ви като че ли не иска
да повярва, че е променил света.
Казва, че „епохата на Горбачов едва
сега започва“.

Да. Той не е философ, а и в известен
смисъл не е готов да оценява глобално някои процеси. Горбачов говори за
това доста приземено. Откровено не
разбира, че е важно не кой де юре поставя точка на съществуването на
СССР, а този, който дава свободата,
при която промените стават неизбежни. А именно той даде свободата,
в резултат на която се появиха силите, които разрушиха Берлинската
стена. Самият Горбачов не удряше с
чук по нея, но той я разруши. Новопоявилите се тогава сили създадоха независими държави, които сами излязоха
от Варшавския договор – той не ги водеше за ръка по този им път. Появиха
се сили, които извадиха балтийските
републики от Съветския съюз, макар
че той се опитваше да се противопостави на този акт. Горбачов и властта
си загуби заради това, че в определен
момент започна да действа по-бавно от тези, които получиха въпросната свобода, а аз дори не мога да
кажа „за съжаление“. Той е фактор. Но
не го разбира. Между другото Колумб
открива Америка, защото е объркал
пътя…

Горбачов съжалява ли за нещо?
Съжалява, че на шахматната дъска е
направил грешни ходове, заради които
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Кадър от филма „Горбачов. Рай“

получава мат. Той не разбира, че – грубо казано – ако започваш тази игра,
резултатът от нея е предсказуем, независимо кой ще победи. И сега наивно
си мисли, че щом е дал свобода на хората, те, получавайки я, са длъжни да
се откажат от нея доброволно. Тоест
щом е дал свобода например на балтийските държави, те, вече свободни,
по някаква причина са били длъжни да
останат в СССР, при положение че винаги са знаели, че живеят в окупирана
територия. Това е просто аксиома, но
да, той е наивен романтик.

Същият този човек днес живее в
самота, рецитира, пее… Това просто кръговрат в човешкия живот
ли е?
Преди всичко е свобода. А свободен
можеш да бъдеш и в затвора, защото
затворът не са стените и оградата.
Свободата е тук (посочва главата) и
тук (посочва сърцето). И ние виждаме
един свободен човек дори в откритото му нежелание да отговаря на каквито и да било остри въпроси. Знаете
ли, в днешно време, когато снимаш
документален филм, не е важно кого
снимаш. Дали е бездомник, лекар, директор на училище, съсед… с всекиго подписваш договор с клаузи като
„съгласен съм, имам право да гледам
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финалния резултат“ и т.н. С изключение на Горбачов! Никакви договори.
Никакви условия „това да се показва,
а това – не“. А нека не забравяме, че
е охраняван от сътрудници на ФСО
(Федерална служба за охрана), която
охранява самия Путин. Тези хора понякога заповядваха: „Не снимайте това“,
но Горбачов винаги казваше: „Мански
знае какво прави, не му се месете, аз
му се доверявам“.

Едва ли се доверява на всекиго…
Да, добре, не се доверява на всекиго, но аз съм снимал различни хора, с
власт и без власт, затова знам много неща. Още помня как, след като
се появи филмът ми за група „Тату“
(„Анатомия „Тату“, 2003), ми се обади майката на едно от момичетата и
посред нощ ми крещеше по телефона,
че съм я показал как вкъщи се разхожда
по бельо... А в „Горбачов. Рай“ виждате
един бивш държавник, който невинаги
е красив, невинаги е положителен герой, но и дума не каза срещу това.

Рецитира част от „К Чаадаеву“ на
Пушкин: „… и на обломках самовластья напишут наши имена“. Той,
самовластвалият, рецитира това?
Да, но… за всички, които няма да видят този филм, но ще прочетат това

интервю, бих искал да припомня исторически факт. Когато старейшините
в Политбюро на КПСС го назначават
за генерален секретар, Горбачов е на
54 години. Във висшия орган за управление на СССР не е имало нито един
човек, на когото той да се довери и
поне да поговори за промени. И съвсем сам започва да отстранява един
по един старейшините – кой в пенсия, кой по друга причина, и да събира
отбор от млади хора, за да променят
страната. Тоест не го постига сам,
но ако той не беше започнал промяната, тази държава и днес щеше да
бъде СССР. България и сега щеше да
бъде социалистическа, с разликата,
че щеше да има два мавзолея и до този
на Димитров щеше да има друг, на
Живков. Затова трябва да е ясно, че
Горбачов измисли всичко и започна да
го реализира. И по същество разруши
самовластието.
В друг мой филм, „Свидетелите на Путин“, има малък фрагмент, в който
през 2020 г. Горбачов говори в избирателен район, където гласуват за
Путин, и казва следното: „Ако не бях
правил нищо, и днес щях да съм генерален секретар“. А аз бих добавил, че
е възможно – та той е жив. Щом е възможно Путин да управлява 36 години,
защо да не е валидно и за Горбачов?!
Навсякъде щеше да има негови портрети, стар и немощен, в количка може
би, но… защо не?!

През 2001 г. снимате и „Горбачов.
След империята“, последван от
„Елцин. Друг живот“ и „Путин. Високосна година“. Като че ли имате
особен интерес към политическите
лидери?
Не. Интересна ми е властта като
система, която потиска свободата.
Интересна ми е темата за свободата въобще. Интересно ми е как е
устроена властта, защо е такава и
може ли да не пречи на човека да бъде
свободен.

А според вас има ли историческа
закономерност в появата на Горбачов, Елцин и Путин точно в този
порядък?
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Мисля, че да. Появата на Елцин е закономерна, защото Горбачов започна
да бави собствената си реформа и се
намериха хора, които сякаш я взеха
на въоръжение, за да го премахнат. А
след това дойде опиянението от благополучието при Елцин. Появиха се
много богати хора, които се страхуваха от връщането на комунистите,
влязоха в сговор с болния Елцин и фалшифицираха президентските избори
през 1996 г., за да съхранят властта
на един абсолютно непопулярен вече
политик. Фалшифицираха ги не като
пускаха бюлетини, а чрез картината, създадена от тях в масмедиите,
която сякаш застави електората да
отиде и да гласува за Елцин въпреки
собственото си разбиране. И когато
видяха, че е възможно да не се занимаваш с реална политика, а просто да
манипулираш изборите, тези хора си
казаха: „Защо ни е да рискуваме, след
като след Елцин веднага ще дойде
някой друг на власт и ще сложи ръка
върху парите ни – дайте тогава да измислим технически мениджър“. Нещо
като управител по обслужването на
едно домакинството. И измислиха Путин. Направиха пиар кампания, която
нарекоха „избори“, но сгрешиха и Путин ги надигра. Той беше директор
на ФСБ и знаеше всичко за всички. И
когато получи цялата власт, я превзе
завинаги; отне и властта, и парите, и
свободата, и живота от мнозинството хора, които го измислиха.

Споменахте филма „Свидетелите на Путин“, който правите през
2018 г. само с кадри, заснети от вас
през 1999 г., тоест в началото на
политическия му възход. Трябваше ли да пазите от някого този
материал?
Абсолютно! Особено важно беше да
го изнеса безопасно от Русия, когато
напуснах страната.

Възможно ли беше преди 22 години
да се предположи какъв президент
ще се окаже Путин и колко дълго
ще управлява?
Знаете ли, има една руска пословица:
„След битка юмруци не се размахват“.

Какво точно можеше да бъде и колко
нужно беше – това е работа на демократичните институции. Защото
при демократични избори никога, при
никакви обстоятелства Путин не би
спечелил изборите. Невъзможно би
било да спечели човек, който никога
не е влизал в открит разговор с хора,
който никога не е участвал в дебати
в продължение на 20 години, а през
2000 г. всъщност дори не можеше и
да разговаря…
Ще ви кажа и още нещо – сега, от висотата на жизнения си опит, аз съм
убеден, че през 1996 г. болният Елцин
трябваше да загуби от комунистите.
Комунистите трябваше да дойдат на
власт. Така Русия сега би била мощна,
демократична, свободна страна, защото комунистите нямаше да могат
да задържат управлението си повече
от два мандата, а през това време демократите, намиращи се в опозиция,
можеха да сформират силна партия
със силен лидер и на честни избори да
си върнат властта.

анексиране на Крим, което е нещо
ужасно, колкото радостта, възторгът и щастието на хората от моето
обкръжение. Физически почувствах,
че не мога да бъда повече сред тях, и
реших да си тръгна оттам. И така,
както не мислех за емиграция, случайно си спомних разговор с мой приятел,
според когото човек лесно можеше да
получи жителство в Латвия. За няколко дни с жена ми си събрахме багажа и
заминахме. В онзи момент нищо не ме
свързваше с Латвия, но без никакви
особени усилия получихме документи.
Може би ако емиграцията изискваше
по-сложни бюрократични процедури,
вероятно щях да си остана в Русия и…
едва ли днес щях да съм на свобода.

Било е възможно, но не се е получило, защото…
… защото всички ние, включително аз, започнахме да работим за Елцин; защото решихме, че идването
на комунистите би означавало крах
на всичко. А не е така – демокрацията предполага, че на власт могат да
идват различни партии. Например в
нощта, когато победи Доналд Тръмп,
мнозина мои познати в Америка бяха
ужасени, смятаха, че животът им
свършва. Но минаха няколко години и
вече никой не помни Тръмп, защото
има демократични институции, които поправят грешките…

Кадър от филма на Виталий Мански
„Свидетелите на Путин“

А какви са сега отношенията ви
с Русия?
Само дотам, че всяка година отивам
за съвсем кратък период от време, за
да правя фестивала Artdocfest.

Не ви ли пречат?

Напускате Русия през 2014 г. и заживявате в Латвия – защо?

… Има пикети, нападения, заплахи,
атаки и т.н.

Никога не съм планирал, не съм дори
помислял да емигрирам. Никога! Така
бях устроил живота си, че дори знаех
къде ще ме погребат. Но анексирането на Крим ми направи огромно впечатление и аз практически постъпих
емоционално. Вероятно трябва да
обясня. Повлия ми не толкова самото

Гост сте на София Филм Фест,
представлявате и Artdocfest – разкажете, моля, за вашия фестивал.
През 2014 г., когато открито критикувах Кремъл заради Украйна, когато
се включих в колективното изявление
на дейци на културата в Русия, мен ме
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обвиниха в антидържавна дейност.
Отмениха всичките ми, дори действащите към този момент договори за
финансиране и започнахме да правим
фестивала само с парите от продажба на билети. Идват много зрители,
за да гледат филмите, които показваме – все заглавия, които никой не
показва в Русия. Най-добрите филми,
създадени в Източна Европа, разказващи за нейните проблеми, за проблемите на бившия СССР и днешна
Русия, затова започнаха да подават
искове срещу нас, вследствие на което загубихме киносалони, започнаха
да закриват фестивала в деня на откриването му, да отменят прожекции,
да организират атаки, включително
от униформени, от хора, воювали в
Източна Украйна… Затова бяхме принудени да преместим напълно конкурсната програма в Рига. Тоест в Русия
показваме всичко, което можем да
покажем, а филмите от конкурса, без
цензура – в Латвия. Там дори учредихме самостоятелен международен
кинофорум Artdocfest – Рига. Ако изобщо не успеем да отидем в Русия, да
имаме място, където да продължим
нашата дейност. В Русия „Горбачов.
Рай“ беше прожектиран единствено
в рамките на Artdocfest. Като директор на фестивала реших да го включа в програмата с осем прожекции и
залите винаги бяха препълнени. След
това филмът никъде повече не беше
показан там.

А като директор на фестивала
наблюдавате ли някаква тенденция, какви са например темите, от
които се интересуват днешните
кинодокументалисти?
Мога да кажа, че с всяка следваща
година все по-малко филми на руски,
подчертавам – руски кинодокументалисти, се занимават с актуални
теми. Има страх, но има и известна
логика на живота, която не позволява на руските автори да се осмелят
да правят актуално кино. С годините
стават все по-малко. Това е очевидна
тенденция.

Изглежда по-зле от соцвремената…
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Не, не бих казал. При социализма имаше строго определени правила на играта и подобни неща бяха невъзможни, изключвам, разбира се, самиздат.
А сега съществува интернет, с мобилния си телефон можеш да снимаш
и да качваш в мрежата. Затова бих казал следното: възможности има, сила
няма. Хората като че ли… Всъщност
разбирам авторите, които вероятно
си казват: „Добре, ще заснема филм,
но няма да получа финансиране за
него, няма да го купят в телевизията,
няма да го покажат в кината – тогава как ще живея?!“. Един от най-интересните и ярки режисьори в Русия,
който снима актуално кино – Андрей Грязев, е спортист. Дава частни
уроци по фигурно пързаляне за деца
в парка, спестява спечеленото и с
тези пари снима филми. Силни, мощни
филми, които пътуват на фестивали
по света, премиерите на два от тях
бяха на Берлинале. А в Русия, освен на
Artdocfest, няма къде да ги видите. Последната засега работа на Грязев се
казва „Котлован“ („Яма“, 2020) – филм,
направен от видеа в YouTube, в които
хората се обръщат към Путин. Всеки по свой начин, кой със заплахи, кой
с молби, кой с отчаяние, има дори колективна молба от 100 души… това е
голямата яма, в която потъва Русия.

А вярно ли е, че искате пак да снимате филм за Путин, но когато
слиза от трона?
Да. Мисля, че ако доживея, би било интересно от кинематографична гледна точка. Не знам как той ще слезе от
властта, дали ще е в рамките на ден,
или ще бъде продължителен процес,
но ще бъде интересно. Дори не заради
Путин, а защото това ще е исторически момент. И да, мисля за подобен
филм.

А сега над какво работите?
Сега монтирам експериментален филм
за това как малка група хора, 5–6
души, прекарват 2020 г. в размисли
за свободата, как се променят животът и мненията им за свободата.

Експеримент в пълния смисъл на думата. Ще бъде с продължителност 6
часа и 45 минути.

Нима?!
Да. Но знаете ли, нито един от неколцината, които вече го гледаха, не
стана по време на прожекцията. Очевидно им е било интересно. Мисля, че
този филм ще предизвика дискусии.

А ще го видим ли в България?
Защо не?!

Споменахте интернет, а в интернет освен много добри възможности и достоверна информация има
и много фалшиви новини. Документално кино или „фейкнюз“ – кой
ще победи?
Документалното кино също може да
бъде „фейк“… Не знам, наистина не
знам, защото нямам идея как ще се
развиват медиите. Преди всичко бих
казал, че документалното кино не
представлява документ. Винаги има
авторска интерпретация на реалността. Винаги! Затова на преден
план отново излиза човекът. И в
крайна сметка винаги става дума за
отговорността на конкретния човек. А той живее в общество и ако обществото започне да отхвърля онзи,
който не говори истината, той не би
успял да излъже.
Вижте, тв каналите в Русия произвеждат документални филми, които
се явяват „фейкнюз“. И знаете ли кое
е интересното? Тези филми нямат
надписи. По правило хората се страхуват да поставят фамилията си – те
живеят в Путинова Русия, работят в
Путинова телевизия, защитени са от
тази система, възхваляват я, но се
страхуват да поставят имената си
в надписите на филма. Защото ходят
по улиците, срещат съседите си и се
срамуват. Не виждам друга логика за
това. Да, разбира се, има хора, които
изписват имената си, но те са вече
завършени подлеци, които се наслаждават на това, което правят.
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Вернер Херцог

Как се конструира истината
В своите филми
и текстове режисьорът
превръща трескавите
сънища в образи. Днес
той се е посветил
на съдбата на един
забравен в джунглата
войник. С Вернер Херцог
разговаря Иома Манголд
от „Цайт“ – за границите
на въображението,
лудостта
и действителността
Хиро Онода, март 1974 г.

Хиро Онода е последният японски
войник от Втората световна война.
Новината за капитулацията на страната му го застига, докато е в джунглата на един филипински остров. Листовките, които го призовават да се
предаде, той приема като вражеска
пропаганда. До 1974 г. продължава да
води войната си. Вернер Херцог се запознава с него още през 90-те години, днес излиза проникновената му и
ексцентрична книга за Онода („Здрачът на света“, издателство „Ханзер“).

Възхищението от джунглата е постоянен мотив в творчеството
ви, от „Агире, гневът Божи“ през
„Фицкаралдо“ до книгата ви „Здрачът на света“. Защо сте така обсебен от джунглата?
Не само от джунглата. Имам и филми,
в които се занимавам със Сахара. Както Сахара, така и джунглата представляват наш вътрешен ландшафт,
който мога да направя видим. Мога да
покажа трескавите сънища на джунглата – в киното, но и чрез писането.

как той сглобява детайлите от
действителността в една голяма
квазирелигиозна истина. Онода много
внимателно е наблюдавал детайлите, той е видял в началото на 50-те
години ескадрили бомбардировачи да
прелитат над главата му, това обаче
вече не е Втората световна, а Корейската война.

издържат в продължение на трийсет
години на влажния климат, а това не
става без масло. Естествено, има ритуали, които Онода е втъкал в живота си, за да му придаде стабилност.
И ние имаме погребални ритуали, те
са стабилизиращ елемент. Отнасям се съвършено сериозно към тези
ритуали.

В екстремни ситуации ли се открояват особено ясно такива истини?

Откривате ли родство по избор
между Онода и вас самия?

Аз бих проявил предпазливост по отношение на понятието истина. Никой не може да опише истината, нито
математиците, нито философите.
Нито папата в Рим. Мозъчните изследвания показват – тъкмо направих
филм за това – Theatre of Thought, че в
човешкия мозък не може да има истина, защото паметта постоянно се обновява и ние сме писатели призраци на
нашата собствена реалност.

Не, ние бяхме – той междувременно
почина – много различни, ала сме имали
преживявания в джунглата под силен
външен натиск, които ни бяха формирали по сходен начин. Аз бях изминал
дълъг път пешком, а той 30 години
беше вървял из джунглата. Никога
не е спирал освен през дъждовния сезон, когато е знаел, че няма да го нападнат. Чрез ходенето пеш възниква
друг един опит за света, можете да
го видите съвсем ясно в книгата ми
„За ходенето в снега“, по онова време
извървях пътя от Мюнхен до Париж,
защото моята наставница Лоте Айснер1 беше на смъртен одър. Мисля, че
светът се разкрива пред онзи, който
ходи пеш.

Трескавият сън на Онода е неговото убеждение, че Втората световна война още не е свършила.

Онода създава ритуали, за да оцелее в джунглата. Един от тези
ритуали е грижата за семейния
самурайски меч, специално за него
трябва да се добие палмово масло,
за да не ръждяса той от влагата
в джунглата. Откъде идва силата
на ритуалите?

Най-важното е как се конструира истината, как се конструира паметта,

Палмовото масло има за цел оцеляване, мунициите на Онода трябва да

Войната, която Онода води, е заблуда, ала за него тя е намиране на
смисъл.
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Не, не бих употребил тези думи, това
го няма в книгата.

Да вземем за пример представата за чест, чрез която Онода се
чувства свързан с първоначалната
заповед – това носи смисъл.
Чувството за чест е по-силно изразено в японската култура, отколкото в
нашата, трябва да признаем. Ала войната не носи смисъл за Онода.

чувството, че вие опровергавате
този дух на времето. При вас героичното все още съществува.
Да кажем, че в много отношения не
отговарям на духа на времето, защото нещата, които съм направил и
които все още правя, по принцип не
са в съзвучие с духа на времето. Например във „Фрицкаралдо“ пренасям

Той никога не се отчайва в своята
мисия.
За Онода е много по-важно, че той
се е придържал към една фиктивна,
измислена война, ала чрез точното
изследване на детайли от действителността тя се е уплътнила и потвърдила като реалност. По подобен
начин всички ние обитаваме фикцията на собствения ни живот, по подобен начин създаваме религиозни
системи и вяра в спасението. Онода
притежаваше силно развито чувство
за отговорност и дълг. И негова отговорност беше да задържи малкия
остров до завръщането на японските
сили. Което той и направи в известен
смисъл.

Във всеки случай тук има нещо героично. Във вашия филм „Моят
най-добър приятел“ разказвате как
Клаус Кински е искал да дезертира
от снимки, а вие сте му казали, че
имате оръжие с девет куршума,
осем за него, ако си тръгне, и един
за вас самия. Това са героични моменти в чисто техническия смисъл
на жанра.
Оставете това, циркулират много
версии за този инцидент. Не съм тичал подире му, нямах и оръжие в ръката, заговорих му съвсем спокойно. Той
притежаваше достатъчно чувство за
реалност, за да знае, че трябва да изпълни задължение, което съществува
извън нас двамата. Беше съвсем тихо
и хладнокръвно обяснение на ситуацията със заплаха на финала.

Често описват нашата съвременност като постгероична епоха.
Когато гледам филмите ви, имам
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Откъде идва духът на времето?
Отчасти от академичното мислене, защото епицентърът на обновяването на езика и на политическата коректност може да се открие в
академичното. Ала той се разшири,
защото трябваше да се преодолеят
съвсем очевидни проблеми, които съществуват, например при правата
на жените. Движението MeToo трябва да бъде приветствано, то имаше и
успехи. Ако във филмовата индустрия
един мъж по време на снимки се държи
без уважение към млада жена, с него е
свършено завинаги. Той никога повече
няма да работи в киноиндустрията.
Това са очевидни успехи. Или расизмът. Тези неща са неопровержими,
те съществуват в обществото и то
трябва да се пребори с тях. Аз просто
мисля, че пътят на политическата
коректност не е адекватен.

Щеше ли днес Клаус Кински да се
домогне до снимачната площадка?

през планината един кораб. Това обаче нямаше нищо общо с героизма, а
със съвсем ясна визия. И тя не можеше да влезе в съзвучие с политически
популярното.

Още през 80-те години филмите на
Херцог се смятаха за непристойни.
При вас нямаше морална порядъчност. За нашата силно морализираща съвременност вашето творчество би трябвало да е скандално.
В прекомерната политическа коректност има нещо мъртво, тя умъртвява
и езика. Сега се опитват да направят
езикови новообразувания, които няма
да се наложат.

Този въпрос много ме занимава, защото днес се налага да преоценя моята
работа с Кински, и то в светлината
на случилото се между него и по-голямата му дъщеря Пола 2. Ала трябва
да допуснем и въпроса: Докъде трябва да стигне една нова преоценка? Аз
задавам два въпроса: трябва ли днес
да отстраним картините на Караваджо от църквите и музеите, защото
Караваджо е бил убиец? Трябва ли да
премахнем Стария завет, Петокнижието, защото Моисей като млад е
извършил убийство?

Един съвсем друг въпрос: в Германия технологичният прогрес
най-често се приема като заплаха.
Имам чувството, че вие не притежавате този ген на песимизма.
Вярно е, ала културният песимизъм не
е само германски феномен. Има го и в
други страни. В САЩ е различно, или
по-скоро в Лос Анджелис, където живея. Не живея там заради филмовата
индустрия. Проблемът, пред който
се изправихме с жена ми преди повече
от двайсет години, когато още живеехме в Сан Франциско: трябваше да се
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махнем оттам, защото беше твърде
туристически, твърде шикозен, изкупен от дот-ком милионерите. Трябваше да се преместим в най-смисления
град в САЩ и бързо ни стана ясно, че
това е Лос Анджелис. Наистина Лос
Анджелис винаги е смятан за повърхностен град, с много блясък и разкош.
Ала почти всичко, което през последните 50, 60, 70 години е било от значение за света, е възникнало в Южна
Калифорния. Интернет, ракетите
носители за многократна употреба,
които Илон Мъск строи. Всички иновации идват от Лос Анджелис. При това
Илон Мъск не е твърде креативна фигура. Той взима неща, които очевидно
са многообещаващи, и ги превръща в
индустрия.

Следователно вие не ласкаете Илон
Мъск, когато казвате, че той е класически герой на Вернер Херцог?
Човек с воля, който има прекалено
високи цели?
Той върши много неща правилно, ала
фабулира един съвършено нереален
сценарий. Заселването на Марс с един
милион души е утопия, на която още
през този век ще бъде сложен край.
Също както и на представата, че можем да променим нашата ДНК така,
че да станем безсмъртни. Абсолютно
сигурно е, че тези технологични утопии ще преживеят крах, както през
последния век социалните утопии на
фашизма и комунизма.

Дали краят на тези утопии няма
да бъде трагичен?
Действителността ще се наложи
съвсем трезво и брутално. Аз съм за
това да се изследва Вселената, да
ровим в почвата на Марс, да мога някога и аз да полетя там, за да заснема
филм. Ала заселването на един милион
души е съвършена утопия. Освен това
поведението ни на скакалци, които
унищожават своята собствена планета, за да се пренесат на следващата, е неприлично.

Във вашите филми много често може да се чуе собственият
ви глас зад кадър, например в

документалния филм за Горбачов
или в „Човекът гризли“. И в този
сонорен глас има нещо харизматично. Кога всъщност открихте своя
глас?
Мисля, че леко сте подмамен от звученето. Не бива обаче да забравяте,
че говоря нещо. Съдържанието понякога е изцяло извън рамката, съвсем
хаотично, напълно изобретателно
и напълно различно от всичко, което някога сте чували. И в „Здрачът
на света“ можете да чуете моя глас.
Особено последната страница – това
е моят оригинален тон, така плътен,
забележителен и нестандартен. Наистина вие забелязвате моя акустичен глас, но трябва също да признаете: така, както пиша тук, никой не
пише. И това все повече се забелязва.
Та от четиридесет години повтарям,
че текстовете, които съм написал,
вероятно ще надживеят филмите
ми – задълго. Идете в Южна Америка,
там настава ад, когато се появявам,
за да изнеса лекция.

Често казвате тези ужасни думи и
в интервютата си и човек винаги
си мисли, че в ъглите на устата ви
ще се появи иронична усмивка, ала
ако има нещо сигурно при вас, то е,
че никога няма иронична усмивка.
Това е трудна тема за мен. Мисля, че
нямам никакво отношение към иронията. Имам някакъв комуникационен
дефект. Не разбирам иронията.

И тази при другите ли?
Странно, но и при другите. Разбирам
вицовете, разбирам хумора, мога да
се смея гръмко на вицове. Освен това
моят хумор е много, много черен. Ала
възприемам всичко буквално и в това
отношение съм най-лесната жертва
на иронията. Ужасно е. Винаги е било
така.

Това смущава ли хората от вашето
обкръжение?
Всички мои близки го знаят и си играят игрички за моя сметка. Мога
много добре да чета на френски, ала
ми е трудно при слушане, защото

Вернер
Херцог

Вернер Херцог е роден през
1942 г. в Мюнхен. Творчеството
му от документални и игрални
филми е отличено с много награди. Той е сред създателите
на Новото немско кино от 60те до 80-те години заедно с
Вим Вендерс, Райнер Вернер
Фасбиндер, Фолкер Шльондорф,
Маргарете фон Трота, Александър Клуге и др. На немски са
публикувани книгите му „За ходенето в снега“ (1978) , „Завладяването на безполезното“ (2004),
„Здрачът на света“ (2021).

в говоримия френски има много от
ироничния маниер. Седя в кафенето с
французи, много умни, весели хора, и
те нещо ме питат, съвършено иронично, а аз отговарям без заобиколки,
като баварски провинциалист, мрачно замислен пред своята чаша бира,
който не разбира, че става дума за
ирония. Приемам всичко буквално. И в
„Здрачът на света“ няма дори искрица
ирония, в Онода също няма и искрица
ирония.
Превод от немски Людмила Димова

1
Лоте Айснер (1896–1983) е филмова историчка
и критичка. За нея Херцог казва: „Тя беше същински мамут, един от най-значимите филмови
историци, които светът познава, и приятелка
на великите фигури от ранното кино“ („Пътеводител за озадачените“, „Колибри“, 2016). Б.пр.
2
През 2013 г. Пола Кински призна в своя книга, че
е била насилвана от баща си в продължение на 14
години. Б.пр.
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Мария Вирхов
Цочо Бояджиев
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Катя Атанасова

През ада на смисъла, в ада на тялото
„Вирхов блус“,
Мария Вирхов,
издателство „Жанет 45“,
съставител
Биляна Курташева,
художник Люба Халева

свободолюбие. И това го прави не
просто различно от другите, а радикално друго, то сякаш живее извън
този свят, а иска да е в него, наистина иска, даже се старае… Но няма
как да имаш оголени сетива за света,
няма как да си оставена „да стреляш
в ангелите си сама“ и да можеш да

За да не звуча екстатично, не наричам тази книга подвиг. Ще я нарека
по-описателно: книга – намиране, разкриване, съучастие, разбиране и разтърсване. На сетивата, на представите за поезия, на дълбините,
скритите „пещери“ на най-съкровеното човешко.
„Вирхов блус“ събира възможното за
събиране от творчеството на родената като Мария Стефанова и живяла като Мария Вирхов: нейните първи
три стихосбирки – „Жълта поезия“
и „Вятърът мъртъв език“ от 90-те
и „Танци“ от 2005 г.; избрани стихове от „Никомея“, писана на руски и
издадена в Москва; стихотворения,
печатани в „Литературен вестник“,
„Литературен форум“, сп. „АспиринБ/
Витамин Б“, „Ах, Мария“, литературните платформи Словото, LiterNet
и Литература плюс култура; ранни
стихове, публикувани в ямболски издания; преводи. И есе за Маша Вирхов.
„Аз съм кралицата на суицида / на пясъка и на строшените стъкла… / Аз
съм кралицата на ланшната шума /
на мократа зима на сухата смърт…“
Ето я тази жена. Живее в свят, в който „всеки ден“ научава „по нещо за
смъртта“. В поезията ѝ няма клиширана романтика, няма приемане на
заобикалящото я. Има „вой, изтънчен вой“ (М. Бодаков), понякога думите крещят, а понякога изригват
в екстатичен изблик на жизненост,
но по-скоро дяволска, ехидна. Няма
покой в поезията на Мария Вирхов. В
нея човешкото същество е средоточие на болка, бунт, скръб, неистово

ала-бала, а е звуково-смислово трансформиране, „разчленяване и съчленяване на думите“ (Б. Курташева). Мисля
си, че не е случайна привързаността на
поетесата към автор като Велимир
Хлебников, когото превежда, и към
неговите търсения в областта на езика. Преводите на Вирхов, изборите ѝ
също говорят за нея – освен Хлебников, още Манделщам, Том Уейтс, Ник
Кейв…
В „Танци“ ще открием препратки към
антични сюжети, но трансформирани и смислово преобразувани. Думите
са тези, които трябва да бъдат прочистени от наслоенията върху тях. И
да бъдат освободени от „оковите“ на
традиционния смисъл, да им се даде
правото да „живеят“ както във висините на смисъла, така и „долу“, в тялото. Да бъдат напоени със соковете
му, да изричат всичко, което е то.
Не зная дали има поет с толкова разрушително самосъзнание и с толкова
дълбинна скръб, прозираща зад това.
Тялото на Мария Вирхов изплува на 15
юли 2011 г. в Перловската река.

понесеш този товар. Затова и в поезията на Мария толкова често се говори за смъртта. Тя е предчувствана, но и саморазрушително желана:
„… ида аз да си отида / в облачното
си море…“. Тази жена може да бъде
„мъртва“ дори в любовта, в единението с другия. И това е отвъд драматизма. Това е някакъв извънмерен
трагизъм не само в сърцето или в ума,
а разчленяващ тялото дори.
Но поезията ѝ прави и друго. Тя играе,
танцува. В нея жената става дете.
Играта с думите, експериментите с
езика също впечатляват в стиховете
на Мария Вирхов. Изглежда като да е

И отново за книгата. Люба Халева
е намерила най-добрия начин, за да
изобрази. Биляна Курташева е събрала всичко, което може да бъде събрано. Есето ѝ, в което освен анализ има
и личен спомен, е в края. За да остави
читателя сам да открие Маша Вирхов. И аз направих същото, повлияна
от нея. Не разказах коя е Мария Стефанова, родена в Ямбол, живяла малко
и в бившия СССР. Тази „клошарка“ без
име. Тази бунтарка, която не вписаха
в статии и изследвания. Ще призная,
че и аз имам личен спомен с Маша.
По-точно два. И си дадох сметка, че не
искам да ги разкажа, защото ще променя всичко – и за себе си, и за нея. Но
пушихме цигари.
Прочетете тази книга. За да видите другия свят. И другата възможна
поезия.
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Десислава Неделчева

Капитанът душа отговаря на писма
„Епистолариум“,
Цочо Бояджиев,
Издателство за поезия ДА,
2021 г.

дъждовно-меланхолен, но вече не
така. Вече се вижда ясното движение
от „бях надвил / минотавъра на тъгата“ и „също бях вкусил от горчивия
мед на утехата“3 към „което има някакъв смисъл / е между нас двамата“4.

Ако не беше крайният срок, нямаше да
искам да завърша този текст, защото да бъда „наметната със сакото“ 1
на Цочо Бояджиев, щеше да е голяма
печалба, особено през октомври. Не
исках да излизам от неговия словесен
заслон, от десетината книги с поезия, от Отгласите 2, от преводите…
Първата ми (много подчертана) книга
от Цочо Бояджиев беше „Античната
философия като феномен на културата“ от 1990 г., когато в първи курс
българска филология започна да ни
преподава философия. Но се разболя и
тогава го замести Стоян Асенов. Продължих да го чета и слушам навсякъде,
където мога…

И така, „Епистолариум“ е книга за останалото най-значимо: линията на
любовта между две конкретни сърца.
Припомням, че стихотворенията са
„отговори“ на стари хартиени писма,

Бях озадачена, когато прочетох първите критически реакции за книгата
„Епистолариум“. Според тях това е
поредната много силна и задълбочена,
както сме свикнали, философска и професорска поезия. Силна и задълбочена
е, но не е поредната. Твърдя, че „Епистолариум“ е доста различна книга с
поезия на Цочо Бояджиев.
Тя има съвсем различна концепция.
Няма я предишната напрегната поетическа енергия в постройката на
стихотворението и не непременно
поантите удържат целостта. Някои
съвсем външни белези могат да подскажат това: отпаднали са разните
авторски и поетически предразсъдъци, няма и страх от клишетата като
„да разчупя със студени пръсти / хляба горчив на спомена“ или „рефрена на
живота“, или „стъпила във стремето
/ на идващия ден“, поетическият човек просто „върви“ като перипатетик без тога. Със сигурност много му
отива да преброжда равнината като
библейски герой (или митологичен) и
да бере плодовете, неслучайно обича
есента. Пак е неделен, следобеден,
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точно на тези хора с тези думи, които преди са били подминати, а днес
връзката се възстановява. Книгата е
в джобен формат, с размера на плик за
писма. Определям едно от стихотворенията за централно, ето части:
„отвързани са думите от смисъла /
и смисълът е че са твои думи“ и „едва
сега най-сетне проумявам / защо
му е на словото да става плът“. И в
„Епистолариум“ присъстват думите
от предишните му книги, но тук те
стават личностни, живи. Смисълът
на думите зависи от онзи, който ги

произнася. Както Бог влиза в човешката природа, за да стане факт абсолютното съответствие между думата и нейната истинска същност.
Ставайки плът, Бог конкретизира
смисъла. Зад редовете от писмата
стоят конкретни личности, сърца,
които са податели на отделни линии,
връзките на любовта, които (вече) са
станали незаменими, безалтернативни, най-важни за смисъла на живота.
Да бъдат възстановени и продължени, изглежда свръхзадача, която обаче пътуващият (с фотоапарат) човек,
поетическият аз, е решил да понесе,
защото любовта най-сетне е изчистена от всички житейски сложности
и е станала не толкова лесна, колкото
единствена. В „Книга на ирониите и
опрощенията“ има такова стихотворение, Curriculum vitae: „затова
CV се пише ето как / роден на (дата)
в (място) в семейство на чиновници /
а не / когато срещна уличното коте /
наведе се и го погали“. В „Епистолариум“ уличното коте е истинската биография. А стихотворението „Хотелска стая“5 разказва за двама, спали в
един и същ хотел, в една и съща стая,
дори в едно и също легло, но никога
едновременно – „тук сме но никога не
сме заедно тук“. В „Епистолариум“ думите и на двамата са тук, в същите
време и място, в опит да бъдат в един
и същ смисъл. Думите, които са вече
конкретни и у-плътнени.

Заглавието на текста е перифраза на
последния стих от „Светлописи – 1“,
„Книга на разкаянията и утешенията“.

1
„Епистолариум“, Цочо Бояджиев, Издателство
за поезия ДА, 2021 г.
2
„Отгласи“ Цочо Бояджиев, Атанас Стаматов,
„Комунитас“, 2020 г.
3
„Книга на разкаянията и утешенията“, Цочо
Бояджиев, „Жанет 45“, 2019 г.
4
„Книга на ирониите и опрощенията“, Цочо Бояджиев, Издателство за поезия ДА, 2016 г.
5
Пак там.
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Мартин Касабов

Затворнико,
излез от своята тъмница“

„

който спокойно му обяснява, че през
следващата година ще му се наложи
да събира душите на най-бедните и
измъчени хора. Такава е традицията
– последният починал в края на годината трябва да поеме ролята на коларя – предание, с което Холм се подиграва, докато по ирония на съдбата не
попада в центъра на кошмара. Преди
това обаче ще се сблъска със суровите последствия от нихилизма си – ще
посети като дух домовете на всички,
които някога са го обичали.

„Коларят на Смъртта“,
Селма Лагерльоф,
превод от шведски език
Меглена Боденска,
издателство „Лист“, 2021 г.
Един от любимите филми на Ингмар
Бергман е именно адаптацията от
1921 г. по „Коларят на Смъртта“ на
Селма Лагерльоф, която пък е първата жена, носител на Нобелова награда
за литература. Две бързи причини за
любопитство към новото издание на
романа, за първи път в превод от оригиналния шведски език, дело на Меглена Боденска, с обстоен текст в края
на книгата, който запознава българския читател с богатата история и
наследство на романа.
„Коларят на Смъртта“ е донякъде готическа, донякъде философска притча за мъж, решил да срути устоите на
живота си и да поругае всичко добро,
изпречило се на пътя му. Докато… не
умира. В новогодишната вечер Давид Холм е убит след пиянска свада и
бива посетен от коларя на Смъртта,

Книгата заимства силно от „Коледна
песен“ на Дикенс, както и от средновековната легенда, в която призрак
събира труповете на починалите.
Синтезът е сполучлив и създава силна готическа атмосфера и интересно
повествование, движено от злините
на Холм, но и от болката, белязала
го като чудовището, което срещаме непосредствено преди смъртта
му. Скърцащи каруци, студ, кашляне, смърт и алкохолни подвиквания се
чуват и усещат най-често от страниците на „Коларят на Смъртта“.
Жените са състрадателни жертви,
мъжете са роби на пороците си. В този
скотски, неблагодарен живот единствено любовта към Бога и любовта изобщо имат силата да обърнат
човешкото сърце към светлината.

който бавно скрибуца по нощните
улици. Надеждата се настанява единствено в топлите срещи на вярващите, в разговорите, които сестрите
на милосърдието провеждат, докато
водят тиха битка срещу противник,
който не спи.
Тази смесица между реалност и сън,
покрай която се разплита животът
на хората в Швеция от началото на
XX век, не е чужда на Лагерльоф. В световноизвестната си детска книга
„Чудното пътуване на Нилс Холгерсон
през Швеция“ Нилс е превърнат в джудже заради егоизма си и докато лети
на гърба на гъсок, опознава родната
си страна от въздуха. Подобен подход
е използван и в романа „Сага за Йоста
Берлинг“ – приказка за възрастни, която съчетава митове и достоверни
описания.

– Не мога иначе. Не мога да бъда щастлива, докато не изплача всичко, което
съм насъбрала.

Лагерльоф определя „Коларят на
Смъртта“ като шедьовър, най-доброто нещо, което е писала, и смело
заявява, че не изпитва съжаления, че
романът е проповед, дори това да се
приеме като „престъпление срещу
естетиката“. Според нея литературата е мост между всичко, което вълнува човека: философия, изкуството
да се живее, морал и религия. И „Коларят на Смъртта“ е именно това.
Книга, едновременно страшна и животоутвърждаваща, в която над героите е надвиснала осезаема заплаха.
Те действително страдат и умират,
но успяват да спасят душите си.

Освен силната атмосфера и фокуса
на личното изкупление романът разглежда социални проблеми, на които
Лагерльоф е била свидетелка като
по-млада. Алкохолизмът, бедността
и туберкулозата се прокрадват като
сенки през страниците на книгата, прокарват пръсти по изгнилите
врати и са предвестници на коларя,

Докато седеше там, Давид Холм се
почувства неимоверно престарял.
Станал бе търпелив и покорен като
старите хора. Не смееше нито да се
надява, нито да желае нещо, а само
сключи ръце и прошепна новогодишната молитва на коларя на Смъртта:
„Господи, позволи на душата ми да
съзрее, преди да бъде прибрана!“.

– И ти ли се разплака?
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Людмила Димова

Загадка за самия себе си
„Т. Сингер“, Даг Сулста,
превод от норвежки
Росица Цветанова,
издателство „Аквариус“,
2021 г.
„Сингер страдаше от особена форма на чувство за срам…“ Така започва
романът на Даг Сулста (род. 1941 г.),
един от най-значимите автори в Норвегия, единственият отличен три
пъти с Норвежката награда на критиците, спряган за Нобеловата награда,
носител на Нордическата литературна награда на Шведската академия,
определяна като „малкия Нобел“. Той
става известен през 60-те години с
експерименталната си проза, автор
е на близо 30 книги – романи, есета,
пиеси. „Т. Сингер“ излиза през 1999 г.
в Норвегия, авторът признава, че в
него е довел до съвършенство „известна тематична и стилистична
форма“. Това е първата книга на Даг
Сулста, излязла на български, благодарение на издателство „Аквариус“ и
преводачката Росица Цветанова.
Запознаваме се с героя, когато е на
34 години, младостта му е отминала
безцелно и той е на прага на голяма
промяна. Писателят не го е дарил с
лично име – той е само Т. Сингер. Решил е да изостави досегашния си начин на живот, да обърне гръб на света и мечтите за писателска кариера
и да стане библиотекар в малко градче, далеч от Осло. Сингер е описан от
разказвача като „лишен от идентичност отрицател на живота“, носи се
по течението с безразличие, което
му вдъхва чувство на независимост.
Лишен е и от илюзии за себе си, спокойно приема слабостите си: „Умееше
да убеди и себе си, и останалите, че
мястото му е в пълната анонимност“.
Изправени сме пред съвършения антигерой. Странното е, че този човек
с уж ясен характер е неопределим за
самия себе си. Загадка е и за разказвача, който го описва в дълги изкусни
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фрази, дистанцирано и с ирония, като
обект на някакво изследване. Самотен и анонимен, само с един близък
приятел (впоследствие отпъжда и
него), във всекидневието той всъщност изглежда общителен, харесван
от хората заради ненатрапчивия си
хумор. Още в началото научаваме за
един травматичен детски спомен и
вцепеняващия срам от самия себе си,
който Сингер продължава да изпитва. Но също като него и ние не можем
да решим дали ролята на „ироничен
наблюдател на живота“ е избрана
свободно, или е принудително наложена от необходимостта да е нащрек,
„опасявайки се от унизителното чувство на срам“.
Пред подобни дилеми героят се изправя след всяко житейско изпитание
в иначе скучния си живот. Нищо обаче
не може да промени нагласата му –
нито любовта и семейството, което
създава с Мерете Сетре и нейната
дъщеря, нито внезапната смърт на
съпругата му малко преди развода им,
нито съдбата му на самотен баща,
останал вдовец на 39 години и завърнал се в Осло с доведената си дъщеря.
Пред себе си той признава, че изпитва абстрактна скръб по съпругата си,
загинала в катастрофа, че доведената му дъщеря никога не е означавала
кой знае какво за него. Неясно защо
я осиновява, но заживява в страх да
не се разкрие неосъщественият му
развод, тогава осиновяването би изглеждало подигравка с паметта на
майката.
При целия банален сюжет романът
оказва силно въздействие чрез двойната си оптика – героят наблюдава себе си, а разказвачът наблюдава
героя ту съчувстващо, ту с ирония.
Особено силна, когато разказва за неосъществения писател, чийто опит
се свежда до изглаждането на едно-единствено изречение: „Един хубав
ден той се изправи очи в очи с паметна гледка“.
Една такава „пленителна гледка“ се материализира пред очите му в Нутоден,

където отива, за да стане библиотекар. Първата му среща е със странния Адам Ейде, директор на клона на
концерна „Норшк Хидро“. В тази своя
част, която разказва за индустриализацията на „дивата пустош в Източен Телемарк“ и превръщането ѝ
в „център на модерното“, романът
става абсурдистки. Тук намират изражение разочарованията по-скоро
на самия писател, който е с леви убеждения, героят му така или иначе не се
интересува особено от политика и
история.
В края разказвачът обявява, че романът е стигнал до своята черна дупка,
и сякаш окончателно се разделя с героя: „Ще ми се да можех да кажа нещо,
което Сингер не би могъл да помисли,
но нямам думи за това. Моите думи
свършват там, където свършват
разсъжденията на С. Това обаче не ни
прави идентични“. И го оставя, вече
прехвърлил 50-те и копнеещ да заживее сам в апартамента си: „очакваше
го с нетърпение и нямаше какво да
се направи, освен може би малко да
се стъписа, че нещата стояха така“.
След като Сингер скъсва с всички около себе си, настъпва и разривът му с
разказвача.
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Митко Новков

Уханна проза
„Керван за гарвани“,
Емине Садкъ,
издателство „Фабер“,
2021 г.

В дебютния роман на Емине Садкъ
„Керван за гарвани“ има един сън. Сънят е на дядо Мухиттин, на сутринта той го споделя с баба Фикрие, жена
му: „И ей така, кога и как съм дремнал,
аз не мога да кажа, но сънувам. Като
истина е. И мирише на праскови! Ах,
как мирише на праскови!“. По същия
начин и аз – но без да сънувам, ще си
напълня гърдите: Ах, как мирише този
роман на праскови. Ухае, ухае на жива
проза, написана с блестящо чувство
за езика, със свеж усет за фабула, с
точен поглед за композиция. Не ти се
вярва даже, че толкова млад човек (25
години) твори така зряло, така изпипано, така интересно. Така увличащо:
„Керван за гарвани“ те притегля и докато не преминеш заедно с него през
цялото североизточно ширине, не
можеш да спреш; търчиш подире му с
настървение.
„Керван за гарвани“ се появява благодарение на Националния студентски
литературен конкурс „Боян Пенев“,
организиран всяка година от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Емине Садкъ е 42рият носител на Голямата награда.
Първи лауреат на конкурса е Миряна
Башева, в годините такива са били
още Атанас Липчев, Пламен Дойнов,
Иван Христов… Провежда се през май
и дава възможност за среща на талантливи студенти от висшите училища в цялата страна. Свидетел съм
бил какъв взрив от талант и енергия
искри в Шумен в тия дни – два пъти
съм бил жури и съм имал пряка възможност да се мая на предаността на
младите към това трудно изкуство

– литературата. Същата преданост
кипи и у Емине Садкъ.
Тя е тъй приказна като човек, колкото приказна е в писането. „Керван
за гарвани“ изобилства със словесни
вълшебни извори, с думи-безгрешни
стрели, с изречения-летящи килимчета. Сюжетът е следният: Николай Тодоров, 46-годишен, провинциален учител по география (Емине Садкъ вади

за него следната сентенция: „Мъж
пътувал четиридесет и шест години
във времето, но никой не знае дали напред или назад, защото живеел в Делиормана“), се е залутал в нещо като
криза на средната възраст – захлупен
и от времето, и от пространството:
нито си е намерил мястото, нито си
е на висотата на годините. Шляйка се из пазара, кафá му е отвсякъде.
Свръхтъпо му е всичко, а най му е тъпо
от съгражданите: „В този град нито
можеш да умреш на спокойствие, нито

можеш да живееш на спокойствие“.
Иска да се скрие, ама няма къде, нито
как – проект е спечелил, 15-те минути
слава го гонят по петите. Примирил
се е, че вечерта ще е герой на банкет
в негова чест – всички се гласят, ще
ядат и пият по повод (не като други
път – без повод), жените ще се фръцкат с баш тоалети и с още по-баш
прически, мъжете ще имат алиби да
гътнат 3–4–5–6 ракии, а директорът
на училището ще се пъчи със заслуги
пред кмета и още първенци. Всичко е
нагласено по до болка познат провинциален тертип, докато Николай Тодоров не се изповръща в скута на директора и не избягва презглава. И тогава
начева една…
Начева една Делиорманиада. Нещо
като „Московиада“ на Юрий Андрухович, но с друго подзаглавие: той обозначава своя като „роман на ужасите“,
„Керван за гарвани“ може да определим като „роман на привличанията“.
На привличанията и на уханните миризми, защото пленителните аромати играят ключова роля в тези привличания. Впрочем тях ги намираме
и на авторово равнище: на моменти
гласът на Емине Садкъ е привлечен от
Йордан-Радичковия, другаде от Андрей-Платоновия, в епиграфите от
Итало-Калвиновия, но сякаш най-покоряващо я привлича Даниил Хармс.
Най обериутът от обериутите излъчва за нея неустоимо благоухание (в
едно анимационно филмче такава неудържима лъхина излъчваше сиренето
рокфор за симпатичен и добродушен
плъх) и в кервана това се усеща. Но се
усеща не като подражание, усеща се
като неподправеност.
И съм убеден – какво убеден, гранитно
сигурен съм – тази своя неподправеност Емине Садкъ ще запази в почерка
си завинаги. То и няма иначе как – иде
ѝ отвътре. Много отвътре, от целия
Делиорман отвътре…
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Алцек Мишев, Плувният басейн, 28 юни 1977 г.,
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В плуване и летене
За изложбата
на Алцек Мишев „Акуи–
Милано–София“ в
Националната галерия–
Двореца (24 септември–
21 ноември 2021 г.),
куратори Иво Милев
и Боряна Вълчанова
Картина на горния етаж на Националната галерия–Двореца представлява
сиво поле с бели петна, тъмна линия
разделя небе от водна повърхност... И
трябва да се вгледаш, за да откриеш
в горния ляв ъгъл старинен самолет,
полускрит в облаците, а в долния ляв
ъгъл – плувец. Засрещат се в двата
безкрая, поне в перспектива трябва
да е така. Картината е от 2010 г. и е
в изложбата на Алцек Мишев „Акуи–
Милано–София“ (куратори Иво Милев
и Боряна Вълчанова).

Алцек Мишев, „Линдберг – полетът и плуването“, 2010 г., вердигрис, темпера, платно

Голямото „завръщане“ на художника в родината наричат тази негова
ретроспектива, свързана с 80-годишнината му. Доколко родината го
познава обаче, а и как ще го види или
открие тя в тази изложба – за това
си мислех, докато я разглеждах. Експозицията на долния етаж представя
пърформансите му, на горния етаж –
изобилие от живопис, толкова разнородна, че сякаш е правена от различни
художници. И все пак една неуловима
линия върви през всички тези творби.
Трудна е за проследяване, доколкото
минава през стихии, лъкатуши на моменти, прокарва собствени трудни
пътища, докато пресича, а дори и помита отъпканите, мимоходом хвърляйки понякога небрежен поглед към
тях…

риска в света отвъд Желязната завеса. Алцек Мишев напуска нелегално
България през 1971 г., недоволен от
свалянето на негова изложба тук. Самото му напускане е обвито в легенди
– мислел е да плува до Триест, но уплашен от акули, предприема труден
преход през Алпите… За всичко това
разказва във видео в експозицията на
долния етаж: увлекателно, непринудено, напълно искрено, но и сякаш в
приказна смес между мит и реалност.
Избрал е свободата на Запад, за да рисува абстрактни картини, каквито не
е имал възможност да прави в социалистическа България. Но оказвайки се
там, в свободния свят, установява,
че абстрактната живопис вече не е
актуална – всички са се втурнали в
концептуализма. И той се гмурва, при
това съвсем буквално, в него.

„В средите на своите колеги в България Алцек Мишев е своеобразна
легенда“, пише в кураторския текст
към изложбата. И наистина беше
така. По времето на соца името му
тихомълком се споменаваше в тесни
приятелски кръгове, също както и
това на Христо Явашев, Васил Симитчиев и други, избрали свободата и

„Преплуване на Атлантическия океан“
(1979–1982) е най-известният пърформанс на Алцек Мишев. Споделя идеята
си с млада и хубава журналистка, разказва художникът, и на другия ден съобщението е вече в медиите. И няма
накъде, трябва да го осъществи – въпросът е как. След три години работа
и дванайсет изложби, в които плува в

басейн, пръска публиката („защото не
съм добър плувец в стил бътерфлай“)
и за компенсация я черпи със специалитет от българската кухня, не запомних какво беше… И в крайна сметка намира начина да го направи. Всеки
ден плува по осем часа в басейна на
кораба „Куин Елизабет 2“, докато той
пътува между Англия и САЩ. Прави го
„като чиновник“ – 4 часа сутрин и 4
часа следобед, а на финала символично
минава границата, носен в контейнер
с вода и с паспорт в ръка. Тук нямаше
как да не си спомня за пърформанса
на Йозеф Бойс „Аз обичам Америка и
Америка ме обича“ от 1974 г., за който
художникът е закаран до галерията
на Рене Блок така, че да не стъпва на
американска земя.
Символичният жест се запомня, а чрез
него и плуването се обвързва трайно
с изкуството на Алцек Мишев. Прочетено, разбрано, а и видимо в самата
изложба – как той самият „плува“ в
океана на изкуството, или пък изкуството му е свободно плуване сред
безброй художествени стилове и
направления от миналото и до днес.
(Впрочем Митко Новков разглежда
изкуството на Алцек Мишев като
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когато влиза в стъклен контейнер
с вода и златни рибки около себе си в
пърформанс на Венецианското архитектурно биенале…

Алцек Мишев, „Полски концерт“, Милано,
2017 г., темпера, платно

съчетано плуване: бътерфлай, гръб,
бруст, кроул – във връзка с изложбата на художника в Swimming Pool през
2019 г., станала донякъде повод и за
сегашната ретроспектива.)
Не е само плуването обаче. То може да
е и летене. И в същия период – 1977–
1982 – художникът мисли как да полети с огромен лек плавник, прави и пърформанс в градче близо до Милано. По
фотодокументацията в изложбата
е трудно да се каже дали опитът му
е успешен, а и има ли значение това…
Важното е, че е опитал и че тази негова мечта го вълнува, осмисля я и в
рисунки, и в схеми, и в картини, рисувани понякога години след самия пърформанс. (Напомни ми Леонардо, разбира се, и неговите машини-мечти за
летене.)
„Питаха ме дали не съм музикант“,
казва в един момент Алцек Мишев във
филма. И макар да не е, става такъв
покрай пърформансите си. Започвайки
от „Музика от небето“ в Милано през
1979 г., където снимки на съзвездия,
обработени на допотопен компютър,
са превърнати в звуци, които се носят от високоговорители, издигнати
с балони в нощното небе над катедралата. После дирижира оркестри със
специално изработена инфрачервена
палка – и през 1989 г., и през 2000 г.,
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„Алцек Мишев е разпилян художник“,
ми каза колега. „По-скоро изплъзващ
се – отговорих – понякога и от самия
себе си.“ А всъщност това изплъзване
е може би опит за събиране в невидима мрежа: не само на видове и форми
в изкуството, но и на хора чрез него.
Мащабният му проект „500 млади
лица“ от 1984 г. предхожда Фейсбук с
25 години, казва художникът. Фотографиите, превърнати в черно-бели
рисунки със стандартните размери
на билборд, са разлепени по улиците
на Милано, Рим, Торино, Болоня и Флоренция. Всяка с надпис: „Кажете на…
че неговият/нейният портрет е тук“.
Действително е праобраз на Фейсбук,
си мисля, в тогавашното време и в
съвсем реална градска среда.
Бих могла да си остана дълго и само на
този първи етаж от изложбата. Да
гледам и да мисля за пърформансите

Алцек Мишев, „Бягство от Ню Йорк“, 2021 г.,
темпера, платно

на Алцек Мишев, а и за начина, по който той ги преосмисля в живопис, понякога десетилетия след като са се случили. Открива в тях и пресъздава все
нови и различни състояния, емоции и
усещания в минималистични картини. За него живописта е най-важната,

твърди художникът. А тя е основно
на горния етаж в НГ Двореца.
И е главозамайващо разнообразна. В
опит да обхване необхватното първата зала показва: картини от 60-те
– типични за времето на преодоления
соцреализъм със своята плоскостност и строгите геометрично изведени форми, изцяло абстрактни
композиции от 1972 г., бравурни монохромни дървета от 2011 г. (обичаната от художника техника вердигрис
допринася за драматичното усещане) и голяма наивистична композиция
„Танц“ от 2021 г., вдъхновена, струва
ми се, от стенописите в Хрельовата
кула в Рилския манастир. (Видял ги е в
интернет впрочем – и да, разбираемо,
защото в тях има музиканти.)
Така подготвен, зрителят (поне в мое
лице) може до безкрай да се взира в
безброй картини – всяка в собствения
си стил и техника, или смесена техника, върху платно, дъска или картон, с
акрил, темпера, вердигрис и/или… химикалка. И дори само това променя излъчването на всяко от тези произведения, а отделно е и намерението на
художника. Доколко е намерение и доколко импулс, си мислех, докато гледах
уж „парадни“ портрети, изпълнени с
лекотата и артистизма на ескизи.
Или неочаквани вдъхновения – например „Мерилин“ от 1998 г. Или отглас
от типично ренесансова полегнала
Венера, оказала се край извор в компанията на петел в предния план и черно
куче в задния – „Извор на топла вода“
(2021). Или големите полски концерти
от 2017 г. – с музиканти сред природа,
а архитектурата зад тях указва града, в който те се случват. (Тези композиции ми напомниха за майоликите
в двора на манастира „Санта Киара“ в
Неапол – с романтични сцени от неаполитанския живот.) И още, и още…
Сред живописта на този етаж е и
картината, с която започнах. Самолетът е на Линдберг – първия пилот,
прелетял без кацане Атлантическия
океан през 1927 г. А срещу него е Алцек Мишев. В плуване и летене – като
мечта, професия и изкуство.
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Новият музей на

Франсоа Пино в Париж
Една японска поговорка
гласи, че победата
принадлежи на този,
който умее да чака
половин час повече
от противника. Когато
La Bourse de Commerce–
Pinault Collection най-сетне
отваря врати през май
2021 г., са изминали повече
от две десетилетия
от първоначалния
проект на бизнесмена
и колекционер
Франсоа Пино за музей
за съвременно изкуство
във френската столица
Отложено с година заради пандемията от COVID-19, тридневното откриване маркира символично появата на
една нова културна атракция между
Лувъра и Центъра „Помпиду“ и напомня за нуждата от преосмисляне на
равновесието между публични и частни институции за изкуство в страната на „културното изключение“.
Символично е и заглавието Ouverture
на първата серия изложби, предвидена да продължи до края на годината.
Буквалното „откриване“, „отваряне“
носи идеята за започване на нещо (ново) и връща към онова първо начало на
Франсоа Пино, сложено през 2000 г.

Мечтаех тогава за място, където
да се стопи дистанцията, отделяща
твърде често съвременниците ни от
изкуството на тяхното време, където най-накрая да направя достъпна за
всички колекция, събирана повече от
30 години. Целта ми беше да го открия през 2005 г.
С тези думи Франсоа Пино започва изявлението си, публикувано в „Монд“
на 9 май 2005 г. След близо година на
спекулации в медийното пространство бизнесменът публично слага
край на един иначе обещаващ проект
– създаването на музей за съвременно
изкуство на остров Сьоген. Разположен на река Сена, островът с богато

Маурицио Кателан, The Others, 2011 г., 200 препарирани гълъба, фотография
Десислава Милева

индустриално минало е напълно изоставен след окончателното затваряне през 1992 г. на заводите на „Рено“
на територията му. В края на 2000 г.
проектът на наскоро придобилия
„Гучи“ и „Ив Сен Лоран“ Пино е одобрен
от Министерството на културата и
от общинския съвет на парижкото
предградие Булон Биянкур. Японският архитект Тадао Андо, носител на
наградата Прицкер за 1995 г., е избран
да даде форма на новия музей. Разрешението за строеж е получено в края
на 2003, а през юни 2004 г. е обявена и
откриващата изложба – „най-мащабната до момента ретроспектива на
творчеството на Джеф Кунс“. Но под
лустрото на официалните изявления
реализацията на проекта е в мъртва точка. Причините са комплексни
– работата по разрушаването на заводите и разчистването на терена
отнема повече време от предвиденото, а различни административни процедури и жалби, подадени от местни
жители и екологични организации, поставят под въпрос цялостното преобразуване на острова.

Всеки трябва добре да си даде сметка, че времето за осъществяването
на един частен културен проект не
може да бъде същото като за един обществен. Времето на един предприемач е това на съществуването му, на
възрастта му, на нетърпението му да
осъществи мечтата си… Вечността
е времето на изкуството, не на проектите, които целят да го показват.
Така продължава изявлението си Пино.
Пред непрекъснато удължаващите се
срокове и неясното бъдеще на останалата част от острова бизнесменът избира да поеме в друга посока
– Венеция.

С непроменено желание да споделя
страстта си към изкуството ще се
възползвам от невероятния шанс,
който представлява свободният Палацо Граси, за да започна веднага и да
отворя колекцията си за широката
публика.
След като през април 2005 г. се сдобива за 99 години с 80% от двореца,
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дотам. В следващите години творби
от колекцията му са в основата на
множество временни експозиции, организирани във Франция, а други – на
Венецианското биенале.
Но идеята за създаване на постоянен
дом за колекцията му в Париж така
и не го оставя. Удобен случай за нейното осъществяване се появява през
2015 г., когато Търговско-промишлената камара на региона Ил дьо Франс
решава да напусне сградата, в която
се помещава от 1949 г. насам. По същото време изтича и ексклузивното
право върху нея, дадено на друг културен проект – Moca Paris, за създаването на музей за съвременно американско изкуство в Париж, който
така и не намира финансиране. За разлика от други сгради, които Франсоа
Пино разглежда през годините, тази
най-накрая отговаря на критериите
му за централност, достъпност, видимост и добре устроена среда. След
като възможността за преобразуване
на сградата е потвърдена, започват
дълги преговори с общината на Париж
и Търговско-промишлената камара. За
разлика от първите години на новото
хилядолетие градът отново търси
себе си като притегателен център за
артисти от цял свят. В полза на проекта е и успехът на други фондации
за модерно и съвременно изкуство,
поникнали като гъби в последните
години, благодарение на закона за меценатството, прокаран от министъра на културата Жан-Жак Аягон през
2003 г. Новината за новото бъдеще на
Търговската борса е обявена през пролетта на 2016 г.
Урс Фишер, Untitled (Giambologna), 2011 г., восък, фотография Десислава Милева

собственост на „Фиат“ (останалите
20% остават притежание на града),
Франсоа Пино поверява на Тадао Андо
трансформацията му в ново изложбено пространство. Само година по-късно Палацо Граси открива и първата си
изложба, озаглавена не без капка ирония Where are we going? (Къде отиваме?), с куратор Алисън М. Джинджерас.
По същото време Франсоа Пино започва преговори за придобиването и

ноември 2021

на друга емблематична сграда, разположена на Канал Гранде – Догана да
Мар. За реставрацията на изоставените складове обаче проект предлага
и влиятелната фондация „Гугенхайм“,
която също има музей за модерно и съвременно изкуство в града на дожите.
Франсоа Пино надделява. След малко
повече от година реставрация новият музей на Пунта дела Догана е отворен през 2009. Изложбените амбиции на френския милиардер не спират

Отсъстващата досега от туристическите гидове сграда е почти забравена и от самите парижани. Намира се до завършения след мъчителни
години на строеж търговски център,
заемащ т.нар. Хали на Париж, и е на
почти еднакво разстояние от Лувъра и Центъра „Помпиду“. Сградата е
истински архитектурен палимпсест,
разказващ за утопиите на различни
векове. Построена е през 1763 г. от
Никола льо Камю дьо Мезиер на мястото на личния дворец на Катерина Медичи, съпруга на френския крал Анри II.
Спасена от двореца е единствено
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колоната, от която разказват, че
Нострадамус е наблюдавал звездите.
Днес на върха ѝ се намира инсталацията Mont Analogue (2001) на френския
артист Филип Парено. Дьо Мезиер,
силно повлиян от древноримската
архитектура, създава напълно кръгла сграда, в която да бъде складирано зърното на Париж. В началото на
XIX в. и след поредния пожар дървеният ѝ покрив е заменен от метален
купол, истинско техническо постижение за времето си, на архитекта
Франсоа-Жозеф Беланже. Предвидената да се превърне в стокова борса сграда е отново преобразувана за
Световното изложение от 1889 г.
От последния дъх на неокласицизма
идват колоните в коринтски стил
и алегоричните скулптури, вдъхновени от Ренесанса, които и до днес
обрамчват фасадата ѝ. От купола
архитектът Анри Блондел запазва
единствено чугунената структура, а медните листове замества със
стъклени. Под лъчите естествена
светлина, проникваща в центъра на
сградата, серия от фрески на различни автори разказва за търговията на
петте континента
Когато Франсоа Пино се сдобива с
Търговската борса за следващите 50
години, задачата на архитектите е
да запазят защитените исторически
структури и едновременно с това да
впишат съвременен елемент, който
да оформи изложбеното пространство. Следвайки принципа си на работа, използван при Палацо Граси,
Тадао Андо отнема от сградата само
тухлените стени, оформящи офисните пространства от XX в. Както Дьо
Мезиер, и японският архитект носи
в себе си образа на римския Пантеон.
Оттам според думите му идва и решението да внедри в централния кръг
на сградата друг кръг. Бетонният цилиндър с височина 9 м и диаметър 29 м
може да бъде разглеждан като творба
сам по себе си, обособяваща с впечатляваща лекота нови пространства.
Не само изложбени, но и абстрактни,
които със струящата отгоре светлина създават моменти на наблюдение
и вглъбяване независимо от присъствието на други посетители. Изключително гладкият бетон на Андо има и
практическа функция – по-добро раз-

пределение на светлината, по-добра акустика и вентилация.
Кураторският проект също претърпява трансформация от годините на
остров Сьоген. За разлика от предвидимата ретроспектива на творчеството на Кунс подбраните лично от
бизнесмена творби за откриващата
изложба в Търговската борса има какво да кажат и разкажат за света днес.
За расизма, колониализма и борбата
за достоен живот на афроамериканците, които Дейвид Хамънс улавя, коментира и иронизира в картини, рисунки и редимейд инсталации. За пръв
път в Европа е представено в такъв
мащаб творчеството на Хамънс, който отказва монографични изложби. За
стереотипите на мъжкото и женското, разчепкани и пренаписани от някои емблематични представители на
т.нар. Pictures Generation като Синди
Шърман, Шери Ливайн, Ричард Принс и
Луиз Лоулър. За ролята и въздействието на образа и материалността на
живописта в ерата на дигиталното,
изследвани от различни поколения художници. А в подземието звуковата
инсталация на Тарек Атуи The Ground и
„черната кутия“, в която се просмуква инсталацията на Пиер Юг Offspring,
предразполагат към забавяне на темпото и медитация.
За пространството с най-големи визуални и наративни предизвикателства, тоест вътрешния централен
кръг, Пино избира инсталацията Untitled (2011) на швейцарския артист
Урс Фишер. Основният елемент в нея
е идеално копие с височина 6 метра на
скулптурата „Похищението на сабинянките“ (1574–82) на раннобароковия
автор Джамболоня. В широкото пространство около скулптурата Фишер
поставя няколко масово използвани стола – самолетна седалка, офис
стол, градински стол, както и копия
на церемониални тронове, съхранявани в музея на Кея Бранли. Разположена директно под неокласическите
фрески на световния търговски ред от
1900 г., инсталацията придобива особен смисъл. Създадена изцяло от восък,
тя е обречена бавно да се топи пред
очите на посетителите и на фиксирания (за вечността?) образ над нея,

докато в края на изложбата не остане
само втвърдена, безформена восъчна
локва. Това предопределено изчезване,
до което се стига с постепенно разлагане, коментира суетата на образите,
вписани във фреските, останали днес
без действащ наратив, и в този смисъл на ценностите, управлявали света с една предполагаема устойчивост.
Столовете, от своя страна, разказват
за новия търговски ред с френетичната му консумация и стандартизирани
предмети.
С настоящата изложба Пино показва,
че една колекция може да има много
измерения, стига да бъде събирана
с внимание и грижа. Изчислявана на
около 2500 творби в годините от
проекта на остров Сьоген, колекцията на 86-годишния бизнесмен днес
е официално закръглена на 10 000.
Ориентирана към изкуството от
70-те години на ХХ в. до наши дни, тя
захранва и много временни изложби
на държавни институции. Сред последните са изложбите на Ан Имхоф в
Пале дьо Токио, Джеф Кунс в Марсилия,
Анри Картие-Бресон в Националната
библиотека на Франция и др. Или иначе казано, изложби на скъпоструващи
артисти, които привличат широката
публика, но са невъзможни за закупуване от музеи на държавна издръжка.
Тук идва и въпросът за бъдещето на
колекциите, представящи съвременно изкуство. За разлика от Центъра
„Помпиду“ или Музея за модерно изкуство на Париж, чийто годишен бюджет за нови творби не надвишава 2
милиона евро, Франсоа Пино може да
вложи повече само за едно произведение, а после и да го препродаде, без
да е нужно да аргументира избора си.
Увеличаващите се фондации за съвременно изкуство също разклащат възможността на публичните колекции
да се разширяват. Предусещайки промяната, Центърът „Помпиду“ постепенно отвори четири филиала извън
Париж (последният е в Шанхай, 2019),
които да му носят допълнителни приходи. И не смята да спре дотук. Но ще
съумеят ли публичните институции
да намерят алтернативен път към
съвременното изкуство, или са обречени да се задоволят с ролята си на
разказвачи на миналото?
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Веселка Кунчева

Болка и пречистване
Режисьорката за новия
си спектакъл „Прегаряне“,
създаден в Държавния
куклен театър в Стара
Загора, и за дванайсетото
издание на Международния
куклено-театрален
фестивал „Пиеро“, където
тя председателстваше
журито
Колко време ви трябваше, за да се
подготвите за спектакъл като
„Прегаряне“, защото тук сякаш не
става въпрос просто за една година
работа върху тази идея. Вероятно
не става въпрос дори за карантината през последната година и половина, защото цял живот се трупа
умора от нуждата да бъдеш винаги
успешен и печеливш?
Идеята за „Прегаряне“ се роди по време на карантината, но впоследствие
си дадох сметка, че преживяното през
този период ми даде възможността
да се събера и да осъзная живота си
дотук. Защото с темпото, в което
съществуваме, все по-малко време
ни остава да се замислим как съществуваме и дали изобщо живеем. Много
често животът се подменя с графиците, в които влизаме непрекъснато,
и според мен точно в тези графици,
парче по парче, ние изгубваме себе си.
В желанието си да се осъществим, да
бъдем т.нар. „успешни хора“, ние се
изгубваме изцяло, в самото желание
изчезваме. Благодарение на пандемията успях да осъзная в каква посока е
тръгнал моят живот и някак, наблюдавайки хората около себе си, от това
просто ме заболя.

Как преминахте през пандемията?
Освен очевидните загуби от това,

„Прегаряне“, реж. Веселка Кунчева, Държавен куклен театър – Стара Загора, фотография
Александър Богдан Томпсън

че много хора загинаха и светът
спря, нещо, което преди ни се струваше невъзможно, дали в тази криза и в това внезапно спиране имаше
и нещо добро?
Да, имаше и положителна страна. Аз
наистина преминах през доста етапи,
даже за мен пандемията беше като
една малка смърт. Всички знаем, че
страхът от смъртта преминава през
няколко етапа – минаваме през гнева,
през смирението, през опита да се
договорим с който и да е над нас да не
ни се случи. Аз преминах през същите
процеси. Стигнах до усещането, че
просто ме няма, защото ние сме творци, хора, които се занимават с изкуство, ние се изразяваме и дишаме чрез
изкуство. И когато ти забранят да се
докоснеш до това изкуство, ти ставаш просто парче плът и нищо повече. Това чувство – даже не съм сигурна
дали беше смирение или примирение,
все още не съм наясно какво беше, но
беше много тъжно.

Различаваше ли се работата ви
върху „Прегаряне“ от начина, по
който сте работили върху другите

представления, върху „Последният
човек“, „Страх“ или „Животът
бяс“?
Не, не мисля. Принципът, по който
работихме в „Прегаряне“, беше абсолютно същият. Просто самата работа върху „Прегаряне“ беше много
по-интензивна и мога да кажа – много
по-болезнена. Защото заедно с актьорите, заедно със сценографа Мариета Голомехова, с Поли, която правеше мапинга, с хореографите, с целия
екип искахме да изкрещим, това беше
наистина нещо, което всеки от нас
има като проблем и иска да го извади
от себе си, да го сподели с околните.

Защо се спряхте на тази постапокалиптична естетика? Трябва не
просто да стигнем до ръба, но и да
го прекрачим, така ли?
Да, трябва да го прекрачим. Идеята
е, че когато човечеството е доведено до ръба, тогава идва осмислянето,
никой преди това доброволно не би
стигнал до него. Говоря дори за себе
си, ако не беше дошла пандемията,
сигурно нямаше да стигна до това
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разбиране. Вероятно никога нямаше
да направя „Прегаряне“, никога нямаше да осмисля живота си преди това и
да си дам сметка какво всъщност бих
искала да правя занапред. Затова ми
беше нужно това постапокалиптично усещане.

Можеше ли тази история да бъде
разказана без средствата на кукления театър? Въобще имат ли
значение средствата в случая, или
по-важно си остава въображението, което ни позволява да видим
този свят в пълнота?
Трябва да престанем да делим театъра на видове, защото живеем в много
отворено време, в което всеки има
достъп и ако желае, може да се учи от
всичко. Според мен това разделение
вече не е нужно. За мен тези средства
бяха просто нашият начин да изразим
това, което искаме да кажем. Тоест за
мен това са само средства. Ако беше
друг режисьор, вероятно щеше да избере други средства, ако беше друг
сценограф, щеше да достигне до други
решения. Да, наистина това са просто инструменти и нищо повече.

Тази година сте председател на
журито на Международния куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро“ в Стара Загора.
Трудна работа ли е да се оцени онова, което са направили другите?
Като зрители ние непрекъснато
даваме оценки, но вие знаете и какво стои зад всички тези усилия,
а в същото време сте наясно, че
всяко оценяване в крайна сметка е
субективно и винаги е лично.
Точно това си мислех, докато течеше фестивалът. Дадох си сметка, че
е доста абсурдно да оценяваш как някой човек диша. Това е много странно.
Всички ние сме различни, което е красиво. Всички ние мислим по различен
начин и по различен начин се изразяваме. Ние сме толкова, толкова различни, което е най-най-прекрасното
нещо на света. И в един момент – някакви хора, наречени жури, трябва
да кажат, че ти дишаш по-добре от
другите. Наистина е доста, доста
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странно. Но в края на краищата съществуват тези награди, съществува това жури и трябваше да вземем
решение. Но категорично казвам, че
наградите са нещо субективно и че
човек трябва да вярва в себе си и да
продължава по пътя си. Трябва да
има почтеност в изкуството, защото нашата работа е мисия, това не
е просто професия. От тук нататък
наградите са просто награди, а в тази
ситуация журито, като субективни
наблюдатели на това, което се случва, решаваме, че бихме искали да поощрим този, този и този. Но това не
означава, че някой се намира спрямо
наградените по-ниско или по-високо.
Просто не трябва да се измерваме по
този начин.

Да, защото е опасно да се върви по
тази хлъзгава повърхност и да отдаваме толкова голямо значение на
наградите.
Да, наистина! Хората на изкуството
сме малко и аз възприемам всички ни
като бойци. Ние сме воини за духовността и не бива да има между нас
битки. Битката трябва да е на едро.
Да се борим срещу цялата пошлост,
която ни залива. Да се борим срещу
посредствеността. Имаме толкова
много врагове. И нашата работа е да
се борим с тях, а не да водим битки
между нас си. И се надявам, че това ще
се случи един ден, ще си дадем сметка,
че всички ние сме от едната страна
на барикадата.

Как изглеждаше фестивалът „Пиеро“ сега, когато бяхте жури?
За мен това беше изключително приятна среща – да бъда в Кукления театър в Стара Загора с толкова много
колеги. Да говорим само за театър,
всеки да сподели какво му се е случило, особено след затварянето, което
имахме последната година и половина. Любопитно ми беше да наблюдавам различно създадени спектакли. И
дори ми е малко тъжно, че съм жури,
защото трябва да давам оценка, а в
края на краищата, красиво е самото
събитие. Ако кажем, че това е една
мозайка – как аз заедно с моите колеги

да определя дали това парченце от
пъзела е по-красиво от другото парченце от пъзела? Това не може да е
вярно. Всяко парченце е нужно и всяко
представление само по себе си е продукт на изкуството. За мен това издание на „Пиеро“ беше изключително
красиво изживяване – да съм тук, да
съм част от това случване.

Споменахте няколко пъти битките, които се налага да се водят. А
какви са битките, през които преминавате, докато се ражда представлението? Битката, за да се
роди текстът например?
Да, категорично мисля, че за мен и моя
начин на работа текстът трябва
да се ражда по време на действието.
Защото в началото, когато започнах
като режисьор, работех по класическия начин – взимаш текст, слагаш го,
разработвате го. Но установих, че в
един момент започваме да обслужваме текста, а театърът е много повече от текст. Затова начинът ми на
работа е почти наопаки – аз приемам
текста само като един от инструментите на театъра. За мен основното нещо в театъра е т.нар. живот.
И ние започваме да работим първо по
темата, започваме да даваме на актьорите задачи върху нея. Актьорът,
както всички знаем, е играещ човек и
това е най-голямата му мощ. Той –
със своите преживявания и със своя
опит и възгледи, заигравайки се, дава
всичко от себе си и така се заражда
театралната ситуация. И текстът
вече идва като последствие, когато трябва да оформим всичко това,
да го облечем в думи и изказ, за да се
превърне в цялостно представление.
За мен текстът е само един инструмент, но в основата е играещият човек, актьорът.

Какво е тогава актьорът? Той не
е просто инструмент, той вкарва
и своята история в спектакъла?
Актьорът е двигател. Той е душата на спектакъла. Той не е инструмент. Всичко останало са инструменти – сценографията, музиката… Но
най-важен е актьорът. Той трябва да
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се отдаде максимално, да се чувства
комфортно в спектакъла, да изрази
себе си.

Странно е, че споменахте комфорт, защото след като гледах
„Прегаряне“, си дадох сметка, а
това се отнася също и за който и
да е ваш спектакъл – „Последният
човек“, „Страх“ или „Аз, Сизиф“,
че това са тежки и много трудни
представления. Какво ви трябва,
за да се получат тези трудни спектакли – да вярвате на актьорите
и те да вярват на вас? Свободата
да изследвате, дори да знаете, че
можете да се провалите?
Ако липсва доверие, не е възможно да
се случи нито едно наше представление. Това е основният принцип, по
който работим. Когато казвам комфортно, аз имам най-вече предвид, че
трябва да ни е душевно комфортно. А
за мен това означава да се чувстваш
комфортно, когато искаш да споделиш нещо, което те боли. Извеждайки
го навън, е болезнено, но усещането е
като за пречистване.

Какво се случва, когато срещнете
съпротива? Съпротива срещу текста, срещу начина на работа?
Ако има съпротива, се работи трудно.
По принцип театърът е колективно
изкуство и много трудно може да се
случи, ако някой се съпротивлява срещу него, независимо на какъв принцип
се работи. Тогава наистина много
трудно може да се получи спектакъл.
Това е все едно в един оркестър част
от музикантите да тръгнат да работят срещу общата идея.

Може би затова работите почти
винаги с един и същи екип – Христо Намлиев, Мариета Голомехова,
Ина Божидарова. А работите ли
с постоянни актьори? С хора, за
които знаете, че са ваши актьори?
Специално за актьорите в Стара Загора категорично мога да кажа, че ги
чувствам не само като приятели и близки, а и като съмишленици, като част от
моя екип. Разбира се, ние поставяме в

различни театри, това означава, че
създаваме нови екипи, имаме нови
срещи, и това е прекрасно преживяване. Но наистина си дадох сметка, че
ние работим вече трети спектакъл и
трети уъркшоп с актьорите в Стара
Загора. И толкова добре се познаваме,
толкова път сме извървели заедно, че
бих ги нарекла мои съавтори. Не отричам, че ни е хубаво заедно.

Имате ли учители, които усещате,
че са ви помогнали да вървите по
вашия път? Хора, чиито уроци са
били важни?
Категорично мога да кажа, че начинът, по който започнах да работя в
театъра, се породи отново в Държавния куклен театър в Стара Загора. След като бях завършила, имах
щастието да участвам в един от
уъркшопите, ръководени от Петър
Пашов и Петър Цанков. Сега имах
щастието с Петър Цанков да сме заедно в журито, което оценява участниците в „Пиеро“. Тези хора преди
време ми отвориха очите за театъра, който искам да правя. Благодарение на тях си дадох сметка, че театърът е откровение, а не занаят. Това е
най-големият урок, който научих през
професионалния си живот. И въпреки
трудността, защото това е много
несигурен и изключително рисков начин за работа, оттогава не съм спирала да отстоявам този принцип за
честност в изкуството. Честността идва от това, че всичко се ражда
в мига – в този миг, с този актьор, с
този човек, с тази тема. Това означава, че този спектакъл би бил абсолютно различен в друг театър, би бил
различен с други актьори и в друго
време. Просто би бил различен. А ние
искаме да се случи сега, защото театърът е миг от настоящето, нещо
мимолетно, което се случва сега.

Този урок готова ли сте да го
предадете нататък? Готова ли
сте да работите с младите и да
преподавате?
Мислили сме за това. Уъркшопите и
ателиетата, които правим – те са
създадени точно с такава цел. Някак

Веселка
Кунчева

Веселка Кунчева е родена в Плевен. Завършила е режисура за
куклен и драматичен театър в
НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Поставя
в София, Пловдив, Стара Загора. През 2003 г. спектакълът є
„Малкият Цахес, наречен Цинобър“ (Куклен театър, Пловдив)
печели наградата Икар за куклено изкуство. Постановката
є „Пинокио – забранено за деца“
(Столичен куклен театър)
печели награда за режисура
на международния фестивал
„Златната искра“ в Крагуевац,
Сърбия. Там тя поставя „Марко Кралевич“, който получава
Голямата награда за най-добър
спектакъл и отличие за режисура. Други нейни награждавани
представления са „Вграждане“,
„Аз, Сизиф“, „Страх“, „Дама Пика“.

си да успеем да предадем нашия опит
и нашето верую за създаване на театър на хората, с които работим. И се
надявам, че това е нашият начин да се
отворим към останалите и да им кажем: „Ето това е. Опитайте! Хубаво
е!“.

Това, че в този тип работа има
много риск, дава ли ви усещане и
за свобода?
Да, именно рискът ни зарежда непрекъснато с адреналин. И отваря сетивата ни, за да не пропуснем нещо, да
не се подведем, да не тръгнем в грешна посока. Наистина създаването на
един такъв спектакъл е като влизане
в лабиринт, тръгваме и да видим какво ще стане.
Въпросите зададе Оля Стоянова
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Явор Гърдев

Другата страна
Съвместно с инициативата „Нощта на театрите“

на театъра

фотография Диляна Флорентин

Най-странните неща в подготовка
за представление.
Веднъж, когато трябваше да играем
на „Аполония“ „Пухеният“, касиерките, съдейки по заглавието, бяха продали билетите за следобедното представление на майки с малки деца. А в
„Пухеният“ става дума за убийства на
деца. Оказахме се с голямо количество
публика, възможно най-неподходяща
за спектакъла, и се наложи да върнем
много хора.

Текстът, който е бил най-голямо
предизвикателство.
Една пиеса на Петер Вайс под краткото заглавие „Марат/Сад“. Беше в
основата на много сложна компилация
от допълнителни текстове на Морис Бланшо, Мишел Уелбек, а по-късно
влязоха и текстове на Георги Тенев.
Това е проектът, който най-много ме
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затрудни с изнамирането на поетика. Беше свързан с най-много безсънни нощи. Имаше един период, в който
практически въобще не съм спал, защото, като заспивах, продължавах да
имам разсъдъчна дейност, свързана с
този текст. Много интересен опит,
изтощителен, но и много важен за
мен.

Любимата част от репетициите.
Първите репетиции, репетициите
на маса. Всъщност с времето аз все
повече удължавам тези начални репетиционни периоди, а те са най-важните, защото трябва да обезпечиш
необходимото време, за да вникнеш
достатъчно дълбоко в материята.
Ако не навлезеш достатъчно навътре
в нея, а бързаш и тичаш към сцената,
могат да се получат доста недомислени и външни, неверни, инсценирани

„Театърът има в себе си
условието на първичната
социална енергия, той
е микромодел на човешкия
социум. Трептенията
в обществото
под една или друга
форма, когато трябва
да бъдат осмислени,
винаги преминават
през смисловата цедка
на театъра. И в това
отношение театърът
колкото е стар, толкова
е и винаги актуален“
неща, които не произтичат от самия
материал, а от някакви външни съображения, като да покажеш постановъчна сила, да покажеш въображение,
въобще да показваш някакви работи.
Колкото повече се репетира на маса,
толкова повече се редуцира тази опасност, смалява се.

Притесненията преди премиера.
В моя случай е вътрешно напрежение,
което няма външни белези. То не се
манифестира по някакъв особено шумен начин, но присъства и се появява
безусловно. Един от първите уроци,
които научих в Академията от моя
проф. Иван Добчев, беше този, че колкото и да напредваме в представленията, колкото и опит да сме натрупали, преди първата репетиция и преди
премиерата никога няма да можем да
спим.

Другата страна на театъра.
За мен театърът е положен по някакъв начин в обратна перспектива – по
противоположен начин от начина, по
който го възприема публиката. Театърът има две страни и макар моята
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режисьорска професия да ме разполага в местата за публика по време
на репетиции, аз все пак принадлежа
на горната страна на рампата, на
страната откъм сцената. И въобще
театърът има два типа адепти, два
типа възприятия. Едните са тези
хора, по които полепва сценичната
прах, тези, които живеят на сцената.
Другите са тези в салона. Преди да се
качиш на сцената, обикновено много
дълго си я желал от местата, отредени за публиката. Аз самият много дълго съм бил в публиката – още от трети-четвърти клас започнах да гледам
всички представления в София, а някои
от тях по няколко пъти. Дълги години
бях един изключително изкушен зрител. От един момент нататък това
започна рязко да се променя и сега
вече съм изключително прецизен минималист в избора на това какво отивам да гледам. В по-голямата част от
времето вече съм в отбора, който е
горе на сцената, макар да практикувам професията си от залата.

По пътя към едно представление.
Когато се върви към едно представление от режисьорска позиция, тогава всички чакри се отварят и човек
попива света по възможно най-много
различни начини. Това е една особена
кондиция в процес. Тя може да бъде оприличена на ситуацията, когато – да
кажем – една бременна жена започва да
вижда около себе си все повече бременни жени и започва да обръща внимание
на количките с бебета по улиците.
Светът започва да ти дава знаци по
един особен начин и ти започваш да
ги четеш в контекста на това, което
правиш. Обикновено това „проглеждане“ не се случва във всекидневния живот, когато не си ангажиран с творческа работа. То е особено ориентиране
на въображението по отношение на
някаква цел, която е и конкретна, и
абстрактна, но е достатъчно притегателна, че да може да промени света
около теб или поне да промени възприятията ти в такава степен, че да
започнеш да четеш знаците. Във времето на творческа треска всичко ти
дава знаци.

Истини за театъра, които са верни въобще.

Всекидневно откривам такива истини, защото театърът е такъв тип
занятие, което включва цялостния
опит на човек. Има професии, които
не изискват такова нещо. Но професията на режисьора е свързана с
възприятието на целия свят и боравенето с контекстите на този свят.
Ако човек няма сетива и не може да
отваря зоните на любопитството си
към света, тогава трудно успява да
произвежда контексти на сцената.
В този смисъл много голяма част от
истините за света и живота съм открил чрез театъра.

Работата с актьорите и режисьорската професия.
Това не е методична, а интуитивна
работа, започва с началото на всеки
проект и завършва едва след като се
изиграе и последното представление.
Хармоничната групова динамика, особено в нашето общество, се постига
много трудно. Много трудно се хармонизира една група, тъй като ние
самите трептим на доста различни
честоти. Нашите ритми и вътрешни тежнения са много различни. В
такава ситуация първо и най-важно
е да имаш желязно търпение, което
може да преработва външните дразнения, негативните трептения и настроения. За да се стигне до фазата
на преработка обаче, човек трябва
да има търпението да понесе тези
дразнения. Ако няма търпението да
ги понесе, тогава не е за тази професия, поради което тя е емоционално
натоварваща и психически изморяваща. С времето човек просто започва
да се уморява от хората около себе си.
Оркестрирането на индивидуалните
психики, на темпераментите и характерите е най-изтощителното нещо
в моята професия. Точно то най-силно
изразходва собствената ти енергия.
Нещо като дренаж е. След премиера
на театрален проект или след завършване на снимки на кинопроект
се чувствам изключително изразходван и ми трябва доста време, за да се
съвзема – време, в което трябва да
сведа дразненията от околния свят
до минимум. За да мога отново да се
подложа на техния максимум в нов
проект.

Театърът от тук нататък.
По отношение на театъра аз съм реален оптимист, не защото ми е професия и трябва да си намирам основание
да бъда оптимист, а защото наистина мисля, че театърът ще се котира
все повече и повече. По една много
проста причина: театърът има в себе
си условието на първичната социална
енергия, той е, така да се каже, микромодел на човешкия социум. Трептенията в обществото под една или
друга форма, когато трябва да бъдат
осмислени, винаги преминават през
смисловата цедка на театъра. И в
това отношение театърът колкото
е стар, толкова е и винаги актуален.
Защото всякакви форми на отчуждаване от общуването (медийният тип
изкуства винаги предполагат в една
или друга степен такова отчуждаване) винаги ще възвръщат желанието за пряк тип общуване. Затова аз
нямам никакви притеснения за театъра. Дори и в края на миналия век,
когато имаше едно такова настроение – че театърът едва ли не умира,
дори тогава реалността ни показа
точно обратното – интересът към
него се възроди и умножи, при това и
в България се възроди и умножи. Даже
повече, отколкото на други места. В
българската градска среда се възроди базовият интерес към театъра,
което означава, че в някаква степен
обществото е започнало да оздравява и намира отново формите на своето общуване. А театърът е една от
най-важните и много стари такива
форми.
***
Европейската инициатива „Нощ на
театрите“ ще отбележи своята девета година в България и на 20 ноември ще събере в едно голямо събитие
стотици съдържания в десетки български градове. Поради динамичната обстановка се планират събития
както на живо, така и в различни онлайн платформи. Всичко актуално
следете на официалния сайт (https://
theatresnight.org/home), във Фейсбук,
Инстаграм и Viber Community-то на
инициативата.
Въпросите зададе Мария Панайотова
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СИРАНО
Анелия Янева

но без онзи нос

„Сирано дьо Бержерак“, реж. Стоян Радев, ©Театър Българска армия

„Сирано дьо Бержерак“, прев. Веселин
Ханчев
Поколения наред актьорите в ролята
на Сирано дьо Бержерак от едноименната героична комедия на Едмон Ростан използват дегизировка, за да пресъздадат знаковия атрибут на този
персонаж – огромния нос. Първият изпълнител на Сирано е Констан Коклен.
От френската традиция се помни и
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Това да лишиш Сирано от неговия прословут нос е все едно да отнемеш гърбицата на Квазимодо от „Парижката
Света Богородица“ на Юго. Същият
ли ще бъде героят тогава? Защото
както носът на Сирано, така гърбицата и уродливостта на Квазимодо ги
превръщат в самотници и са пречка
те да признаят любовта си към красивата възлюбена. Тази пречка е източник на тяхното страдание, но и
на тяхната сила. Дали пък авторите
на новите интерпретации не са открили нещо по-важно за персонажа от
външния му вид?
Пародиите, римейкът, адаптирането към нова културна среда – това
са неизбежните спътници на т.нар.
знакови пиеси, свидетелстващи за
тяхното окончателно признаване за
„класика“. „Сирано дьо Бержерак“ на
Ростан е във висша степен театрално предизвикателство за всеки
режисьор и сценограф. Построена е
върху вечния мотив за несподелената
любов: поетът и кадет от френската армия Сирано, прочут със своето
непримиримо чувство за справедливост, неподкупност и пламенен нрав,
е безнадеждно влюбен в братовчедка
си Роксана. За да е близо до нея, той
предлага на красивия ѝ, но лишен от
дар слово избраник да пише любовните му писма.

Камен Донев (ТБА)
и Джеймс Макавой
(Компания „Джейми
Лойд“ – Великобритания)
като героя на Ростан
Моят нос / огромен е, голям, нищожество таквоз! / Гордея се със него
като със украшение, / защото той е
знак сред цяло поколение, / че носи го
човек безстрашен и вежлив, / свободен, умен, тих, но често избухлив.

метафора – той стана платно на лодката, в която плува тъжният клоун
Сирано на Деян Донков.

екранното превъплъщение на Жерар
Депардийо. У нас някои от по-скорошно време са Христо Гърбов, Деян Донков, Герасим Георгиев-Геро.
В две от по-новите интерпретации
на превърналата се в класика френска
пиеса обаче (Театър „Българска армия“, реж. Стоян Радев, и Компания
„Джейми Лойд“ – Великобритания,
реж. Джейми Лойд) този хиперболизиран орган изобщо отсъства. Стефан
Москов също се отказа от подобни
протези в спектаклите си в Сатиричния и Народния театър; във втората постановка художникът Чавдар
Гюзелев превърна пословичния нос в

Пиесата е изтъкана от лиричност и
изящна поезия, притежава увлекателен и в същото време архетипен сюжет. В нея са заложени като минимум
две епохи – тази на героя (негов прототип е реална личност от ХVII в.,
френски мислител, драматург, сатирик и военен, известен с бунтарството си срещу абсолютизма и храбростта си в битките) и тази на автора
(1868–1918). Освен това не е херметична, а позволява преосмисляне и
надграждане. И не на последно място
– има огромен зрителски потенциал.
Явно възбуждането на зрителския
интерес е сред основните причини тя
да влезе в репертоара на ТБА. Всичко
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в постановката на Стоян Радев е камен-доневоцентрично. Спектакълът
прилича по-скоро на бенефис на популярния изпълнител, отколкото на
нов и/или различен прочит на класиката. Той очевидно трябва да го върне на бял кон в ТБА, където започна и
се наложи като актьор. И да въздаде
полагаемото се на ония, които посмяха да не харесат мащабните му като
пространство и брой зрители изяви в
Зала 1 на НДК и „Арена Армеец“ с авторските моноспектакли от поредицата „Възгледите на един учител“.
Реваншизмът се прокрадва и под формата на реплики за „халтураджията“,
подхвърляни от сцената от самия Камен Донев.
Тук единствената роля на останалите изпълнители/персонажи е да изпъкне колкото се може по-отчетливо
Донев/Сирано на техен фон. Отсъства ярката опозиция Сирано–Кристиан
(красивият, но плиткоумен съперник
в любовта, в ролята Ясен Атанасов),
или пък Сирано–Дьо Гиш (политическият опонент, който се домогва до
възлюбената му, в ролята Георги Къркеланов). Луизабел Николова като Роксана, обект на любовната страст и
вдъхновение за поетическата виртуозност на Сирано, също се губи пред
окупиралия сцената Камен Донев.
Сцената на любовното обяснение
– докато Кристиан повтаря подсказаните от Сирано любовни думи към
силуета на Роксана, очертан върху
лунния кръг, „истинската“ Роксана
се появява на авансцената и Сирано
вече говори пряко към нея, от свое
име – е от малкото, където се усеща
режисьорското присъствие на Стоян
Радев. Като цяло обаче постановката (по превода на Веселин Ханчев) не
казва защо му е бил важен „Сирано“
точно сега. (Освен изказаното по-горе допускане.) Нищо в нея не е отчетливо артикулирано, както например
беше темата за отказа да изтъргуваш своето достойнство в русенската постановка на Бина Харалампиева
(2015), без да се пренебрегва и романтичната линия, разбира се: „… Усмивка
благосклонна за моето творение / от
някакъв министър да чакам с нетърпение? / О, не, благодаря!“.

Единствено сценографията на Никола
Тороманов успява да устои на изпълнителската агресивност на Камен
Донев – самотна огромна луна, която
владее иначе празната сцена и непрекъснато мени лика си.
На пръв поглед същото би трябвало
да се очаква и от постановката на
Джейми Лойд, включена в тазгодишната програма на „Световен театър
в София“ като част от NT Live. Джеймс
Макавой излиза на театрална сцена в
ролята на Сирано с ореола на световна кинозвезда („Хрониките на Нарния: Лъвът, Вещицата и дрешникът“,
X-Men, „Изкуплението“) с три награди
БАФТА и номинация за Златен глобус.
Този ореол е не просто куха корона, а е
отстояван със сърцата игра, отдаденост на екипната кауза и нюансирано
на микрониво изпълнение.

Изпълнението му не би било така въздействащо обаче, ако насреща нямаше достойни партньори, не просто
удобни подпорки за собственото его.
Адаптацията на водещия британски
драматург Мартин Кримп (награда
Оливие за съвременна адаптация)
дава на всеки от персонажите индивидуален глас. Роксана (Анита-Джой
Увайех) е не просто любовен обект, а
начетена интелектуалка с отношение към злободневните теми. Не особено одареният умствено Кристиан
(Ибън Фигуейредо) успява да долови
подтекста на това един мъж да използва друг като средство за своята
страст. Сладкарят Рагено е афробританка (Мишел Остин), която държи
артистично кафене и води курс по
творческо писане.

Единственото общо между двата
спектакъла е, че героят на Ростан и
тук не е с голям нос. Всъщност Джеймс
Макавой е най-красивият от мъжете
на сцената. „Пиесата на Ростан е за
силата на думите и за силата на въображението – казва Макавой. – Така че
ние решихме да тестваме колко силни
са те.“
Постановката на Лойд е радикална
във всяко отношение. Първо, заради
съвсем новия превод. Словото на Ростан звучи с лексиката, размаха и динамиката на рапа, придружено от бийтбокс ритми, без обаче да губи своята
остроумност, нежност и ударна сила.
Визията на спектакъла също е изчистена от присъщата за епохата
пищност, дантелени маншети, широкополи шапки с пера и шпаги. Изпълнителите са облечени като наши
съвременници, реквизитът са няколко пластмасови стола и микрофони на
стойка, които в схватка заместват
шпагите.
Сирано на Джеймс Макавой е властелинът на думите, яростен, горд, опиянен от тях. Чрез тях той пронизва,
милва, съблазнява, развенчава, иронизира и се самоиронизира с еднакъв размах. Но Макавой ни дава да разберем и
още нещо – че свободомислещият Сирано е затънал в самозаблуда.

„Сирано дьо Бержерак“, NT Live, Компания
„Джейми Лойд“ – Обединено кралство

Мощта на актьорите се усеща най-вече в сцената на любовното обяснение, изпълнявана обикновено на лунна
светлина. Тук Макавой и Анита-Джой
Увайех са ярко осветени, седнали на
два стола, тя с гръб към него, той
втренчен в залата. Но интонацията,
гласът му, родният шотландски диалект, на който играе, и зарядът на
изреченото наелектризират въздуха
с неустоим еротизъм.
Главната цел и усилие на Кримп и Лойд
е да ни припомнят колко опасна е съблазънта на думите: те могат да омагьосват, но и да мамят. На финала на
спектакъла върху стената в дъното
на сцената се появява надпис с готически шрифт: „Обичам думите. Това е
всичко“.
Останалото е мълчание.

ноември 2021

кино

И

К

Н

Кадър от филма „В сърцето на машината“,
реж. Мартин Макариев

„Златна роза“
2021
Мина Милева
и Весела Казакова
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Златна роза 2021
Деян Статулов

Фестивалът на българския
игрален филм показа,
че въпреки пандемията,
перманентните
институционални
проблеми и промени
в законодателството
киното ни е в добра
кондиция
Острият трън често произвежда
нежни рози.
Овидий

българския данъкоплатец/зрител).
Резултатът бяха празни или затворени поради нерентабилност салони,
прожекции на стари филми (повечето
отдавна с „премиери“ в пиратските
сайтове), заключени български филми
и естествен отлив на зрители.
В тази ситуация през пролетта режисьорът Виктор Божинов реши да
пусне новия си филм „Голата истина за група „Жигули“ в кината (при
първоначални 30% разрешен достъп
на зрители в салоните). Резултатът
не закъсня – няколко месеца по-късно
той е гледан от над 150 000 зрители.
На отминалия фестивал на българския

селектираните и наградени филми ще
стигнат до българския зрител, дали
отново с години ще се отлагат техните премиери „за по-добри времена“,
или никога няма да бъдат показани?

Тази година в конкурса участваха 12
пълнометражни и 15 късометражни
филми, повечето от които не само
притежават безспорни художествени качества, но имат и потенциал
да бъдат гледани от повече зрители.
Темите на повечето от тях са насочени към съвремието, независимо дали
отправната им точка като време и
място е ситуирана в недалечното
ни минало, както е при „В сърцето

През 2020 г., по време на пандемията,
европейският боксофис спадна със
70%. Въпреки това предимството
беше на страната на европейското
кино – неговият пазарен дял бе увеличен с 40% (по данни на Европейската филмова академия). Най-гледаните филми бяха на творци от Дания,
Франция и Испания, а един от най-посещаваните бе „Още по едно“ на Томас Винтерберг, който бе отличен с
наградите на Европейската филмова
академия и Оскар за най-добър международен филм. Европа подкрепи своите салони и филми, а с това привлече
вниманието и любовта на зрителите.
Както и при ваксинацията, България
пропусна този шанс. Докато американските филмови компании отказваха да пуснат своите филми на голям екран, а кината имаха нужда от
премиерни филми, за да привлекат
отново зрителите в салоните, нашите продуценти и разпространители решиха да играят пас. Крайно
неадекватна постъпка, която със
сигурност се отразява в момента и
ще рефлектира и в бъдеще. Още на
миналогодишното издание на фестивала „Златна роза“ приканвах автори и продуценти да се възползват
от създалата се форсмажорна ситуация, провокирана от пандемията, и
да пуснат своите филми на голям екран. Едва ли щяха да претърпят големи загуби, при положение че филмите
са финансирани с обществен ресурс
(т.е. вече авансово са подкрепени от

„Магаре“, реж. Мартин Негрев

игрален филм „Златна роза“ (23–
29.09.2021 г.) филмът не получи Наградата на публиката (тя отиде при
„Чичо Коледа“ на Ивайло Пенчев), но
той вече беше дошъл с нея в морската
ни столица, а си тръгна с Наградата
на Варна. Тук трябва да отбележа,
че е трудно вече показван във Варна
филм, програмиран по обедно време в
програмата на фестивала, да се съревновава равностойно с останалите заглавия от вечерните пояси на
селекцията. Проблемът с разпространението и показа на българските филми е сериозен, защото той застрашава един от фундаментите на
филмовия процес. Дали след 39-ото
издание на фестивала „Златна роза“

на машината“ на Мартин Макариев (Златна роза за най-добър филм и
сценарий) или в търсена абстрактна
среда, както в „Януари“ на Андрей
Паунов (Специалната награда на журито). Заобикалящите ни проблеми и
екзистенциалните въпроси пред отделния човек намират място в търсенията на авторите. Езикът и драматургичната конструкция се владеят с
различно умение, но общото впечатление е, че постепенно родното ни
кино се оттласква от провинциалното си битие и се движи в една посока с
общите тенденции на европейското
кино. Авторите владеят филмите си
и те са на стабилно и безкомпромисно
ниво, затова мисля, че това беше една
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Наградите на 39-ия фестивал на българския игрален филм „Златна роза“ 2021
Голямата награда Златна роза за най-добър пълнометражен филм получи „В сърцето на машината“ в лицето на продуцента
„Форуърд Пикчърс Ентъртейнмънт“ – Александър Пенев, сц. Борислав Захариев, реж. Мартин Макариев, оп. Андрей Андреев
– за много добре разказана история на затворници, поставени в невъзможна ситуация, които запазват своя човешки облик
и достойнство.
Голямата награда Златна роза за най-добър късометражен филм бе присъдена на „Магаре“, в лицето на продуцента „ИОН
Продъкшън“ – Мартин Негрев, сц. Ивелина Алексиева, Мартин Негрев, реж. Мартин Негрев, оп. Ребека Найденова – за хуманистична история за самотата на един възрастен човек и неговия единствен безгласен приятел от един изчезващ свят.
Специалната награда на журито бе за „Януари“, сц. Алекс Барет, Андрей М. Паунов, реж. Андрей М. Паунов, оп. Вашко Виана
– за силно визуалната, изпълнена с мистицизъм и дълбочина дебютна работа, която е вдъхновена от миналото и гледа към
бъдещето.
Наградата на град Варна бе присъдена на „Голата истина за група „Жигули“, сц. Ваня Николова, Нели Димитрова, реж. Виктор
Божинов, оп. Антон Бакарски – за много добре представен разказ за музикална група, която успява да преодолее различията
и да се пребори за правото отново да свири.
Наградата за режисура получи Павел Веснаков, „Уроци по немски“, сц. Павел Г. Веснаков, оп. Орлин Руевски – за успешно
представяне на много болезнен проблем от нашето съвремие.
Наградата за сценарий отиде при Борислав Захариев, „В сърцето на машината“– за много добре разработена тема, засягаща достойнството и избора на човек в екстремална ситуация.
Наградата за операторска работа бе присъдена на Ненад Бороевич – „Рибена кост“, сц. Драгомир Шолев, Емануела Димитрова, Георги Мерджанов, реж. Драгомир Шолев – за успешно използване на медията чрез камера и лещи, за оригиналните
кадри и светлинните нюанси, предоставящи един интересен, субективен и стилен подход.
Наградата за най-добра женска роля получи Александра Костова в „Петя на моята Петя“, сц. Нели Димитрова, Валентина
Ангелова, реж. Александър Косев, оп. Иван Вацов – за чудесно представяне на млад човек, борещ се с конформизма, авторитаризма и несправедливостта.
Наградата за най-добра мъжка роля бе за Юлиан Вергов в „Уроци по немски“ и за участията му в другите филми на фестивала.
Наградата за дебютен пълнометражен филм получи „Петя на моята Петя“ – за вечния проблем – конфликта между младия
човек, почти дете, и системата, която се опитва да му счупи крилата.
Два диплома за конкретни постижения в пълнометражното кино: на Албена Павлова за „Петя на моята Петя“ – за много
силно присъствие, представящо учител със съвест и достойнство, и на „Жените наистина плачат“, сц. Биляна Казакова,
Мина Милева, Весела Казакова, реж. Мина Милева и Весела Казакова, оп. Димитър Костов – за екипна актьорска работа.
Два диплома за конкретни постижения в късометражното кино: на „Хлад“, сц. и реж. Девина Василева, оп. Златан Деков,
Борис Деков – за модерно съвременно виждане, което ползва похвати от различни медии, и на „Мона Лиза“, реж. Веселка Кунчева, сц. Веселка Кунчева, Мария Станкова, оп. Веселин Христов – за добра находка с минималистични средства, представяща
от сатирична гледна точка отношенията между мъжа и жената.
Наградата на публиката бе за „Чичо Коледа“, сц. Божан Петров, Ивайло Пенчев и Весел Цанков, режисьор Ивайло Пенчев,
оп. Георги Челебиев.
Наградата на гилдия критика към СБФД за късометражен филм получи „Мона Лиза“, а за пълнометражен филм – „Януари“.
Наградата на СБФД отиде при „Рибена кост“.

от най-силните конкурсни програми
на „Златна роза“ в сравнение с минали
години. Нямаше ясно заявен фаворит,
а по-скоро група филми, които артикулират в различен жанр и с различни
кинематографични средства безрадостната картина на нашия живот.
Причините за това са много, но една
от важните е, че в програмата бяха
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представени филмите на нова генерация творци – необременени от стигмата и идеологическия наратив както
на социалистическото ни кино, така и
на посттоталитарното му битие.
Не е прилично да се коментира изборът на международното жури, но
при наистина добра и силна селекция

трудно всички могат да бъдат оценени подобаващо и винаги ще има
неудовлетворени, като на всеки фестивал. Започвам с един от най-ощетените филми – „Рибена кост“ на
Драгомир Шолев (Награда за най-добър оператор за впечатляващата
работа на Ненад Бороевич и Наградата на СБФД). Кинематографичните
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„В сърцето на машината“,
реж. Мартин Макариев

решения надхвърлят както досегашната работа на Шолев, така и на
много от неговите колеги през последните години, което е позитивен
знак за киното ни като цяло. Филмът
има сложна, полифонична структура,
която е разположена по хоризонтал
и вертикал. От една страна е галерията от образи, битуващи на плажа
(впечатляващ избор на актьори и натуршчици) и изграждащи един умален
модел на обществото ни, а от другата – по вертикала, е разположена
оста, по която властта и хората са
в конфликт на ценности. В различен,
по-радикален ракурс са разработени тези теми в другия ощетен филм
„Жените наистина плачат“ (Специален диплом за екипна актьорска работа) на Мина Милева и Весела Казакова.
Това е смел и категоричен опит да се
артикулират проблеми, които съвременното ни общество сякаш предпочита да приглуши и дори да омаловажи. Подобен стремеж има и в игралния
пълнометражен дебют „Смирен“ на
Светослав Драганов. Тук той обаче
се препъва тъкмо в желанието си да
запази своя автентичен поглед на документалист и не успява все още да
вгради събитията в драматургичната фикция на игралния филм. В това
отношение „Петя на моята Петя“
(Награда за дебют на Александър Косев, за женска роля на Александра Костова и Специален диплом за Албена
Павлова) има оригинален поглед към
света на поетесата Петя Дубарова,
без да прибягва до биографичния подход, а с нежност и поетичност съотнася живота ѝ през сблъсъка на съвременно момиче на нейната възраст със
заобикалящата го действителност.

Във вътрешния космос на своите персонажи се впускат още двама творци. С „Февруари“ Камен Калев прави
съзерцателен и много личен красив
филмов разказ, в който сякаш търси (и
вероятно намира) покой между минало
и настояще. На другия полюс е пълнометражният дебют на Павел Веснаков с „Уроци по немски“ (Награда за
режисура и за най-добра мъжка роля
за Юлиан Вергов) – безкомпромисна,
сурова екзистенциална драма за вътрешната емиграция на мъж на средна
възраст. Тук блудният син се завръща,
а с това и така необходимият и липсващ в последните години филмов катарзис в българското кино.
За съжаление за трета поредна година късометражният конкурс на
„Златна роза“ беше слаб и неубедителен. Вероятно една от причините е, че той не е достатъчно представителен. Отново липсват много
творби, създадени през последната
година, по необясними причини те не
са включени или заявени в селекцията
на фестивала. Вярвам, че регламентът би могъл да е по-гъвкав, така
че повече късометражни творби да
стигнат до най-важния и представителен форум за игрално кино в България. Въпреки това в селекцията

е отличеният със Златна роза филм на
Мартин Негрев „Магаре“. Той разказва съвсем семпла и нежна история за
мъж (в ролята е прекрасният Красимир Доков) в залеза на живота си. Без
да търси експресивни драматургични
или визуални решения, режисьорът
умело борави с късата форма в киното
и успява убедително да разкрие вътрешната драма на самотния възрастен човек в днешно време. Другият
късометражен филм, който направи
впечатление, е „Мона Лиза“ на Веселка Кунчева. Позната от театралната сцена, авторката разказва на големия екран с оригинален и ироничен
поглед възможен сюжет от битието
на „един мъж и една жена“. Накрая ще
спомена и „Хлад“ на Девина Василева,
която с минималистични средства успява да развие една семейна история
във времето.
Тази година фестивалът върна формата си, вероятно заради по-добрата организация и личното отношение
към детайла на екипа на Националния
филмов център. За съжаление блясъкът беше по-малко заради отсъствието на много от актьорите в
началото на театралния сезон. За
сметка на това фестивалът показа,
че въпреки пандемията, постоянните

„Уроци по немски“, реж. Павел Веснаков

се откроиха няколко филма, а това,
което ги свързва, е минимализмът на
изразните средства, с който разказват своите истории. На първо място

институционални проблеми и промени
в законодателството киното ни е в
добра кондиция. Остава и зрителите
да се убедят в това.
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майката
Всичко за

С Мина Милева и Весела Казакова разговаря
Деян Статулов

2. Един професор, критик на републиката, който обикаля всички телевизионни студиа и говори неистини, като
тази, че филмът ни няма зрители и
няма къде да се гледа, е председател на
тази комисия.

Кадър от филма на Мина Милева
и Весела Казакова

С „Жените наистина плачат“ за
пореден път предизвикахте дебат,
този път около предложението
за Оскар. Защо беше важна тази
битка и разбрани ли бяха вашите
мотиви?
Години наред – едни и същи проблеми,
свързани с този избор. Сред многото
подобни на нашия случаи е „колосалният сблъсък“ Виткова – Ничев през
2015 г., който не получи нужния отзвук, защото в комисията тогава нямаше един мечтател като Тео Ушев,
нито борец за правда като Ралица
Петрова! Този дебат се случи благодарение на тях. Четем и слушаме
едно и също за филма ни – бил пробивен и шумен, докато относно филма на
колегата ни се говори за невероятни
художествени качества. Това формира общественото мнение в невярна
посока, видиш ли, жените „пищят на
умряло“ и пречат на колегата да си
върши професионално работата. Това
не е пръв наш филм. „Котка в стената“ през 2019 г. заедно с „Жените наистина плачат“ са вероятно в тройката най-успешни български филми
от няколко години. За по-широката
общественост нека обобщим:
1. Трима професори от НАТФИЗ изпращат свой колега, професор от НАТФИЗ,
на Оскарите. Както отразиха световни експерти, редно е страна като
България да наема външни експерти за
този избор, за да се избегне ситуацията „гласуване за приятели, партийни
инструкции и лични отмъщения“.
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3. Други двама членове на комисията не могат да преглътнат филма ни
„Чичо Тони, тримата глупаци и ДС“ от
2014 г., което, естествено, те ще отрекат. Този филм получи най-много
институционални заплахи и писма до
световните фестивали да бъде спрян.
4. Комунистическият девиз от 80-те
години „Критериите на Кан не са критериите на ТСО „Българската кинематография“ явно още е в сила.
5. Подценява се ролята на Мария Бакалова, нейната изключителна актьорска игра и на нея се гледа само като
на търговска фигура, която помага на
българските претенденти за Оскар.

От документалните ви филми,
през първия ви игрален филм „Котка в стената“ до днес, отстоявате своята независимост и вероятно това си има цена. Имахте
ли притеснения, когато решихте
да направите „Жените наистина
плачат“?
Весела Казакова: Филмът е много интимен и имахме трудности именно с
тези моменти от заснемането. Затова трябваше да стъпваме много
внимателно. Цялата история тръгна
от Биляна Казакова, от дългата притихналост и невъзможност да изразиш през какво си минал като майка.
Всяка жена, която е родила, минава
през много дълбок емоционален процес, неясен и за самата нея. Някои го
наричат постродилна депресия. Дори
не разбираш, че си в депресия, защото
си вързана за детето, животът сякаш
е спрял. В същото време се очаква да
бъдеш отговорен и жертвоготовен
човек. Никой не пита една майка как
е. Всички се интересуват от детето.
Когато представихме филма в чужбина,

много мъже споделиха, че жените им са
минали през такива периоди. Мнозина
мислят, че майката плаче от радост и
щастие, но често е от мъка, от едно
необяснимо състояние. Това беше и
мотивът ни да направим този филм,
той е насочен към майката, към нашите майки. Невинаги когато плачеш, си
слаб. По-скоро си смел, защото можеш
да изразиш емоциите си.

С какво животът на една майка в
България е по-различен от този на
жените на запад от нас?
Мина Милева: Не е по-различен. Даже
в някои отношения е по-лек. Говоря
като човек, който живее от двайсет
години извън България. Това се дължи
най-вече на институцията, наречена
„баба“. Всеки от нас има по една такава баба, която поема част от грижите. В България са други проблемите,
които искаме да докоснем. Виждаме,
че след злополучната Истанбулска
конвенция се получават изкривявания
в обществото. Това е в радара на нашата история.

Във филма има последователно
натрупване на много епизоди, след
което на зрителя му трябва глътка въздух. Вие я намирате в епизода
сред природата и нестинарските
танци. Беше ли предварително обмислено още на ниво сценарий?
Мина Милева: Да, беше заложено.
Това, което направихме в процеса на
снимките, бе да се съберем. Отидохме в Странджа и това са първите заснети епизоди. По-късно и Мария Бакалова сподели, че за нея е било като
пречистване. Искахме още в началото
на снимките да минем през един своеобразен катарзис.

Как осъществихте избора на актьори? Както се вижда, част от
дамския екип е в роднински връзки?
Весела Казакова: Беше безпрецедентен кастинг, не сме го мислили особено. По време на снимките всички се
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подложихме на психодрама. От друга
страна, ние черпим емоции от живота,
но това не е нашият живот. Всичко е
контрирано в една филмова форма –
особено е, защото хем трябва да играят себе си, хем това е измислена история, в която искахме да покажем какво
е да си жена днес.
Мина Милева: И тъй целият вихър от
жени се върти около този татко (в
ролята Йосиф Сърчаджиев), който им
плаща сметките, купува им апартамент, грижи се финансово за тях, дълго мислихме кой ще изиграе този персонаж. Ние много се радваме, че той прие.
Изпълни ни с много енергия – той изпитва безкрайна радост от работата.

Как внезапната популярност на
Мария Бакалова рефлектира върху
„Жените наистина плачат“?
Мина Милева: Бяхме толкова щастливи от нейния бърз полет. Ние сме
много доволни, че нейните агенти харесват филма и използват откъси от
него за портфолиото на Мария.
Весела Казакова: Аз отдавна съм завършила НАТФИЗ и не познавам младите артисти. Решихме да разберем
двайсет години по-късно какви млади
хора завършват Академията. Явиха
се много момичета и бяха подложени
на тежък кастинг в импровизация и
откровение. По време на този процес
снимахме много плачещи жени. Там Мария по особен начин изпъкна с емоционалната си зрялост. В нея видяхме и
лудостта, и бързия ум, възможността
и свободата да действа по-радикално.
Ние искахме нейната героиня да бъде
крайна. Ако говорим за „жени на ръба“,
тя наистина го правеше без никакъв
страх. Двете с Ралица Стоянова създадоха много добър синхрон помежду
си – остротата на Ралица, крайността на Мария. Две момичета с големи
контрасти, но същевременно много
близки.
Мина Милева: В Мария ни направи впечатление нейната непоколебимост.
Безспорно има много талантливи момичета, но малко са като нея – готови

да скочат дори и в огъня. Тя е роден
професионалист.

Имаше ли импровизация? Няма как
във филм като вашия всичко да е
било предварително написано.
Мина Милева: В процеса на работа,
както и при „Котка в стената“, имаше място за свобода. Често сцената
се праща вечерта, а на сутринта обсъждаме предложенията. Следобед
заснетата сцена е съвсем различна от
първоначалната идея. В един подреден

се говори. Затова и мъжете са някъде
другаде в историята. Ние позволяваме
на нашите героини да бъдат луди, защото жените в последно време много
са се опашкулили. Нужно е да има малко
лудост, а не да се свиваме в себе си.

Вероятно и на нас, мъжете, ни се
иска понякога да бъдем истерични.
Мъжете също понякога плачат.
Весела Казакова: Да, така е – някои
мъже доста добре изразяват емоциите си. Истината е, че мъжете имат

Мина Милева и Весела Казакова са режисьорски тандем, отличаващ се с реалистично
провокативен, хуманен и ярък киноезик. Във
филмите си засягат актуални социално-политически теми. След два документални филма
дебютният им игрален филм „Котка в стената“
стартира в конкурса в Локарно през 2019 г., а
„Жените наистина плачат“ направи пробив в конкурсната програма „Особен поглед“ в Кан 2021.

в строг ред процес, какъвто е работата в киното, ние имахме лукса да бъдем
малко по-свободни.

Не се ли притеснявате, че някои
зрители могат да ви обвинят, че
има твърде много сцени и епизоди?
Мина Милева: Може да има всякакви
отзиви, но тези жени са безкрайно искрени. Някои сцени, които са твърде
крайни и истерични, ги поглеждаме с
намигване, във филма те са заложени
като хумористично-абсурдни.
Весела Казакова: Правим колективен
женски образ с цялата тази палитра
и ако се замислите, няма изпъкване на
една или друга сцена или героиня, всичко във филма работи за обща кауза и
послание. Във взаимната си провокация
героините стигат до изцеление.

А не се ли боите, че могат да ви
нарекат мъжемразки?
Весела Казакова: Искахме да обърнем
внимание на теми, за които все още не

повече възможности да се забавляват
– мачове, риболов, среща в кръчмата,
докато жените имат куп отговорности и задължения, от които не могат да
избягат.

Почувствахте ли някакво пречистване, след като вече филмът
е готов?
Мина Милева: Аз не съм привърженичка на идеята, че творците се лекуват
чрез изкуството, защото този процес
е обърнат главно към публиката. Важно е зрителят какво ще почувства.
Аз не искам да го занимавам с моята
терапия.
Весела Казакова: Винаги трябва да има
някаква персонална мотивация, когато
правиш филм. Само тогава има смисъл.
Не знам дали мога да разкажа история,
която не ме вълнува. Ако ни наемат от
някоя телевизия или платформа да снимаме сериал, но не на ужасите, а например с котенца, кученца, за деца – може
и да приемем.
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Васил Казанджиев

Останах на самотен остров
На 11 октомври Нов
симфоничен оркестър
под диригентството
на Герган Ценов откри
сезона с премиера
на Осма симфония
от Васил Казанджиев.
На 87 години, той
продължава да композира
за изпълнители, които
свирят пиесите му
с огромна отдаденост.
С него разговаря
Светлана Димитрова
Имате няколко вдъхновени изпълнители, сред тях са диригентът
Герган Ценов, квартет „Фрош“,
камерен ансамбъл „Силуети“, пианистката Надежда Цанова и тромпетистът Петър Македонски. Такива музиканти ли ви вдъхновяват
да продължавате да пишете?
Да пиша е някакъв инстинкт, нагон.
Съжалявам, че изгубих много време, и
то в най-хубавите си години, с други
неща. Особено дирижирането отнема много време, сили и нерви. От една
страна, това е загуба за композитора,
но от друга, е полезно, защото непрекъснатият жив контакт с оркестър
дава много идеи и композиторът пише
все по-майсторски. Но от пет години
аз вече само пиша. Една симфония изисква много писане, затова създавам
предимно камерна музика за камерни
състави. Музиката, която пиша – тя
е атонална с додекафонична техника,
която не е лесна за изпълнение, пък и
за възприемане, но когато се изпълни много добре, тя има своето въздействие даже и върху некомпетентна публика. Радвам се, че се появиха

С диригента Герган Ценов преди премиера, фотография Василка Балевска

млади музиканти, които проявяват
много голям интерес към тази музика
и я изпълняват по невероятно професионален и технически виртуозен
начин.

Когато присъствате на концерт,
на който се изпълнява ваша творба, сигурно се чувствате щастлив
и удовлетворен. Много ваши колеги се отказаха да пишат, защото
българска музика все по-рядко се
включва в концертите.
Малко композитори, особено в България, се захващат с музика, подобна
на тази, която пиша. Другата музика,
завещана ни от вековете, и особено
романтичната, характерна за XIX век,
се възприема много по-лесно и въздейства по-силно на публиката. Затова малко композитори поемат все още

риска да пишат. А има и вътрешно изискване, усещане и необходимост от
тази музика, които са решаващи. Тази
музика през целия социалистически
период, четиридесет и пет години,
беше забранена, преследвана и беше
опасно да се пише, защото се считаше за упадъчна, за влияние от Запада,
от капитализма. Беше опасно и да се
изпълнява, а успехът не беше сигурен.
Все пак се намираха изпълнители, които поемаха този риск.

Вие самият – и като диригент, и
като преподавател в работата
със студентите, вложихте доста усилия и енергия, за да бъдат
изпълнявани творби на български
композитори.
Сега като пенсионер имам много време.
Седнах и направих списък на имената
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на български композитори, които съм
изпълнявал. Оказаха се четиридесет
и трима, на чиито произведения съм
правил премиери. На някои от тях по
четири-пет премиери и записи, и многократни изпълнения у нас и в чужбина. Чудя се на акъла си. Защо съм го
правил?

Промени ли се стилът ви? Казвате атонална музика, но с нея ли
започнахте? Все пак още в началото на кариерата ви вашата Симфониета получава първа награда
на фестивал в Москва от жури,
председателствано от Дмитрий
Шостакович.

Е, как защо? Самият вие сте български композитор и диригент.

Да, може така да се каже. Бях още
12-годишен, когато се срещнах с Константин Илиев в Русе. Той беше главен диригент там, основа и оркестъра, и операта. След една година дойде
и Добрин Петков. Там чух премиерите
на Първа симфония от Константин
Илиев, на Концерта за струнен оркестър на Лазар Николов. Всичко това
страхотно ми допадна и категорично ме ориентира в тази музика. Имам
един опус 1, вариации за щрайх, които
вече 15-годишен съм написал, те не са
съвсем атонални, но още оттогава
започнах. Цялото ми следване премина невероятно. Пишех и в двата стила. В един стил, за да се хареса на моя
професор Панчо Владигеров и на другите ми професори, и в другия – атонален, или както ги наричахме, „произведения за чекмеджето“. Правехме
ги тайно и ги криехме. Тази Симфониета , която получи награда от журито
и Шостакович, написах във втората
година от следването, през 1953 г. На
годишния изпит комисията от професори, които преглеждат какво сме
написали през годината, побесня. Начело с моя професор, който беше не на
себе си. Те ме заплашиха, че ако така
продължавам, изобщо няма да завърша. Но още когато я написах, Добрин
Петков, който беше в Русе, я изпълни там. Като напусна Русе и отиде в
Пловдив, я изпълни и там. Представи
я и в София, на прегледа „Нова българска музика“. Направихме и запис в Радиото. Четири години по-късно, през
1957 г., Съюзът на композиторите
изпрати този запис в Москва. Там се
състоя Шестият младежки световен
фестивал. Имаше такива фестивали
в столиците на социалистическите държави. Там журито прослушало творбата ми и ми дадоха втора

Да. Беше ми приятно. Особено когато
бях в Софийската опера и „Софийски
солисти“ – поръчвах на много композитори и изпълнявах. В Радиото бях
просто задължен да го правя. Трябваше да записвам много произведения.
Доста от тях не бяха много качествени и професионално изработени,
та помагах и в това отношение да се
подобри нивото на музиката. Четиридесет и три имена – това е Съюзът
на композиторите през 60-те и 70-те
години, по времето, когато Любомир
Пипков и Филип Кутев бяха председатели. След това Съюзът много се разрасна. От диригентите аз и Добрин
Петков си слагахме главата в торбата. Ние проявявахме тази смелост.

Не всяка творба, която беше написана, получаваше одобрение, така
ли?
Да. Тази атонална музика беше забранена. Дори не ставаше дума за одобрение. При всяко изпълнение веднага
започваха жестоки критики, имаше
събрания, на които ни заклеймяваха
и ни заплашваха. Но всяко чудо беше
за три дни и се разминаваха нещата.
Това ни вдъхваше смелост, като минат няколко месеца, да изпълним друго
подобно нещо. Говоря за социалистическия период – близо половин век. Но
все пак се изпълняваше. От тридесет
години насам, когато започна генералната промяна, настъпи пълна тишина. Нищо. Нищо не се изпълнява.

Нито се изпълнява, нито се
пише такава музика, за каквато
говорите.
Е, да. Аз май останах на самотен
остров.
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награда. Това ме постави на кръстопът. На кого да вярвам? На Владигеров или на Шостакович? Трябва да си
призная, че нашите професори бяха
на много високо ниво, преподаваха
композиция, музикални форми, бяха
много добри композитори и много талантливи, но те си останаха в късния
романтизъм. За Владигеров идеалът
беше Рахманинов. Те не харесваха, не
разбираха, не одобряваха музиката на
Шостакович и на – както аз ги наричам – „класиците на XX век“. Шестима
композитори от първата половина
на века: трима руснаци – Стравински,
Прокофиев, Шостакович, един унгарец – Барток, един германец – Хиндемит, един французин – Онегер. Това са
имената, които ще останат наред с
Моцарт, Бетовен, Брамс, Чайковски.
За вечни времена ще останат! През
втората половина на ХХ век доста се
засили влиянието на Виенската школа, начело с Шьонберг. През 1941 г. Константин Илиев, който се завърна от
Прага, го привнесе в България. Тогава
настъпиха тези стълкновения.

Все пак времето ще отсее какво
ще се изпълнява и какво ще бъде
забравено. Но друго ми направи впечатление. Казахте, че съжалявате
че сте изгубили време заради дирижирането. Ръководили сте два
от важните български състави –
„Софийски солисти“ и Оркестъра
на БНР. Каква политика водехте?
В „Софийски солисти“ започнахме от
нулата, от основата. Първо трябваше да овладеем всички предишни
стилове – барок, класика, романтика.
Същевременно не забравях, че трябва
да се изпълнява и съвременна музика.
Особено на композиторите, които
уважавах и харесвах. Поръчвах доста
произведения, които изпълнявахме
веднага, някои от тях и в чужбина,
на фестивали за съвременна музика
в Загреб, в Германия, на „Варшавска
есен“ и т.н. В Радиото бях задължен
да изпълнявам българска музика и да я
записвам. Дори голям брой от произведенията се откупуваха. Много от
тях правех за „Балкантон“.

71
Има една страна от творчеството
ви, за която рядко се споменава –
композирането на филмова музика.
Ваша е музиката на много знакови
филми.
Трябва да призная, че беше голямо удоволствие. Самите филми бяха много
хубави. Музиката трябва да присъства в тях, без да се налага, което
не е лесно. Но дава много идеи в композицията. Първият ми филм беше
„Тютюн“ на Никола Корабов от 1962 г.
Неприятното обаче в писането на
филмова музика е, че режисьорите
примират от радост да я режат, да я
махат. Когато филмът e вече сглобен,
сядаме с режисьора и определяме местата, където трябва да има музика.
Но след това решават, че не трябва
да има, и я премахват. В Петата симфония използвах теми и моменти от
музиката на един филм, който, за съжаление, се прожектира само веднъж
и веднага го спряха – „Смърт няма“ на
Христо Писков.

През 1951 г. пишете оперета, която
се поставя с успех. Но повече не се
обръщате към сценичната музика.
Бях последна година ученик, на осемнайсет години. Оперетата се казваше
„Младост“. Либретото беше на друг
ученик, две години по-малък от мен.
Тогава в гимназията имахме хор и оркестър. Написах арии, дуети и хорове.
Тео Мусев играеше Мързеливия ученик, написах му и ария. Там започнах
и да дирижирам. Първите ми стъпки
бяха да подготвя хора. Учител по музика ни беше Мишо Николов, бащата
на виолончелиста Венцеслав Николов,
който издирижира представлението.
Разбира се, дойдоха и оркестранти от
Симфоничния оркестър да подпомогнат нашия. Оперетата се изигра с голям успех, публиката я хареса. Когато
работех в Операта, не зная защо не
написах нищо. Мислил съм си за опера, но не можах да попадна на нещо
подходящо. Моцарт пише до баща си:
„Най-малко сто либрета съм прочел,
докато открия „Дон Жуан“.

Преподаването какво ви донесе?

Васил Казанджиев дирижира Студентския симфоничен оркестър на концерта
за 90-годишнината на Националната музикална академия, 2011 г., фотография
Василка Балевска

Имал съм голяма полза от преподаването, защото се учех от грешките на
студентите. Съвсем различно е, когато човек наблюдава отстрани. Те
са над двайсет ученици. За съжаление
трябва да призная, че с изключение
на Герган Ценов, никой друг от учениците ми не проявява интерес към
атоналната музика. Павел Балев е в
Германия, Мартин Георгиев е в Англия.
Ние сме трима-четирима души, които
в най-тежките времена за тая музика
намирахме смелост да я пишем.

Кога разбрахте, че музиката ще
бъде вашата професия?
Майка ми свиреше на пет инструмента – китара, цигулка, мандолина,
цитра и орган. Аз съм роден в село на
пет-шест километра от Русе, с. Мартен. Цял живот си мислех, че съм селянин, но преди няколко години се оказа,
че съм гражданин, защото селото е
станало град. На пет-шест години започнах да свиря на китара, без да знам
нотите, по слух. Сменях разни строеве, руски, испански. Така родителите
ми разбраха, че ме привлича музиката,
и на девет години ми купиха пиано. На
единайсет-дванайсет, имитирайки

сонати, сонатини на Скарлати, Моцарт, Бетовен, бях започнал да пиша
такива парчета. Показах ги на Константин Илиев, когато се срещнах с
него в Русе. Той ме окуражи и вдъхнови
да започна да пиша. Дори ми каза: „Ти
имаш голям талант, можеш да станеш
светило“.

Изпълняваха ли се тези ваши пиеси?
Бях написал едни танци и оркестърът
ги изсвири под негово диригентство.

После отидохте в Консерваторията и така започнахте.
Смятах да бъда при Парашкев Хаджиев, който беше учител на Константин Илиев. Когато започна учебната
година, отидох и му казах, че искам да
уча с него. Той нищо не каза. Хвана ме
за ръка и ме заведе при Владигеров,
каза ми: „Ти не си за мен, ти си за този
професор“.

Защо?
Той също е ученик на Владигеров. Явно
прецени, че трябва да отида направо
при него. Аз съм страшно благодарен
на Владигеров, научих много неща. Той
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Васил
Казанджиев

Васил Казанджиев е роден на 10
септември 1934 г. В Българската държавна консерватория
учи композиция при проф. Панчо
Владигеров и дирижиране при
проф. Влади Симеонов. От 1957
до 1964 г. е диригент в Софийската народна опера. От 1962
до 1978 г. е главен диригент на
създадения от него камерен
ансамбъл „Софийски солисти“.
От 1979 до 1993 г. е главен диригент на Симфоничния оркестър
на БНР. От 1963 г. преподава
в БДК четене на партитури,
оперно и симфонично дирижиране. От 2009 г. е академик в БАН.
В Операта той поставя съвременни творби като „Хитър Петър“ от В. Стоянов, „Боянският
майстор“ от К. Илиев, „Янините
девет братя“ и „Антигона `43“
от Л. Пипков, „Орфей и Родопа“
от Цв. Цветанов, „Дървеният
принц“ от Бела Барток, „Тривърхата шапка“ от Де Файя. Васил
Казанджиев дирижира творби
от Добри Палиев, Димитър Сагаев, Александър Райчев, Милчо Левиев, Симеон Пиронков,
Иван Спасов, Лазар Николов,
Георги Тутев, Панчо Владигеров, Бенцион Елиезер, Трифон
Силяновски, Марин Големинов,
Емил Табаков, Константин
Илиев, Румен Бальозов, Пламен Джуров. Значителен дял
в творчеството му заемат
инструменталните жанрове
– симфонии, концерти, симфонични пиеси, музика за различни
камерни формации. Автор е и
на вокални произведения (солови и хорови), както и на музиката към филмите „Тютюн“,
„Вълчицата“, „Рицар без броня“,
„Шибил“, „Сбогом приятели“, „Татул“, „Боянският майстор“.
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е немски възпитаник, маниак на тема
прецизност до краен предел. Всичко
да бъде много точно, всяка нота да си
е на мястото. Наглед ми показа как изрядно са работили Хайдн и големите.
Но той май не е имал друг студент
като мен. Имаше си доста проблеми,
не можех да пиша, както той иска.
Цяла година писах моето Дивертименто като дипломна работа. Накрая двайсет дена преди държавния
изпит му занесох партитурата и я
изсвирих цялата. Той помълча малко и каза: „Това не е дивертименто.
Това е дивотименто. Дас ист кайнe
музик – това не е никаква музика. Ти
не можеш да се явиш на държавен изпит с това“. „Цяла година го писах, как
така“ – казвам аз. „Не ме интересува,
трябва да напишеш нещо друго“. За
десет дена написах Прелюд и Tоката в
стила, който да одобри. Той не одобри
много токатата, но мина. От друга
страна, съм много щастлив, защото
това е най-изпълняваното ми произведение. Много пианисти я харесват
и я свирят. Прелюда нарочно го написах, точно както всичко, което знам
за неговите номера – воденето на
паралелни нонакорди и фолклорни мелодии. Преписах го калиграфски, защото иначе пишех един груб, разкривен
сол ключ, за което той винаги ми се
караше. „Туй компонистът се познава
още от ключа“ – казваше и беше прав.
Изсвирих му прелюда и очаквах да ме
съсипе, защото това беше направо
кражба от неговата музика, пълна
имитация. Той помълча малко и каза:
„Това е най-хубавото, което написа
за пет години при мен“. А аз си казах:
„Ясно, значи трябваше да приличам на
теб“.

Какво пишете в момента?
От няколко години семейството на
цигуларя Васко Василев ми даде идея
да напиша произведение за него и за
най-малката им дъщеря Вивиан, която била виртуоз на ударните. Скоро
пак се чух с тях. И ето че седнах да
го пиша и се оказа, че ми е интересна комбинацията на цигулка с ударни инструменти. Още не зная какво
ще се получи. Ще бъде виртуозна

концертна пиеса, в която ще използвам най-малко десет ударни инструмента. Вече съм писал такова нещо за
тимпанистката на Филхармонията.
Но тук много ме улеснява, че ще има
цигулка, защото, когато минава от
един на друг инструмент, пиесата,
вместо да спира и да има паузи, през
това време ще свири цигулката.

Споменахте как сте вплели народни мотиви в дипломната си работа. Но след това продължихте ли
да търсите фолклора? Ще припомня другата ви много изпълнявана
творба „Картини от България“.
Мисля, че фолклорът е невероятно
богатство, съвършено, изкристализирало и обработено през хилядолетията, и трябва страшно внимателно да се подхожда към него. Аз имам
такива моменти. Да, в „Картини от
България“ направих един канон от
най-известната песен на ансамбъл
„Филип Кутев“. Има и кукерски танц
от една примитивна мелодия, която
измислих. Много е отговорно да се
работи с фолклора. На първо място,
Барток и Стравински в руския си период дават указания как трябва да се
подхожда към фолклора…
Посветих последната си симфония
на Нов симфоничен оркестър и на неговата създателка Юлия Христова.
Благодарен съм им! Те вече изпълниха
една моя симфония. Сега поеха риск и в
тази страшно сложна ситуация проявяват направо героизъм. Написах
за квартет „Фрош“ шест квартета.
Много съм доволен от последния запис
на деветия квартет. Великолепен е!
Написал съм доста сонати за пианисти. На Марин Гонев посветих две
сонати, на Маргарита Илиева също,
както и на други пианисти. Марин
Гонев ги научи всички и като написа
труда си върху тях, стана доктор.
Щастлив съм, че имам студент като
Герган Ценов, който живее в Америка,
но проявява интерес към моята музика и вече за кой ли път идва, за да направи премиера на моя симфония. Той
ми каза: „Ако напишете петдесет,
всичките ще ги изпълня“.
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Музиката е сега
Навръх 40-ия юбилей
на Скопския джаз фестивал
с Матс Густафсон, един
от най-атрактивните
представители
на скандинавската фрий
джаз сцена и тазгодишен
artist in residence
на фестивала, разговаря
Цветан Цветанов
Матс Густафсон е жива легенда. Да
кажем сега „легенда на фрий джаза“
или „легенда на хардкор джаза“, би
било ограничаващо, защото той никога не е преставал да търси следващата музика. Напоследък се завръща
активно към свиренето на флейта и
дълбае все по-навътре в електронния саунд. Макар преди три години да
разтури триото си The Thing – най-великото хардкор-пънк трио в джаза на
всички времена, той и днес е способен
да предизвика земетресение още с
първия изсвирен тон на баритон саксофона. За първи път го слушах пак в
Скопие през 2003 г. – в триото Sonore
с навършилия преди няколко месеца 80
„дядо на хардкор джаза“ Петер Брьоцман и с американския саксофонист Кен
Вандермарк… Тази година, освен че
откри юбилейния Скопски джаз фестивал, Матс Густафсон представи
още две формации – трио с американската поетеса, spoken word артистка
Моор Мадър и с перкусиониста Дуду
Куате (родом от Сенегал, член на Art
Ensemble Of Chicago) – световна премиера; и Nu Music 4 – квартет с шведско-хърватския тромпетист Горан
Кайфеш и с двамата ветерани на
авангардния джаз Кристер Ботин и
Окай Темиз, посветен на музикалното
наследство на Дон Чери. Последните
двама са сред музикантите, работили
пряко с Дон Чери, докато Матс и Горан
имат богат концертен и звукозаписен
опит със следващото поколение от
музикалната династия Чери – Нене
Чери и Игъл Ай Чери. А Nu на шведски
означава „сега“. Музиката е сега. Поне
тази, която все още се свири на истински фестивали и кара кожата ви
да настръхва.

Матс Густафсон, фотография Татяна Ранташа

Господин Густафсон, първо, поздравления за тази изключителна
програма, посветена на наследството на Дон Чери. Всеки от вас
четиримата има своята дълга
история с Дон Чери, Моки Чери и
децата им…
Това също е стара история, в основата на която беше дългогодишното
ни желание с Горан Кайфеш да създадем по-малка формация. Разбира
се, през годините много сме свирили
заедно във Fire! Orchestra и Горан ми е
гостувал и в The Thing, и къде ли още
не, но искахме този път да поставим
акцента върху съвместната ни работа. Същевременно и с Кристер Ботин
водехме такива разговори. И с него
сме работили много през годините – в
неговия Acoustic Ensemble – и винаги е
било само въпрос на време кога отново ще направим нещо заедно. Идеята
да опитаме дойде съвсем естествено
с голямата ретроспективна изложба
с творби на Моки Чери (художничката
Моника „Моки“ Карлсон, съпруга и дългогодишна творческа партньорка на
Дон Чери, б.а.) и с излизането на книгата Organic Music Societies (посветена
на съвместната работа на Дон и Моки
Чери, б.а.), благодарение на арт организацията Blank Forms в САЩ… И така,
имахме две възможности това лято

да излезем на сцена с тази група – и
двата пъти в музей: веднъж в Париж
и веднъж в Копенхаген… Не всичко,
което свирим в този проект, е от Дон
Чери. Това е посвещение на музиката,
която ни е завещал, но ние не искаме
да се ограничаваме да бъдем кавър
група на Дон Чери. По-скоро ни се иска
да поставим мелодиите му, а и целия
му подход към музиката в съвременен
контекст, добавяйки електронни звуци и други инструменти.

Вие четиримата не сте просто
квартет, тъй като всеки от вас
тук, а и навсякъде свири на по
няколко инструмента. Комбинацията между баритон саксофон,
флейта, електронни устройства,
музикален трион, камале нгони от
Западна Африка, тромпет, беримбау от Бразилия, бас кларинет и
т.н. изцяло пасва на музикалната
естетика, развита от самия Дон
Чери, от една страна, но пък от
друга – си е напълно ваша…
Да, това е мястото, където се намираме и където интересите ни се срещат. Твърдо съм против формирането на групи и проекти, които просто
се опитват да повтарят нещо – независимо дали става дума за бибоп,
кул джаз или свободна импровизация.
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Матс
Густафсон

Матс Густафсон (род. 1964 г.,
Юмео) е шведски фрий джаз саксофонист и експериментатор
в областта на по-радикалните
форми в съвременната джаз
музика. Еднакво признат както
на европейската, така и на американската джаз сцена, през
годините Густафсон работи
в различни формации, с някои
от най-изявените джаз авангардисти и от своето, но и от
предишното поколение – Петер Брьоцман, Бари Гай, Дерек
Бейли, Джим О’Рурк, Кен Вандермарк, Майкъл Зеранг, Sonic
Youth, Zu, The Ex, Джо Макфий и
др. Изключителна популярност
добива с трио формациите си
The Thing и Fire!, податливи в
различни случаи и към разширяване – The Cherry Thing (заедно с
Нене Чери) и Fire Orchestra. Работи и с множество артисти от
други изкуства. Носител е на
наградата Nordic Council Music.

Защото не можеш да повториш нещо,
което е било създадено вчера или преди 50 години. Необходимо е да създадеш нещо ново, добавяйки към вече
създаденото нови цветове или поставяйки го в друга форма или структура.
По този начин предизвикваш самия
себе си. Защото, ако знам точно какво
ще стане, за мен няма никакъв смисъл
да го правя. По-добре да си остана
вкъщи и да слушам оригиналния запис.

На този фестивал имахте и друг
един концерт – с Моор Мадър и
Дуду Куате. По думите на дългогодишния директор и куратор на
фестивала Оливер Белопета, досега
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изобщо не сте се срещали – „среща
на сляпо“, един вид.
Чудесен израз – „среща на сляпо“! Точно така и стана, защото имах саундчек само с Дуду. Моор Мадър дойде
по-късно, направо за концерта. Обичам този начин на работа. Защото
всичко накрая опира до взаимното
доверие и уважение, когато създаваш
некомерсиална музика извън мейнстрийма – следва да е така. За мен не
беше проблем – аз познавам нейната
музика и способностите ѝ… Така че
беше чисто удоволствие и голямо
предизвикателство да видим какво
можем да направим заедно… Хареса
ми къде стигнахме накрая и се надявам да имаме възможност да свирим
заедно отново. Всъщност така стават нещата: опитваш, ако не сработи – зарязваш проекта, но ако сработи, искаш да го направиш отново и да
стигнеш до нови територии.

Без това да е съвсем нова за вас
територия, все пак ми се струва,
че през последните години използвате в по-голяма степен електронни
устройства и подходи в музиката
си…
Използването на електроника ми
помага при свиренето на саксофони. Наистина харесвам тези звуци и
тактилността им, защото тук няма
нищо цифрово – всички устройства,
с които работя, могат да бъдат докоснати, това са светлинни сензори
и задействащи се с докосване панели.
Всичко е много физическо, харесвам
този подход към електрониката. Харесвам и звука, който излиза, и какво
прави този звук с цялостната ми концепция. Не работя с електроника във
всяка моя група, но да, тя сякаш ме
следва напоследък.

Напоследък все повече използвате
и флейта – и в проектите, които
слушахме в Скопие, но и в последния ви албум с Fire! – Defeat… Има
ли причина за това, или просто
му е дошъл моментът и на този
инструмент?
Бях започнал да се завръщам към
флейтата още преди пандемията.

Флейтата беше първият ми инструмент като дете. После някак си тя
не ми беше достатъчна за музиката,
която исках да правя. Отраснах с пънк
рок и пънкът за мен беше всичко. После дойде и фрий джазът… Флейтата
ограничава, когато искаш да правиш
нещо сурово, натуралистично и агресивно. Така саксофонът я надви и тя
трябваше да си почива в продължение на много, много години… Върнах
се към нея едва преди няколко години.
От техническа гледана точка нещата в тази комбинация са малко хлъзгави, защото устните работят по
съвсем различен начин при свиренето
на флейта и на саксофон. Но едно от
хубавите неща на пандемията беше,
че имах достатъчно време да си седя
в къщи и да репетирам наистина много… А днес ми е голяма тръпка да видя
как съм успял да се науча да свиря на
флейта така, сякаш свиря на саксофон
– техниките на свирене на саксофон
се опитвам да ги трансформирам във
флейтистки техники, за да видя какво ще излезе. По средата съм някак
си между двете и поне за мен е много
вълнуващо: от една страна, свиренето на флейта ми е познато, от друга
– съвсем не, защото междувременно
съм преживял много и съм правил толкова други неща.

Как ви повлия пандемията музикално – към по-агресивна или към
по-интроспективна музика ви
тласна? И как се чувствате в тази
странна ситуация днес?
Всяка група си има своето място и
значение, имам групи с различна музикална динамика. В момента другата
ми основна формация, наред с Fire!, е
The End, чиято музика си е направо
удар в лицето, там има достатъчно
агресия. Пандемията разпали една поляризация, която ще ни влияе още години наред, преди да излезем от нея.
Разбирам хората, които се бунтуват
срещу политическата и икономическата власт, и напълно ги подкрепям,
но когато става дума за пандемия, ние
трябва да мислим екипно – за другите,
за останалите. И решението да не се
ваксинира човек ми се струва много
егоистично.

Добромир
Иванов
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Добромир Иванов, Паже, Занзибар, 2018 г.
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С Добромир Иванов
разговаря
Оля Стоянова

Добромир Иванов е телевизионен
оператор с над 25 години стаж. Отличаван е с множество награди за операторската си работа за филмите и
репортажите си. През 2020 г. получи
Голямата награда Валя Крушкина –
журналистика за хората за своя филм
„Дишай!“. През октомври 2021 г. Добромир Иванов откри първата си фотографска изложба, наречена „Между
другото“, в галерията на ателието
„Прегърни ме“ в София, което работи
в подкрепа на деца, лишени от родителска грижа.

Какво е мястото на фотографията в живота на един оператор?

ноември 2021

Да, аз съм оператор. Не съм професионален фотограф и по никакъв начин
не мога да се нарека такъв. Фотографията ми е хоби, никога не съм се занимавал с нея професионално, просто
много обичам да снимам. Иначе съм
оператор на новини в bTV, а това е
много динамична и много интересна професия. За мен фотографията е
глътка свеж въздух, бягство от нещата, които са ми служебни задължения.
Фотографията е нещо само за мен.

Сигурно, когато снимате по този
начин, нямате крайни срокове, никой няма очаквания към работата
ви и това ви дава усещането за пълна свобода, така ли е?

Добромир Иванов, Филипини, 2021 г.

Мълчанието
на снимката

Да, нямам крайни срокове, никой не
иска нищо от мен. Залежават някои
снимки, преоткривам ги едва след години и ми става много приятно. Работя със своя си ритъм, наистина нямам
крайни срокове и общо взето, правя
каквото си поискам, което е много
важно.

Правите строго разграничаване
между работата си като оператор
и фотограф, а като че ли през последните години все повече се очаква от фотографите да снимат и
видео, а от операторите да изпращат и снимки от мястото на
събитието?
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Да, така е. През последните години стана много лесно технически да
се снима всичко, с едно устройство
да вършиш всичко – и да снимаш фотография, и да правиш видеосъдържание. Затова се слага и знак на равенство между операторската и
фотографската работа, колкото и да
са различни. Но все пак внушението на
една снимка е едно, а въздействието
на видеосъдържанието е съвсем различно. Фотографията може да разкаже една история по един начин, а видеото – по съвсем друг начин, като там
даже има и звук, което понякога много
помага, а друг път много пречи. Докато снимката мълчи и ако има някакъв
звук, ти го чуваш подсъзнателно.

новини и събития, които снимаме
всеки ден, наистина нямат претенцията да бъдат изкуство. Но пък
имат документална стойност, което
също не е за подценяване, защото ние
следваме ритъма на деня и това се
документира. Когато след години извадиш архива си, можеш да видиш как
всичко се е променило – виждаш как
са се променили политиците, силните на деня, как се е променил градът
или дори светът ни. Това постоянно
снимане ни позволява да видим процесите – как някои герои на днешния

Съпротивлявате ли се на идеята,
че фотографията и снимането на
видео станаха толкова достъпни и
всеки може да се нарече оператор
или фотограф?
Някои хора не са много доволни от
това, че всеки започна да снима – и с
телефон, и с фотоапарат, но аз приветствам това. Преди снимането
беше много по-трудно, особено когато снимахме на лента, трябваше
да имаш лаборатория, да проявяваш
лентите, да използваш фиксатори и
т.н. Сега всеки снима – от малките
деца до възрастните хора. Но аз намирам това за много хубаво, защото
колкото повече истории се разказват, толкова по-добре. Голяма част
от тези снимки нямат фотографска
стойност, разбира се, но всеки влага
сърце в това, което прави, а за мен
това е важното. Хубаво е да се появяват повече гласове, като парченца от
пъзел.

Това демократично разбиране за
правото на всеки да снима и всеки
да има глас свързано ли е с факта,
че работите в телевизия? Защото
и на телевизионните репортажи не
се гледа като на високо изкуство, а
в същото време тази всекидневна
работа е важна и един ден ще ни
позволи да наредим пъзела на онова,
което се е случило.
Да, сигурно е свързано, защото новините и репортажите нямат художествена стойност. Всички онези

са наистина комични образи. Ние сме
наблюдатели на всички тези процеси
– виждаме как някои политици например идват много наперени и после си
тръгват, подвили опашка. Сигурно
това ни прави цинични понякога.

Промени ли се през годините начинът, по който се възприема снимането, и как реагират хората,
когато вдигнете камерата срещу
тях?
Сега всеки снима. В момента, в който
се случи нещо на улицата, винаги се
оказва, че там е имало някой, който го
е заснел. Може би затова вече го няма
респекта към обектива. Има хора,
които гледат на акта на снимане с
малко досада, което понякога затруднява работата ми, понякога ме ядосва, но се опитвам да не мисля за това.

А как се промени въздействието на
снимките през годините? Защото,
ако се повтаря непрекъснато, че документалните кадри имат особена
сила да променят, то вие работите в телевизия, където най-лесно
това може да се усети? Изгубихте ли илюзията, че визуалните
образи имат силата да променят
обществото?

Добромир Иванов, Жена от с. Долнослав,
България, 2020 г.

ден си тръгват, как други остават,
как се появяват нови лица. Позволява
ни да гледаме на живота като на фотографска лента, която се разгръща
пред нас. Много е интересно да наблюдаваш тези промени през годините.

Осъзнаването на това прави ли ви
по-скептичен, дори по-циничен към
промените в обществото?
Да, неизменно. Пред моите очи и пред
очите на моите колеги, с които работим отдавна, се извървяха наистина
много хора – т.нар. „силни на деня“.
Смениха се едни, дойдоха втори, трети и четвърти, първите се върнаха,
ние им се смеем, защото някои от тях

Не, аз категорично вярвам, че имаме
силата да променяме. Моята работа,
а и на всички колеги, които работят
независимо дали с фотоапарат, или
с камера, но разчитат на визуални
внушения, неминуемо има силата да
променя ужасно много неща. Много е
важно обаче да има и кой да види фотографиите и репортажите. Ние
можем да въздействаме на зрителя с
нашите кадри, защото когато имаш
отношение към снимането и към кадъра, и си добър в това, което правиш
– тук аз не говоря за себе си, а за работата на всички мои колеги, тогава
виждаш, че един кадър може да бъде
много по-силен, много по-въздействащ от хиляди думи. Аз съм имал репортажи, а и съм гледал репортажи на
мои колеги, които са съсипани от приказки. Няма нужда да обясняваме какво се вижда. Когато погледнеш очите
на едно страдащо дете, няма нужда
да казваш, че то страда. Зрителят
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вижда всичко, той не е глупав – и той
има сърце и очи. За мен изображението е много по-силно от няколко кухи
фрази. Затова понякога е по-добре да
се оставят паузи, да има мълчание, когато имаш необходимия кадър.

Как се справяте с писането на
текстове?
Не обичам да пиша текстове, а и мисля, че не умея да го правя. Сега, за откриването на изложбата, трябваше
да напиша няколко думи за всяка фотография и казах, че не мога. Накрая
се наложи все пак да напиша нещо и
просто споменах най-важните факти
около всяка фотография. Когато ми се
е налагало да снимам някакъв репортаж сам, по моя инициатива, гледам
така да разкажа историята, че да не
се налага да използвам думи – онова,
което съм снимал, само̀ да говори. За
мен това си остава и най-добрият
начин да разкажеш една история по
телевизията, особено ако тя има съдържание сама по себе си.

Фотоизложбата „Между другото“
разказва истории от четири континента – и то във време, когато
Добромир Иванов, Паже, Занзибар, 2018 г.

всички имахме усещане, че светът
спря на едно място. Кога си дадохте сметка за това?
Светът изобщо не беше спрял, но ние
имахме такова усещане, защото всеки се беше затворил в своя свят и не
виждаше другото. А при мен така се
случи, че за по-малко от една година
изобщо не се спрях – имах снимки във
Филипините, Занзибар, Северна Америка и Европа. Дадох си сметка, че
имах шанса покрай работата, която
върша, да обиколя тези места. Иначе
много искам някой да ми даде огромна
сума пари и да ми каже, че ще ме чака
след две години, за да имам време да
обиколя света два пъти и да заснема
онова, което ми е интересно, и да му
донеса материал. Тогава ще тръгна
веднага. Това ми се струва най-хубавото нещо – да можеш да обиколиш
навсякъде и да снимаш, да снимаш...

На тези места колко от събитията, които сте заснели, са били част
от новинарския поток и сте ги отразявали за новините? Или тази
изложба хваща един по-страничен
поглед?

Смесено е. Във Филипините категорично снимах неща, далеч от служебните ми ангажименти. На Занзибар с
Георги Тошев снимахме филм за българите, които живеят там, и използвах кадрите с децата за покритие, за
атмосфера към основния материал.
В Америка бях, за да отразяваме изборите. От Европа пък е една жена с
чушки, тя също не влезе в репортажа,
който снимах тогава, но ми хареса за
снимка. Общо взето, всички снимки са
били встрани от основната ми работа. Нито един от тези кадри не е бил
нагласен или режисиран. Пък и няма
как да се случи, защото на повечето
от тези места, особено в Азия и Африка, имахме много сериозна езикова
бариера – хората не говорят английски и се налагаше да ръкомахаме, за
да се разберем. Във Филипините чаках няколко дни да хвана едни петли,
които се бият. Много бях чел за битките с петли, които са характерни за
онзи район, но тогава бяха забранени
заради пандемията, за да не се събират много хора. Как ли не ги молих, но
хората бяха твърди и едва на третия
ден се съгласиха – пуснаха петлите
точно за трийсет секунди, колкото
да направя три снимки. Една от тези
снимки е включена в изложбата.

Във фотографиите умишлено ли е
търсен вторият план? Защото в
някои от тези снимки се усеща ирония. Позволявате ли си да вкарвате ирония дори в телевизионните
новини и репортажи?
Опитвам се, разбира се, когато мога.
Невинаги е възможно. Защото вторият план е като 25-ия кадър, това е
възможността да дадеш нещо от себе
си, пък който го е разбрал, разбрал.

Имате 25 години трудов стаж
като телевизионен оператор, много филми и една изложба. Сигурно
е непредсказуемо кога ще се появи
следващата изложба?
О, не съм сигурен, че това е за мен. От
галерията ме навиваха още миналата
година да направя нещо, първоначално им отказах, защото мислех, че нямам снимки и не съм готов. Но после се
завъртя тази година с карантината,
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Добромир Иванов, Бежански лагер в Идомени, Гърция, 2016 г.

затварянето на света и си казах:
защо не – нека покажа какво се случва
по света. Пък и успяха да ме убедят
от галерията, както и Милена Нейова, защото изложбата е благотворителна, струва си да се направи нещо
за тези деца. И ми хареса, че във всичко това има кауза.

След толкова години снимане за новини и актуални предавания, като

се обърнете назад, какво остава?
За мен остават всички тези места и
срещи, които са се случили, защото
те са ме изградили по някакъв начин.
Обогатили са ме и чрез тях съм натрупал опит. Никой не може да ми отнеме този опит – той ми е дал много
и до известна степен ме е изградил
като личност. Имам хиляди истории,
понякога е имало опасност за живота

ни, арестували са ме с колегите, имало
е много притеснителни ситуации. Но
мисля, че голяма част от тези неща,
които са се случили с нас в професионалния ни живот, могат да се приложат и в личния. И през цялото време
говорим за изграждане на характера,
защото ставаш по-устойчив, готов
да реагираш в различни ситуации и
по-подготвен.
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Ден Възкресение. Отивам на къщата
от детството и девството. Слизам
на чешмата в долния край на селото.
На нея отскоро има сложена възпоменателна плоча, дело на наша роднина
през няколко дувара, която указва,
че чешмата е строена през 1913 г.
от нашия праотец Христо Проданов
Колев, загинал три години по-късно
при Битоля по време на Първата световна война и син на нашия прапраотец уста Продан Колев, участвал в
изграждането на първото, източно
крило на Априловската гимназия и на
множество църкви из цяла България.
Тук на чешмата като дете изпращах
и посрещах овцете на дядо, които
овчарят на селото Иван Балабана изкарваше по поднебесните пасбища.
Тук беше сборният пункт за всички
животинки, които хората водеха
сутрин и вечер прибираха. Примирах
от смях, когато, тъкмо влезли в нашия двор, овчиците опираха вълнени тела о телената ограда и така,
докато продължаваха парадния си
ход с пълни търбуси и вимета към кошарата, се чешеха блажено с изплезени от кеф езици. Бях като някакъв
малък Мойсей с импровизирана палица-тояжка, който 40 минути не може
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Баба

Ангел Иванов

Величка
Ангел Иванов е роден в Габрово през 1988 г. Завършва журналистика в СУ „Св.
Климент Охридски“, където е един от създателите на студентското радио
„Реакция“. Работил е като надничар в завод за метали, гардеробиер в НДК,
рецепционист и общ работник в хижа, пазач в склад за топло- и хидроизолации,
телевизионен сценарист и копирайтър. Пътувал е на стоп из България, Европа
и Азия. Бил е пилигрим на Божи гроб, из Светите земи, Света гора и Синай. Част
от тези многобройни пътувания са описани в дебютната му книга – сборника с
разкази „Техническа проверка“ (изд. Scalino), отличен с наградата „Южна пролет“
през 2019 г.

да върне стадото на обетованите
домашни ясли.
В коритата на чешмата пускахме
хартиени лодки или топяхме глави до
дъно след целодневна ритнитопка из
ливадите край нивите или прахта на
пръстените дворове. Тук под чучура
баща ми подлагаше огромни събрани
шепи, в които сякаш можеше да събере целия Световен океан, и ми поднасяше да пия. Лочех като ранен звяр.
Но бях радостно ранен – с разбити
колене и сладостна умора от безкрайните игри.
Сега на чешмата беше като в изоставено село – каквото всъщност си
беше. Зададе се прегърбена баба с
туба, голяма колкото нея самата. На
село е като в планината – не върви да
не поздравиш. А и възрастните хора
няма за кога да се смущават. Заговорихме се. Прехвърлихме на приказка
къщите, дуварите и поколенията. Тя
изправи глава със странно озарено
лице: „Ангелчо, ти ли си, бабе?!“.
Толкова години се чудела къде съм-що
съм. Спомни си една картина. Бил съм
на три, вървяла след мен и сестра ми,
тъкмо сме били взели хляба от селмага. Кака ме гълчала да пъхна самуна
обратно в торбата, но аз не – лакомо

съм нагъвал мекото като козунак,
като насъщен. Спомних си думите на
Бай Ганя при Иречека: „На Българията
дай хляб; ние много хляб ядем…“.
Това се случва преди 30 години. Баба
Величка сега кара 91-вия лазарник.
Декламира си дежурно болестите
и болежките, а аз я изслушвам търпеливо. Поглежда към разширените
си вени на краката. На глезена ѝ има
малка топка като ябълка петровка.
Инак днес имала имен ден. Защото
– нали Великден. Едвам смогвам да ѝ
препреча пътя, защото хуква да вземе „шоколадовата бонбона“. Излизала
с мотиката, колкото да почопли спечената земя и да поработи без полза.
Вече нямала нищичко в градинката,
но ѝ било неудобно по цял ден да стои
без работа.
Спомня си и за моята баба Божанка,
която си отиде преди дузина години.
От нея навремето получила разсад
за хризантеми. Доскоро ги гледала
в едното кьоше на двора. Всеки път
като минавала покрай тях, прошепвала по една молитвичка за баба.
Думата ми е, че тази България губим с
хора като баба Величка и баба Божанка, но поне има кой да сади хризантеми в небесната градина.

