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Животът на

миналото
Има някаква голяма тайна в това как
миналото на човечеството, вместо
да изтлее в земята, непрекъснато се
връща на бял свят, благодарение на
археологията. Така, колкото и да е невероятно, възникват „новини от миналото“, а теренните проучвания на
археолозите се радват на неспирния
интерес на публиката.
Началото поставя италианският
хуманист Кириако де Пициколи (1391–
1455), смятан за „баща на археологията“, който първи разкопава антични
обекти в Делфи или Никополис в Епир,
разчитайки тънещи в забвение гръцки и латински надписи. Проучването
на един отишъл си свят е нещо важно,
то задължително поставя граница
между „настояще“ и „минало“. Да не
говорим за времеви отрязъци като
праисторията, за които няма писмени източници и съответно цялото
ни знание за тях идва единствено от
археологията.
И тъй като България поради самото
си разположение е на „кръстопътя
на историята“, решихме да посветим
този брой на българската археология, чийто празник се отбелязва на
14 февруари (от 1971 г. насетне – по
инициатива на Националния археологически институт с музей към БАН).
По традиция на този ден се открива и
годишната археологическа изложба,
където се излагат най-значимите находки. Ала множество артефакти си
остават „на терен“, вписани в своя
контекст (или „социализирани“, както

е прието да се казва), което само по
себе си е друга огромна тема.
Един подобен артефакт – каменен
надпис от втората половина на II в.
сл.Хр. или от началото на III в. сл.Хр.
от важния античен град Хераклея
Синтика (в местността Рупите край
Петрич) наскоро ме потресе напълно.
Ставаше дума за истинска „антична
трагедия“, в която мъртвият „оживява“, че и проговаря от гроба. Ето какво гласи и самият текст на надписа:
„Аз, умрелият от насилствена смърт
Касандър, завърших живота си, когато веднъж пътувах сам от Пауталия и отивах към Сармея: предаде ме
приятел, [подобен на] сина на Лаерт.
Сетне моят брат от общ баща, като
се завърна, ме откри в праха, погубен
от ужасни хора, и като спаси останките ми, [ги положи] в този гроб в знак
на братска любов; името му е Пирий.
Освен за мен [той направи гробницата] и за живите: за чедото ми Артемидор, за себе си и за съпругата [си/
ми?] Венерия.“ (Разчитане и превод от
латински Николай Шаранков.)
Какво точно е сполетяло героя на
този надпис Касандър, можем само да
гадаем. Най-вероятната хипотеза е,
че е бил търговец, чиято насилствена смърт (на път от Тракия за Македония) е дело на разбойници, но пък е
била планирана от „приятел“. Краят е
ужасен, а задгробното свидетелство,
дошло до нас чрез неговия полубрат
Пирий, лично на мен ми напомня за
противоречащите си версии по едно

сходно убийство в знаменития филм
„Рашомон“ (1950 г.) на Акира Куросава,
създаден по два разказа на Рюноске
Акутагава.
Лъчът на миналото проблематизира
настоящето, сякаш за да ни напомни,
че „животът е онова, което не притежаваме никога“, както настоява
в академичната си лекция френският философ Жан-Люк Марион, която
също можете да прочетете в този
брой. Светът се разкрива в живота,
но животът не се намира никъде в
света. Не е ли това парадокс? Нима
животът е само дъх, полъх на вятъра, който духа, дето си иска (Иоан.
3:8). Даваме ли си сметка тогава, че
обитаваме едно „другаде“, милостиво
преотстъпено ни като „наше време“
(според един израз на Хьолдерлин)?
И ако приемем, че е така, че животът
ни е безвъзвратен дар, как тогава
разполагаме с него в това все по-заплетено в сложността си време, когато пандемията още не е завършила,
но войната на границите на Европа е
на път да започне? Видяно от Кремъл,
напомня ни в статията си социологът
Владислав Иноземцев, „Съветският
съюз е същата днешна Русия, само
че под друго име“, затова и Русия не
може да престане да бъде „въобразена империя“. Така украинци и руснаци
„задължително“ се оказват едва ли не
„един-единствен народ“, което създава огромен проблем не само на тази
огромна страна, но и на целия свят. А
миналото започва да витае над нас с
още по-убийствения си полъх.
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Костен антропоморфен идол с медни апликации
от селищната могила Провадия–Солницата
(5500–4200 г. пр.Хр), фотография НАИМ

Новите
археологически находки
Какво става с българската археология през пандемията? Доколко съумяваме да съхраним, реставрираме
и социализираме културното ни наследство, както
и да го опазим от набезите на иманярите? Ясни ли
са критериите, по които се инвестират средства
за теренни археологически проучвания? Намират ли
общ език археолозите и инвеститорите при „спасителните разкопки“ по строителни обекти? Необходими ли са спешни законови промени за опазване на
културно-историческото наследство?
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Виолета Цветкова

Небивалият брой проучвани археологически обекти
през 2019–2021 г. е резултат от разширяването
на газопреносната мрежа и строителството
на пътищата у нас. А един от важните въпроси
на специалистите е трябва ли да има приоритетно
финансиране

Златно колие с висулки,
открити от екипа на
Красимира Костова при
разкопки на римските
терми в Деултум край
с. Дебелт, фотография
Archaeologia Bulgarica

Не помним точно откога, но зададе ли
се февруари, започват спорове между празнуващите виното и любовта.
Има обаче една общност от учени
у нас, за които дилемата е безсмислена – за тях 14 февруари е Ден на
археолога.
Гилдията не е голяма, но без експертните знания и открития на нейните
членове не бихме имали шанс да опознаваме миналото си; нямаше да можем
да изпитаме почуда от праисторическите пещерни изображения или от
богатото тракийско изкуство, да се
докоснем до наследството на елинистичната и римската епоха по нашите
земи, нито до средновековните твърдини на Първото и Второто българско царство, да научим съдържанието
на стари надписи или да разберем как
са изглеждали сечивата, предметите
на бита, монетите, оръжията, накитите на предците ни през вековете;
нямаше да ги има впечатляващите
изложби и международното признание
за българските учени…

Ситуацията днес
Какво се случва в българската археология днес? Обикновено виждаме
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най-добрите резултати от изминалия сезон в традиционните годишни
изложби на Националния археологически институт с музей при БАН (НАИМ;
на 15 февруари предстои откриване
на „Българска археология 2021“), на
Националния исторически музей (НИМ;
експозицията „Древни находки. Нови
открития. Археологически сезон 2021“
продължава до март-април 2022 г.) и
на водещи регионални музеи.
Особено протече миналогодишното
археологическо лято. Още в началото
на 2021 г. правителството отпусна
приоритетно 1,8 млн. лева за шест
обекта: 350 хил. на БАН за проучване, реставриране и социализиране на
праисторическия солодобивен градски център Провадия-Солницата; 400
хил. на община Петрич за проучвания
на античния град Хераклея Синтика;
300 хил. на община Видин за проучвания и теренна консервация на императорските терми в римския град Рациария; 450 хил. на община Кърджали за
консервация на скалния античен и
средновековен град Перперикон и на
средновековната крепост Вишеград;
300 хил. на община Търговище за античния и средновековен град Мисионис и 100 хил. за Българската православна църква за доизграждане
на храм „Св. цар Борис – Михаил Покръстител“ в Разград. Това веднага
предизвика недоволство в гилдията
и въпроси за критериите, по които са
избрани шестте обекта. Но така или
иначе, мнозинството български археолози имаха предостатъчно работа
най-вече в т.нар. спасителни разкопки
на обекти по трасетата на строящите се магистрали, газопроводни и жп

съоръжения. Именно спешната работа на терен по тези места даде възможност да се проучват обект след
обект, за което преди не можеше и да
се мечтае.
Добрата страна на всичко това е, че
през последните години археолозите лека-полека намериха общ език с
инвеститорите в строителството
на въпросните съоръжения и можеха
да разполагат с необходимите средства за професионални проучвания. В
гилдията не помнят през последните
трийсет години едновременно да са се
проучвали повече от 70–80 обекта. И
ако по магистралите „Тракия“, „Струма“ и „Марица“ обикновено ставаше
дума за малки лотове с по 5–10 до 15
археологически обекта, то регистрираните от край до край по „Хемус“ са
повече от 80, а броят им по трасето
на „Булгартрансгаз“ надхвърля 120.
Ангажираните специалисти – археолози, нумизмати, епиграфи, палеозоолози, палеоботаници, геофизици
и т.н., са над 600, включително студенти и докторанти. Според експерти от НАИМ, отговарящ за археологическите проучвания, по-добрите
стандарти на теренна работа се дължат именно на прилагания интердисциплинарен подход и на по-доброто
финансиране.
Освен в многобройните спасителни
разкопки и продължилата работа по
шестте обекта с приоритетно финансиране от Министерския съвет,
успешни са и планираните теренни
проучвания със средства от програмите на Министерството на културата (около 3 млн. лв. за сезона). Може
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би най-голям интерес сред обществеността предизвикаха 50-грамовите
златни наушници с перли от XIV в.,
разкрити в района на Трапезица във
Велико Търново. Но в годишната експозиция на НАИМ, която ще бъде открита за Деня на археолога, ще бъдат
представени и други 650 ценни експоната от 40 обекта в цялата страна.
Сред тях са находки от палеолитните обитания в пещерите Козарника и
Бачо Киро, от праисторическите селищни могили Провадия, Порой, Суворово и Козарева могила, надгробните
могили от средната бронзова епоха
при Изворово, Хасковско, и от ранната желязна епоха при Врабча, Пернишко, от къснобронзовия некропол при
Балей, елинистическата гробница в
местността Таш баир при с. Новград,
от античния Одесос (Варна), римските градове Филипопол, Рациария, Августа Траяна, Алмус, късноантичната
крепост при Якоруда, средновековната столица Плиска, средновековния
град Лютица, Кремиковския манастир
и др. А най-важните миналогодишни
находки от античната Аполония Понтика (Созопол), античната и средновековна крепост „Балък дере“ край
Ивайловград (интересен фрагмент
от керамичен съд с графит на старогръцки „Господи, помагай на Диоген“),
от многослойното селище при с. Дъбница (керамична ампула за пренасяне
на миро от епохата на ранното християнство) и др. вече са в експозицията на НИМ.
Другата добра новина е, че макар финансите, отпускани по програмите
на МК, да са по-скромни в сравнение с
тези за спасителни разкопки, в тях са
предвидени и средства за изработване на необходимата документация,
за да се съберат, формулират и обработят крайните резултати. През
последните години вече се прилагат и
модерни методи като предварително
лазерно сканиране от въздуха (от самолет, хеликоптер или с дрон) на обекти в по-труднодостъпни планински и
гористи райони. Все така нерешени са
обаче три проблема – иманярството,
незаконният износ на културно-исторически ценности и недостатъчните

мерки от страна на държавата срещу съсипване на археологическото ни
богатство. Нов закон или поправки в
съществуващия? Предстои да видим
промяната, особено след заявения от
новия министър на културата Атанас
Атанасов приоритет „опазване и популяризиране на богатото ни културно-историческо наследство“.

Археология с минало
Всичко, което виждаме днес в музейните сгради и в комплексите на
открито, дължим именно на тях,
археолозите. Те често обичат да се
шегуват с професионалните си занимания: „Ровим се в боклука на времето, но от боклука излизат най-интересните неща“. И далеч не винаги им
е било лесно да убеждават хората на

стъпват следващите поколения. Стига се дори дотам преди няколко години
да доказват по съдебен път, че това,
което правят, е… наука.
По-важно е, че ако днес изобщо имаме развита археология като част от
националната ни култура, то е защото още в зората на съвременната българска държава се появяват
просветени мъже, които успяват да
убедят тогавашните управници, че
без нормативна уредба, която да постави на достойно място културата
и образованието, тази страна би имала трудно бъдеще. Един от тях е Константин Иречек. Освен заслугите си
като директор на Народната библиотека и министър на просвещението
видният чешки историк е и сред основателите на българската археология

Антроположката Бронимира Димитрова описва човешки скелет от ямно светилище от
класическата епоха при с. Ябълково, Димитровградско, фотография НАИМ

властта, че заниманията им са важни
както за науката, така и за образованието на обществото; че ако нямат възможността и средствата да
стигат до съкровищата от „боклука
на времето“, няма да има на какво да

(заедно с братята Шкорпил). Той прави първите проучвания на старата
столица Преслав, пише и „Упътване
за събиране на географски и археологически материали“ – първо ръководство за издирване и съхраняване на
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културно-исторически ценности, и
успява да събуди интереса към науката за тайните на изминалите векове.
Преглеждам „Законодателство и професионално развитие в областта на
културното наследство. Историческа
реконструкция и актуално състояние
в Република България“ (съставител
Иван Кабаков) и по-специално глава I
– „Държавната политика към културното наследство в България 1878–
1989 г.“ (автори Тодор Попнеделев,
Владимир Станев, Светослав Живков),
и откривам интересни факти. Само
десет години след Освобождението
България въвежда „Временни правила
за Научни и Книжовни предприятия“
(„Държавен вестник“ №31/19 март
1888), според които „всички неоткрити материали и старинни предмети,
гдето и да се намерят, принадлежат
на държавата“; забранява се всякакво
издирване на старини без разрешение от Министерството на просвещението и се ограничава изнасянето
на антики извън граница. Именно с
този документ се въвеждат и първите забрани за иманярството. Две
години по-късно вече имаме и Закон за
издирване на старини и за спомагане
на научни и книжовни предприятия. А
Указ 181, с който е утвърден от княз
Фердинанд („Държавен вестник“ №13
от 1890 г.), е не просто първият, а и
изключително важен за развитието
на българската археология нормативен акт. Наред с предхождащите го
временни правила, законът определя
като изключително важна грижата на
държавата за съхраняването на материалното и нематериалното ѝ наследство. А първият значим резултат
от приемането му е изваждането на
дотогавашния Отдел за ценности
от софийската Народна библиотека
и превръщането му в самостоятелен Народен музей (ноември 1892) със
собствена сграда (Буюк джамия, където е и сега), с три сбирки (средновековна, нумизматична и етнографска)
и пръв директор Вацлав Добруски.
Чешкият археолог е привлечен у нас
в помощ на просветното дело, а след
това организира кампания за издирване и събиране на археологически
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паметници у нас. Негова е заслугата
за подреждането на музейната експозиция по модел на музеите в Прага
и Виена и за започването на системни
разкопки. А когато през 1910 г. е пенсиониран, неговият наследник на директорския пост, проф. Богдан Филов,
наследява институция (вече Народен
археологически музей) с официално заведени 5504 праисторически, антични и средновековни предмета и 16 135
монети… Именно Филов, признат за
основоположник на професионалната
археология в България, ще бъде нейният „мотор“ през следващите две
десетилетия.
Не закъсняват и законите в тази сфера. Още в началото на 1909 г. в Народното събрание е гласуван Законът за
народното просвещение („Държавен
вестник“ №49/5 март 1909 г.), чийто
член 374 определя и целите на музея,
между които „да събира и съхранява
археологическите паметници из българските земи; да събира и съхранява
всички монети, които са били употребявани в Балканския полуо стров
и в съседните нему земи; да копира
забележителните стари и да събира
по-значителните нови художествени
произведения на страната; да събира
и пази църковните старини на България; да събира или копира всички паметници от странство, които имат
каква и да е връзка с историята, археологията и художеството на българските земи; да се грижи за запазване
и поддържане на всички паметници
и старини в България, които имат
архитектурно-художествено значение…“. В добавка документът предвижда създаването на археологически
музеи и в други градове в страната,
тоест още тогава за законодателите няма съмнение, че археологията е
неизменна част от бъдещето на нова
България.
Скоро след това влиза в сила и Закон
за старините („Държавен вестник“ №
37/18 февруари 1911 г.), в чието създаване участват проф. Иван Шишманов,
Андрей Протич, проф. Васил Златарски, Вацлав Добруски. Член 1 постановява: „Всички движими и недвижими
старини в царството се намират под

върховния надзор на Министерството на народното просвещение, което се грижи за тяхното запазване и
поддържане“.
И до днес експертите са единодушни,
че „Законът за народното просвещение от 1909 г. и Законът за старините от 1911 г. са европейски еталони,
по които българското музейно дело
се равнява през този период“. Но има
и друго – хората, поели да управляват
Третата българска държава, си дават сметка, че може би най-лесният
и ефективен начин да издигнат и защитят престижа ѝ пред Европа и света е чрез разкриването на древните
ѝ корени и културно-историческото
богатство.
През лятото на 1921 г. с Указ на цар Борис III е утвърден Законът за Българския археологически институт (Държавен вестник № 83/16 юли 1921 г.)
– най-стария научен институт у нас.
А след сливането му с Народния археологически музей през 1948 г. започва
и историята на днешния Национален
археологически институт с музей при
БАН, най-значимата институция в
сферата на разкриването и опазването на културно-историческото ни
наследство...
Изминалото столетие е белязано от
войни и смени на политически режими, които влияят и върху устройството, работата и приоритетите
на културните институции. През
1973 г. се създава и нов Национален
исторически музей (без собствени
сграда и експозиция, но с поглед към
1300-годишнината от основаването
на България), който днес също участва в разкриването, реставрирането и съхраняването на богатото ни
наследство.
Ровиш се в архивите и за пореден път
си казваш – онези прозорливи хора
от края на XIX и първите десетилетия на ХХ век са ни дали твърдата
основа, върху която археологията и
музейното дело днес могат само да
надграждат. Стига да не им пречат
„обстоятелства“, породени от така
често (не)употребяваната „политическа воля“.
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От какво се нуждае

успешната археология
„Нерядко ще чуете,
че археолозите само ходят
да копаят и след това
не се грижат
за паметниците. Има
някаква истина в това
твърдение, археолозите
трябва да дадат
информацията какъв
е този обект, но не те
трябва да разработят
бизнес модела, по който
даденият обект
да бъде опазван и направен
достъпен и интересен
за широката публика.“
Каква беше 2021 г. за българските
археолози, г-н Попов?

С доц. д-р Христо Попов, директор
на Националния археологически
институт с музей при БАН,
разговаря Виолета Цветкова
Направихме необходимото още в началото на 2021 г. колеги пенсионери
тук, както и от музеите в страната,
да бъдат ваксинирани навреме и благодаря на всички от гилдията, които
откликнаха.
Що се отнася до самата археология
и професионалните резултати – все
по-добре вървим напред, но като си
погледнем кривиците и правиците,
се оказва, че имаме над какво да работим. Културно-историческото ни
наследство с право ни нарежда на
едно от водещите места в Европа,

Беше тежка година. Едва ли това
може да изненада някого, тъй като
вследствие на пандемията, която
през последните две години преживява цялото човечество, всички сфери
на обществото, включително тази на
културно-историческото наследство
и неговото опазване, се сблъскват
със сериозни трудности. Работата
на археолозите няма как да бъде дистанционна. Тя е свързана с физическо присъствие и на специалисти, и
на работници, тоест с пряк достъп
и близък контакт – все неща, които
сега трябва да се избягват. Заради
спецификата на работата ни обаче
няма как да се направи едно археологическо проучване дистанционно, няма
как и да се консервира или реставрира даден предмет от разстояние,
както е възможно в други професии и
браншове.
Грижата за здравето на хората от
НАИМ, а и на цялата гилдия беше един
от приоритетите на ръководството на института. Аз съм за това
правилата да се спазват, както и че
общественият интерес би трябвало да има предимство пред личния.
Почти 90% от състава на института е ваксиниран или преболедувал.

Статуя на Тиберий Клавдий Бакхий
(организатор на гладиаторски игри, I–II в.)
от античния град Хераклея Синтика
край с. Рупите, проучван от екипа на
доц. д-р Людмил Вагалински, фотография
Archaeologia Bulgarica

ала от друга страна, резултатите
през последните години са впечатляващи вследствие на предишни
обстоятелства.

Какво имате предвид?
На първо място, постепенно се увеличават средствата за археология,
отпускани по програмите на Министерството на културата (МК). Макар и не драстично, но има движение
нагоре във финансирането, което пък
дава възможност по-голям брой обекти да бъдат проучвани и обгрижвани;
по-голям брой общини и регионални
музеи да се включват в този процес.
Самият аз като директор, а и като
цяло НАИМ, предвид функциите ни за
археологията в страната, сме на мнение, че не бива приоритет и предимство да имат само две-три институции. Да, НАИМ, НИМ и някои водещи
регионални музеи, които имат по 8–9
археолози на щат, безспорно са важни,
но от гледна точка на стратегията,
която МК трябва да следва при проучването на културно-историческото
наследство в страната и неговото
опазване и социализиране, е редно географията на тези проучвания да бъде
по-широка. Тоест да се разпределят
върху максимално широк ареал: от Видин до Ивайловград и от Силистра до
Петрич. В този аспект през последните две-три години имаме добра тенденция – все повече музеи, регионални
и общински, се включват в процеса.

Предполагам, че другият фактор е свързан със строителството на магистрали, жп трасета,
газопроводи.
Точно така, вторият фактор, който
сериозно и позитивно влияе за археологическите открития напоследък,
са доста интензивните спасителни
разкопки. Това, което се случва сега,
със сигурност няма аналог в последните две и половина десетилетия,
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работа. Те откриват, те разкопават,
а писането не е толкова важно и може
да остане на заден план. Не е точно
така. Едното без другото не може –
като си казал А, трябва да кажеш и Б,
и да стигнеш до края на азбуката. Така
че имаме какво да ремонтираме в нашия си двор.

Казахте, че не бива да има приоритет за националните музеи в
София и че трябва да се обръща
внимание и на извънстоличните,
но през изминалия археологически
сезон се наложи друга идея – приоритетно финансиране за шест
обекта. Трябва ли да продължи
тази тенденция според вас?

През 2021 г. екипът на доц. д-р Здравко Димитров прави най-мащабните разкопки
от 40 г. насам на римските терми в антична Рациария край с. Арчар, фотография архив
на експедицията

откогато важността и необходимостта от археологически разкопки у
нас бяха по-адекватно припознати от
държавата и институциите. Защото истината е, че при толкова много
и безспорно важни инфраструктурни проекти, държавни и от частен
характер, неизбежно е да се стигне
до конфликт и да се търсят компромисни точки между миналото, тоест
това, което имаме като наследство и
трябва да го опазваме, и това, което
съвременният живот сам по себе си
изисква.
От нас се изискваше адекватна реакция, за която обаче са необходими
технологично време и съответният
брой специалисти, които няма как да
ги вземем ей така, от нищото. Когато имаме едновременно проучване на
80–90 обекта, това изисква определен брой специалисти, които да са ангажирани едновременно. Активните
археолози в България – тези, които
са на щат или са в активна възраст и
имат съответното образование, са
не повече от 250–300 души. В регистъра на МК са 300, но съм далеч от
мисълта, че всички са способни да се
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подложат на такова натоварване и да
извършват адекватно и компетентно подобно сериозно полево археологическо проучване, каквито са спасителните разкопки с изискванията си
за срокове и обем на работата.
Именно рязко увеличеният обем на
работата изисква усилията не само
на НАИМ, който е основният координатор по тези проучвания, но и съгласуване, съвместна работа с всички
регионални и общински археологически музеи. От тук нататък обаче идва
следващата стъпка – да, находките
не са малко, те влизат във фондовете и експозициите на десетки музеи,
а не само на НАИМ, но ако искаме да си
свършим добре работата, следва писане, нужни са публикации.

Доколкото знам, това е проблем,
нали?
Да. Изначално българският археолог
е скаран с писането. През годините
имаше много откриватели, които демонстрираха не толкова негативното си отношение към него, а по-скоро
приоритетите си в професионалната

Това, което ще отговоря, едва ли ще
се хареса на някои колеги, но аз моята
позиция публично съм я изказвал – не
е положителна. Проблемът беше обсъждан на заседание на нашия Научен
съвет. Декларирали сме позицията си
пред МК и по време на правителството на премиера Борисов, и по време
на служебното правителство. От
една страна, съм абсолютно съгласен, че има стратегически важни за
държавата обекти от културно-историческото ни наследство, които е
добре да бъдат подкрепяни с приоритет: и стари столици, и обекти като
антични колонии, легионни лагери, и
праисторически от първостепенен
характер. Тоест места, които могат
да бъдат атрактивни за широката
публика и да привличат туристически поток.
Това, срещу което Научният съвет
на НАИМ протестира в своята позиция, е, че нямаше никакви правила
как точно е направено това поименно финансиране. Просто едни колеги
бяха изправени като на трибуна, бяха
посочени с пръст „на теб ти давам
толкова, на теб – толкова, а на теб –
толкова“, без да е ясно какви са принципите, по които са избрани точно
тези обекти. Нека има приоритетно
финансиране и подкрепяни в по-голяма
степен стратегически за държавата
обекти, но да има правила. Експерти
от Министерството на финансите,
Министерството на културата, от
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Министерството на туризма, ако
щете – нека кажат какви да са тези
правила, но и отговорностите. И да
има дългосрочност или най-малкото
средносрочност (нещо, което е проблем и за сегашните програми към МК),
а не да се финансира година за година. Да се знае, че ако един определен
обект има бюджет, ресурс, отпуснат
за три години, за четири или пет, след
това се чакат конкретни резултати.

Все пак има ли обекти от шестте с приоритет, които според вас
отговарят на подобно изискване?
Разбира се, че една част от тях са
изключително важни – и Провадия –
Солницата, и Хераклея Синтика, и Рациария, който пък е един от най-вандалски унищожаваните обекти през
последните десетилетия. Категорично „за“ тях съм. Но има и Нове, има и
Ескус – с какво Нове и Ескус са по-различни от Рациария? С какво Деултум
е по-различен от Хераклея Синтика
или с какво Юнаците е по-различен
от Провадия?! Що се отнася до останалите три от списъка на приоритетните, си запазвам професионалното право да се усъмня в тяхната
съпоставимост като научна и културно-историческа стойност с вече
изброените. За съжаление, в крайна
сметка, според мен личният интерес
на колегата Овчаров е надделял.

Скандалите около парите за магистралите могат ли да засегнат
и работата на археолозите през
2022 г.?
Искрено се надявам да не ни създават
проблеми, защото ние наистина имаме нужда от време, за да си свършим
работата. Убеждавали сме в това не
едно и две правителства, управлявали страната ни през последните 25
години. Обикновено все се чака до последния момент и изведнъж ни се казва: „Сега тука за една година, за един
сезон…“. Добре, но има тежки обекти, които не могат за един сезон да
бъдат проучени. И тогава започваме
да се чудим как точно хем да си свършим професионално работата, хем

да защитим обществения интерес.
Въпросът е кой обществен интерес
надделява – дали този на пътното,
жп или газопроводното съоръжение,
който съвременният живот налага,
или нуждата на обществото да знае
какво се е случвало на това място,
през кой период, как е изглеждало...
Защото кой и как ще се смени в бъдеще – Божа работа е, но след като
днес на нас се е паднало да опазваме и проучваме това наследство, то
пък нека си свършим работата. Имам
притеснение да не се повтори това,
което се случи през последното лято
по трасето на магистрала „Хемус“
и на част от други пътища – десетки екипи стояха, очаквайки да бъдат
повикани. А все пак нашата работа
е сезонна. През късната есен, зимата и ранната пролет трудно може
да се работи. Обикновено от края на
март-април докъм началото на ноември е максимумът, който можем да си
позволим да бъдем на терен.
Иначе подхождам с усмивка, но мине се,
не мине време и ние, археолозите, все
сме виновни за спирането на прогреса – за това, че някоя магистрала не
е пусната навреме или че някоя жп линия не е ремонтирана, че някъде електропреносната мрежа е подменена
със закъснение. В същото време от
гледна точна на финанси и на тежест
в обществения живот така се е случило, че науката, музеите, културно-историческото наследство са останали в последната част на колоната по
важност. Иначе много обичаме да се
бием в гърдите колко българският
народ е ученолюбив, колко бил интелигентен и любознателен… Надявам се
да се намерят и образовани управници, които лека-полека да ни разберат
и променят тази нагласа.

Казахте, че писането и публикуването на находките е проблем
за някои археолози, но как стои
въпросът със социализацията на
проучените обекти – прави ли се
достатъчното, за да бъдат те достъпни за хората?

Въпросът е много важен, защото, ако
питате колеги от МК, ще ви кажат,
че трябва да има възможно по-малко разкопки или изобщо не трябва да
има, тъй като след това се появяват
обекти, за които трябва да се дават
средства, да се полагат грижи, да бъдат опазвани, социализирани, тоест
трябва да се работи. От друга страна, държавата е лош стопанин и ако
четиридесетте и повече години социалистически строй не ни научиха
на това, то се опасявам, че същото се
случи и през трийсетте години преход и уж капиталистически строй.
Най-малкото, което трябва да прави
държавата, е да бъде добър регулатор, но все пак да дава възможности
нещата да стават по правилен начин
и да осигурява добрите механизми за
това. Защото в съответния отдел на
МК за обектите от национално значение отговарят само двама души. До
кои обекти, образно казано, да ги сложим, за да правят нещо за социализацията им и тяхното опазване?!
От друга страна, бих казал, че ролята
на общините не е еднозначна и монетата тук даже има повече от две
страни. Някои общини разбират културно-историческото наследство
като касичка, в която едни средства
трябва да бъдат получавани, тоест
има нещо, което трябва да бъде бързо
осребрено, и в момента, когато това
се случи и вече не виждат някаква
перспектива, защото, примерно, е минал срокът от десет години, тръгват
да го връщат на МК, на държавата,
просто защото вече не им е толкова
перспективно. Убеден съм, че в общините трябва да има достатъчно добри управници. Там, където ги има и се
справят, то се вижда. Там, където има
не толкова добри резултати – също
се вижда.
Нерядко ще чуете, че археолозите само
ходят да копаят и след това не се грижат за паметниците. Има някаква истина в това твърдение, археолозите
трябва да дадат информацията какъв е този обект и какви са неговите
характеристики, но не те трябва да
разработят бизнес модела, по който
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Христо
Попов

Доц. д-р Христо Попов е директор на НАИМ при БАН от
декември 2018 г. Има магистърска степен по история, специализации по стара история, палеобалканистика, тракология и
археология от СУ „Св. Климент
Охридски“. Бил е стипендиант
на Австрийската програма за
академичен обмен през 1999 г.
в Института за класическа
археология на Виенския университет, а през 2004 г. – на
фондациите „Херти“ и „Александър фон Хумболт“; специализира археометалургия в Семинара за пра- и ранна история
на Вестфалския университет,
Германия. От 2000 г. работи в
Секцията за тракийска археология, а от 2012 г. е доцент
в НАИМ при БАН. Основните
му публикации са свързани със
селищното устройство на
тракийските територии и с
добива и обработката на метали в древността. Ръководи
пълното спасително проучване
на златодобивния рудник на Ада
тепе (II хил. пр.Хр), а през 2021 г.
– на праисторическите медни
рудници на Ай бунар. От 2016 г.
е член-кореспондент на Немския археологически институт.

археолог и проучвателен екип може
от нищото да се стигне до добре работещ културно-исторически обект,
към който има траен интерес от
посетители.
Защото за социализирането на един
археологически обект, независимо
дали е средновековен, праисторически, античен, дали е тракийска гробница и т.н., има сериозни изисквания
по отношение на средствата за консервация, реставрация, адаптиране
към съвременната среда, информация, която трябва да бъде сведена до
широката публика. От друга страна, нашата система е изключително
бюрократична. Уморил съм се през
последните повече от петнайсет години от неработещата административна система, която някак си все не
успява докрай да ги доведе нещата;
документите стават все повече, резултатите – по-малко, и се искат все
повече и повече пари.
Това, за което бих пледирал, е да се опростят процедурите, да се опрости
системата и начинът на работа, както и да се увеличат средствата. За
тази дейност се иска време, искат се
и специалисти, защото кой да консервира и реставрира, като реално тези
специалисти са все по-малко. Има водещи регионални исторически музеи
(например във Варна), които нямат
собствен реставратор…

Но това е абсурд!
Абсурд е, да. И е недопустимо. И го
казвам с болка, с надеждата колегите
ми там да не се обидят. Не че не търсят, търсят, но няма.

даденият обект да бъде опазван, социализиран, реставриран, консервиран и съответно направен достъпен
и интересен за широката публика. Затова тук въпреки критиките, които
отправих към колегата Овчаров по
повод определянето на т.нар. приоритетни обекти, бих казал, че с Перперикон той дава и добър пример за
това как при добра инициатива, съвместна работа между община, музей,
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А в НАИМ има ли проблем?
В момента при нас работят осем реставратори и нашата лаборатория си
възвърна позицията от миналото. Но
пак не са достатъчни, защото, когато се проучват 50 обекта едновременно, на кого по-напред да помогнат.

Като си говорим за администрация, сега имаме нов министър на

културата – какви са надеждите
и притесненията ви?
Аз трябва да бъда оптимист, моята
задача е да бъда такъв чисто професионално. Освен всичко останало, по
подразбиране и по нормативна уредба
съм председател на Съвета за теренни проучвания, който разглежда всички постъпили заявления за издаване на
разрешения за разкопки през даден сезон. Тепърва ще се запознавам с новия
политически кабинет в МК и с хората,
които са призвани от новото правителство да отговарят за нашето направление. Много е важно системата
да не спира да работи, защото има
неща, за които трябва да бъдат полагани всекидневни грижи и всеки от
нас да може да си върши професионалните задължения. От друга страна,
се надявам, че новият екип ще се учи
бързо и бързо ще се ориентира. Искрено се надявам, че имат някакъв опит в
направленията, за които са призвани,
или най-малкото ще слушат съвети
от специалистите в областта. Ние
самите сме на разположение винаги,
още повече че НАИМ и по нормативна уредба действа в симбиоза с МК и с
Националния институт за недвижимо
културно наследство.
Иска ми се обаче да се върна на началото на разговора ни и да подчертая,
че 2021 г. беше важна за НАИМ и от
позицията на историята – отпразнувахме сто години от създаването на
Българския археологически институт.
Понастоящем повече от две трети
от хабилитираните в областта на
археологията у нас работят тук. Радвам се, че през последните три години
влязоха около двайсет нови колеги, повечето от тях доктори, специалисти
по археология, защитили дисертации
млади хора. Това е сериозен човешки
ресурс, а инвестицията в него винаги
се е отблагодарявала. Обикновено все
забравяме, че важни са първо хората
– можете да имате най-прекрасната
техника, дори най-прекрасната институция, но като нямате хората,
които да я направят смислена и да реализират целите ѝ, нещата няма как
да се получат. Най-трудно и най-бавно се изграждат хората.
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Одесос

през римската епоха

С археолога Александър Минчев за проучванията
във Варненския регион разговаря Елена Владова
Вертикален канал за отвеждане на дъждовната вода от късноантична баня на ул. „Софроний Врачански“ във Варна, фотография
Елена Владова

През ноември 2021 г. излезе
книгата на археолога
Александър Минчев
„Одесос през римската
епоха (I–III в.)“, в която
са представени неговите
50-годишни проучвания,
както и изследванията
на колегите му от
Археологическия музей
във Варна
Каква информация дава книгата „Одесос през римската епоха
(I–III в.)“ на специалистите и на
широката аудитория?
Тази книга е първи опит за цялостно
разглеждане на един от най-важните и успешни периоди в историята

на античния Одесос, днес Варна. Събрани са изследванията, публикуваните материали на хора, работили
във Варненския археологически музей
от началото на създаването му като
сбирка през 1887 г. от Карел Шкорпил
до наши дни. Използвани са и доста
непубликувани материали от мои разкопки и на колеги от миналото и днес,
както и богата наша и чужда литература по темата. Това дава широка и
ясна, надявам се, картина за живота
на един пристанищен град на Балканите през римската епоха. За тези
около 140 години е натрупан много материал, който дава възможност да се
представят всички основни моменти
от развитието на Одесос и живота в
него от I до III в. Разгледани са територията, градоустройството, архитектурата, културният живот, религията, спортът и забавленията на
населението, монетосеченето. През

тази епоха се строят много нови обществени и частни сгради, храмове,
най-големите терми в Източна Европа и др. Развиват се вътрешната
и външната търговия, занаятите,
производството на нови изделия, изкуството и културата. Разгледана е и
извънградската територия на Одесос
с нейното население и религиозните
му вярвания. Може би не всички знаят, че в древността към всеки град е
имало т.нар. хóра (територия), която
е служила за изхранване на населението му. За Одесос тя е обхващала района от село Осеново на север до река
Камчия или дори до Стара планина на
юг, а на запад – до днешна Девня. През
римската епоха в Одесос настъпват
структурни промени. Изгражда се
нова улична система по т.нар. Хиподамова система – улиците са с посоки
север-юг и изток-запад, но тъй като
във Варна теренът е доста накъсан,
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Находки от късноантичния град край Бяла, фотография Елена Владова

това не е било приложено навсякъде.
Навремето тук е имало много дерета, които сега са запълнени и по тях
минават днешните основни улици,
които водят към морето. Римската
власт запазва градското самоуправление на Одесос, неговите институции и местни организации, които
са създадени в различно време след
основаването му около 580–550 г. пр.
Хр. Градът и неговото пристанище
участват и в някои политически и
военни събития, свързани с разширението на Римската империя на север
и изток и водените от нея през II–III в.
войни.

Кои са последните открития, които доизграждат представата за
древния Одесос?
Сред последните открития, които
допълват представата за Одесос през
I–III в., са новите данни за крепостната система на града благодарение
на проучванията в градинката на ул.
„Цар Симеон“. Там, под късноантичната крепостна стена и под съвременната улица, колегата Валери Йотов
разкри части и от римската стена.
Този обект трябва да се проучи още в
южна посока и да се направи достъпен
за хората, което зависи от община
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Варна, за да стане подобен на Римските терми, но в по-малък мащаб. Там
се откриха интересни надписи, които
още не са изследвани. Валери Йотов
проучи и част от римската крепостна стена на ул. „Цариброд“. Колегите Игор Лазаренко и Мария Манолова
проучиха част от много интересна
огромна сграда на ул. „Йоан Екзарх“,
която вероятно е била градският хамбар за зърно от Късната античност,
но тя стъпва върху римски останки.
Най-интересното е, че за първи път
там бяха открити пещи за производство на римски амфори. На ул. „Цар
Иван Шишман“ Васил Тенекеджиев
и Елина Мирчева проучиха римска и
късноантична сграда, а в една от тях
бяха открити два много ценни надписа от елинистическата епоха. Единият за първи път показва, че още в
III–II в. пр.Хр. в града е имало храм на
египетските божества Изида, Сарапис и Анубис. Същият екип откри на
тази улица много рядка елинистическа мраморна статуя, вероятно на
Артемида, която излезе до предполагаемото място на един от ранните
храмове в Одесос, разкопан още през
60-те от Милко Мирчев. Колегата
Христо Кузов проучи части също от
римската крепостна стена на бул.

„Княз Борис I“, която днес може да се
види в заведението на ъгъла с ул. „Воден“, както и стената на площад „Екзарх Йосиф“, която също е експонирана. През 2019–2021 г. на ул. „Софроний
Врачански“ заедно с Валери Йотов и
Елина Мирчева проучихме една неизвестна досега късноантична баня, вероятно от първата половина на IV в.,
която е заместила отчасти разрушените вече големи Римски терми. Там
най-ценното освен архитектурата и
особения план на сградата е нейният
строителен надпис в поетична форма, който приканва хората да се къпят така, както нереидите се къпят
в морето. Край банята бяха разкрити
и останки от римски храм (II–III в.),
две късноантични сгради от IV–VI в.,
едната от които е запазена до втория етаж. Предстои тяхното експониране под съвременна сграда, която
се строи там.

Къде още в района на Варна се провеждат редовно разкопки?
Редовно се провеждат разкопки на
късноантичната и средновековна
крепост „Петрич кале“. Там Мария
Манолова и нейният екип разкриха
големи части от крепостната стена
и изцяло запазена кула. Особено интересна е намерената на фрагменти
мраморна кръгла маса от V–VI в., която през пролетта ще бъде вече реставрирана и експонирана в Археологическия музей във Варна. На „Петрич
кале“ се откриха също печати, търговски пломби, много и разнообразна
керамика, монети. Продължават разкопките на крепостта „Кастрици“
край Евксиноград, където през миналите години се проучва основно един
средновековен некропол от ХIII–ХV в.
След Валентин Плетньов разкопките там пое колегата Игор Лазаренко.
Продължаваме разкопките заедно с
Васил Тенекеджиев на раннохристиянския манастир от V–VI в. в местността Джанавара край Варна. Проучили
сме около 4 декара от площта, върху
която е бил манастирът, с църквата,
проучена от Херман Шкорпил в началото на ХХ в., нейния двор с колонада
и три редици от сгради и ограда. Той
се развива и още на юг, където е имало вероятно и други сгради, тъй като
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там разкрихме водопроводи, канали,
една изцяло запазена зидана чешма.
Може би там са били манастирската
баня и сгради за помощни дейности.
Сред находките има интересна керамика, редки фибули, мраморен съд
с надпис, много монети и др. През
изминалите години продължиха разкопките на късноантичния град край
Бяла, южно от Варна, който още в началото, през 2009 г., поехме заедно с
Валери Йотов. Там напоследък бяха
разкрити улици от втората половина
на V в. до началото на VII в., покрити с
плочник, с канализация и водопроводи
и сгради от двете страни, пещи за керамика и други стопански съоръжения.
Имаме нови данни за банята от началото на V в. – оказа се, че тя се развива на юг с навес и зидани колони. Имаме
вече представа за плана на града, който е бил разделен минимум на 4 сектора. Обектът бе консервиран и социализиран по европейски проект, има
покрития на най-интересните сгради,
които са частично реставрирани, и
се посещава от много туристи. Продължават също разкопките на раннобългарския манастир от IХ–ХI в. в

Мраморен купел за светена вода от VI в.,
открит при разкопките в Джанавара, фотография Елена Владова

местността Караач теке край Варна,
водени от проф. Казимир Попконстантинов и доц. Росина Костова. През
2021 г. те проучваха и некропол от
XII–XIV в. Преди две години бе направено интересно откритие след възобновените разкопки на крепостта
от IV–VI в. край село Шкорпиловци.
Христо Кузов разкри останки от

крепостната стена и там бе намерен
много интересен строителен надпис
на Еуфемия, дъщерята на ранновизантийския император Маркиан, от
втората половина на V в. (450–457 г.).
Надписът вероятно е свързан с обновяването и украсяването на раннохристиянската базилика, която е разкрита още от Карел Шкорпил. Той е
изцяло запазен и показва, че Еуфемия е
била ангажирана лично с реконструкцията на сградата и вероятно по нейно време там са направени красивите
подови мозайки. През 2021 г., след 30
години, бяха възобновени разкопките
на Варненския халколитен некропол по
инициатива на Сдружение „Варненски
некропол I“ и под ръководството на
колегата Владимир Славчев. Разкопките продължават в тази част, която не е копана от Иван Иванов. Засега
не се откриха много богати гробове,
но има интересна керамика и други находки, а проучванията ще продължат.
По време на спасителни разкопки край
село Брестак през есента на 2021 г.
Анелия Божкова от София заедно с
Елина Мирчева от Варна направиха
проучвания по трасето на газопровода и там се откри интересно ямно
светилище от няколко епохи – късен
енеолит, бронзова епоха и ранножелязна епоха. В същия район Валери
Йотов проучи късен некропол от XVII–
XVIII в. на население, което вероятно
в края на XVIII в. е било преселено в Бесарабия. В Суворово Владимир Славчев
продължава разкопките на откритото селище от втората половина на
V в. пр.Хр. Ранните проучвания на
този интересен и богат обект някога
също започна Иван Иванов. През 2021 г.
окончателно стана ясно, че там има
керамична работилница. Намериха
се много красиво украсени съдове с
разнообразни форми. Вероятно през
март в Археологическия музей ще се
направи изложба с находките от последните археологически проучвания.

Как се финансират разкопките?
По какъв начин Варненският археологически музей получава средства
за тях?
Досега финансирането на проучванията на обектите във Варненския

Александър
Минчев

Александър Минчев е специалист по антична археология
(тракийски, римски и раннохристиянски култура и изкуство). Работи в Археологическия
музей във Варна от 1970 до
2012 г., в периода 1991–2002 г.
е директор на Регионалния
исторически музей, дълги години е комисар на националната изложба „Златото на траките“ по света. Продължава
да участва в проучванията
на обекти от различни епохи
във Варна и региона. Има над
200 статии и студии, публикувани в повече от 20 страни в Европа, Канада и Япония.

регион е почти изцяло с държавна подкрепа или когато са спасителни разкопки, средствата се осигуряват от
инвеститора и тогава всичко става
по-бързо. За съжаление община Варна
– за разлика от общините на Пловдив,
Бургас, Стара Загора, София – много
рядко отделя средства за археологически разкопки. Единственото място,
за което бяха отпуснати средства, е
градинката на ул. „Цар Симеон“, тъй
като крепостните стени попаднаха
в инвестиционен план и колегата Валери Йотов беше много настоятелен.
Надяваме се през следващата година
община Варна да бъде така разумна
да отпусне средства за допълнителни разкопки, консервация и експониране на крепостните стени в този
атрактивен обект, който се намира
на удобно място, близо до жп гарата.
Неотдавна от общината бяха отпуснати средства за консервация на Римските терми.
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Селско училище в Афганистан,
фотография Олег Попов

Жан-Люк Марион
Мишел Сер
Владислав
Иноземцев
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Животът
Жан-Люк Марион

или онова, което не притежаваме никога

„Да осъществиш
раждането си, означава
да живееш този
непознат и получен
живот, който може
да те отведе до това
да умреш в истината
или да не свършиш в нея,
без да разбереш нищо,
но да живееш с живота.“
Слово на известния
френски философ,
изнесено пред петте
академии на Франция
в края на 2021 г.
фотография Stѓphane Оuzounoff /CIRIC

Животът – ако не си правехме експерименти с него непрекъснато и във
всичко, нямаше да говорим тук за него;
и все пак, дори да знаем да говорим за
него, знаем, че не сме в състояние да
го мислим, още по-малко пък да го дефинираме. Отдавна биологията не
търси живота в лабораториите, както ни уверяваше покойният наш събрат Франсоа Жакоб1. Ала и философията не се справя по-добре, въпреки че
се позовава на живота понякога (както правят Аристотел, Хегел, Ницше
или Бергсон), без да съумее да изгради
точно и оперативно понятие за него.
Мишел Анри2, най-проницателният
от новите „философи на живота“, но и
най-радикалният, обяснява защо: животът не ни се явява в „бялата светлина“ в света на нещата, тъй като ни

най-малко не произтича от общата
феноменалност; той не се явява в явения свят на нещата, но ни въздейства, без да ни се явява. Животът си остава непосредствено достъпен за нас
като в някаква нощ, в която нещо се
долавя, без никога да се види.
Ето го парадокса: всички неща в света се откриват за нас като видими
явления, защото живеем там, но животът, който прави всичко възможно, не ни се явява в същия този свят.
В някакъв смисъл светът се разкрива
в живота, но животът не се намира никъде в света. Животът не се
разкрива дори в живите същества,
защото не той конституира някое
живо същество, нещо или биващо. В
самото биващо, в живото същество

се засвидетелства животът, но той
не се проявява. Не бидейки нещо определено, животът, макар да е във всяко
живо същество, не се вижда никъде.
Всички ние сме имали опита – само Бог
знае колко дълбоко това ни белязва
– да видим или да докоснем току-що
починало тяло, което само допреди
миг е било още живо. Какво му липсва
тогава, кое го отделя от живота?
Кое отделя живия от неговия труп?
Не му липсва нищо, нищо не е изчезнало: дори разпръсната или сведена до
прах, органичната материя си остава
още в света. Нищо не ѝ липсва освен
един дъх. Нима животът е само дъх,
полъх на вятъра? Ала този дъх, който
не представлява сам по себе си нищо
устойчиво, все пак не е нищо. Този дъх
не е вятър, а дух, който духа, дето
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иска (Иоан. 3:8), който духа до сетния
час в живота на живото същество.
Какво да кажем за духа? Не е нужно
да търсим убежище в лесния спиритуализъм, за да приемем, че духът
не се свежда до илюзия, защото само
той удържа живото в реалността на
живота, а неговото отсъствие кара
всичко да се разсее като сън. Полъхът
на духа, дъхът или духът – за него
бихме могли да заявим без боязън, че
той не принадлежи към света на обектите, нищо че този свят става жив
само благодарение на него. Забравим
ли за това същностно различие, тогава под името „живот“ започваме
да обозначаваме само материалните
условия на възможността или по-скоро на невъзможността – „животът“
като онова, което просто се съпротивлява на смъртта, според прочутата формула на Биша 3. Ето защо
често говорим за духа негативно,
единствено чрез отсъствието му,
все едно че той не грее в самата си
неуловимост.
И все пак, дори да не улавяме какво е
животът, той ни улавя. Както казахме, даже да не се разпознаваме в
него, това не ни спестява безпокойството, че не го схващаме. Никой не
говори и никой не се учудва от това,
че е непостижим. Другояче казано, никой не говори, ако не е роден. И тук е
вторият парадокс: никой не изпитва
какво е да си роден, без да разбере, че
не можеш да се родиш от себе си; нямаш съзнанието, че лично си живял
раждането си, доколкото изведнъж
си се озовал захвърлен в живота, в
един живот, който винаги те е предхождал. Никой не се ражда от себе си,
а чрез случайното си потекло произтича от предходен живот, който сам
той не познава. Или, както го дефинира съвременният философ Клод Романо 4: моето раждане не е изначално (аз
не съм причина за себе си и нищо в мен
не идва от мен самия), но не е ли то
производно: не аз съм този, който определям произхода си; не съм помагал
при раждането си (други са го извършили и подпомогнали, те са го констатирали и вписали в гражданския регистър); за което аз самият, пръкнал
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се по този начин, нямам никакъв спомен и ни най-малка представа. Изначално аз си оставам изключен от моя
произход, откривам със закъснение
самия себе си, собственото си начало,
също толкова неуловимо, непредвидимо и непредставимо, каквото ще
си остане и през целия ми живот, от
появата ми до моята смърт.
Да живея, означава за мен, че аз не съм
чрез себе си, когато се раждам. Да се
родиш, предполага да не бъдеш чрез
себе си, нито причина за себе си (подобна себичност или идеята за causa
sui, причина за себе си, подобават само

„Нима животът
е само дъх, полъх
на вятъра? Този
дъх не е вятър,
а дух, който духа,
дето иска (Иоан.
3:8), който духа
до сетния час
в живота
на живото
същество.“
на Бог); става дума за събитие, което
се случва без мен, без моето съзнание,
без аз да знам нищо за него. Откривам
себе си извън мен, идващ отдругаде,
по-стар от себе си, по-съкровен, отколкото съм за себе си. Незапомнен за
мен самия, спомен за събитие, което
не се е състояло за мен, но което ме
е направило жив. Да живееш, означава да изгубиш съзнание за раждането
си още от раждането си. Да живееш,
означава да оцелееш при раждането си, да се стремиш цял живот към
пренебрегнатите или пропилени
възможности, сиреч да осъществиш
в най-добрия случай онова, което
позволява или обещава самото това
неведомо раждане. Да осъществиш

раждането си, означава да живееш
този непознат и получен живот, който може да те отведе до това да умреш в истината или да не свършиш в
нея, без да разбереш нищо, но да живееш с живота. Връщаме ли се тогава
към раждането си, когато умираме?
Да не живея повече, не зависи от мен,
както не зависи от мен и това да живея. Оттук и трудността да схванем
самоубийството, което упорства
в степента, в която бихме искали
да го отречем. Защото – с изключение на извънредните случаи, където
става дума за доброволна саможертва или където аз давам онова, което
не ми принадлежи, на другия, когото
ценя повече от себе си (както чудесно го обяснява Декарт) – как тогава
да оправдая тази несправедливост
към получения живот, слагайки край
на онова, което сам никога не бих могъл да превърна в дело? С какво право
мога да унищожа онова, което не ми
принадлежи? Моята смърт е не повече моя, отколкото моето раждане. И
всички фантасмагорични начинания да
произвеждаме живота си като обект,
сиреч да станем причина за себе си,
целят дори не толкова постигането
на безсмъртието, колкото правото
на живот и смърт върху собствения
ни живот. Ала щом не познавам и не
виждам раждането си, следователно
аз не знам днес какво бих познал или
бих видял от моята смърт. Едното и
другото идват като събития, които
по дефиниция не мога нито да предвидя, нито да провокирам.
Поне това ми се струва ясно: никое
живо същество нито се притежава,
нито притежава живота си. Между
неговото начало и неговия край, между времето и реалното време, тъкмо
животът е този, който ни притежава, без ние никога да го притежаваме.
Ето защо стигаме до заключението,
че щом не го притежаваме, можем
единствено да го върнем така, както
ни е бил даден.
Даден, получен, но никога притежаван – така идва и си отива животът.
Не мога да си го дам, защото ми е бил
даден, и то даден другаде. Обитаваме това „другаде“, за известно време
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или като наше време, милостиво
преотстъпено ни (според един израз
на Хьолдерлин). Каквото и да е това
„другаде“ (случайност, материя, родители, съдба или Бог, в случая няма
значение), то не идва от мен, а аз идвам от него.
Какво означава това „даване“? Според
общото разбиране един дар би могъл,
поне по дефиниция, да бъде върнат.
И все пак съществува изключение
от тази „мързелива очевидност“: не
можем да върнем живота. Не само
защото не знаем откъде той идва
наистина (нашите родители също са
го получили и така нататък), а и защото той ни се дава безвъзвратно.
Чрез родителите той стига до детето и те му го дават, но му го дават
безвъзвратно: детето никога не ще
върне на родителите си получения от
тях живот. И ако на свой ред го даде
някому, това ще е на ново дете, което също няма да му го върне, както и
той някога не го е върнал на родителите си. Животът, който се дава, не
се дава обратно на онзи, който ти го
е дал. Детето никога не ще върне живота си на родителя, който ще умре.
Този безвъзвратен дар, неподлежащ
на размяна, не се ли така изгубва? Не,
защото всеки живот се дава на някой
друг, различен от неговия дарител, на
другия; животът се дава на другия, за
да му се даде друг живот, абсолютно
нов и встъпителен, който този друг
ще даде на свой ред на някой друг, на
другия, отново безвъзвратно. Животът се продължава, без да се връща
на себе си. Той си забранява – въпреки
риска да се изгуби – всяко връщане назад. Животът цели тъкмо забраната
на връщането на себе си – вечното
завръщане или временното завръщане. Онова, което осъжда вечното завръщане като ирационална фантазия,
това е „дарът на изгубването“, или
по-точно загубата на живот или за
живот, изгубил своята полза. Ако явлението на живота неспирно отвежда
към друг живот, различен от дадения,
тогава времето не се сключва върху
самото себе си, а се отваря във и за
историята. Всяка историчност почива върху дара да изгубиш живота си.

Нещо, което дефинира традицията:
не чрез неизменчивостта на удържаното и овладяно притежание, а чрез
неспирното повторение и предаване
към другия на получения и отново даден живот. Така нищо дадено никога
не се губи; губи се само онова, което
се оказва недадено.
Тук вече съзираме връзката между живота и времето. Да съхраниш живота
си е равнозначно на това да си въобразиш, че притежаваш настоящето.

(моето раждане) и се дава като събитийно бъдеще (моята кончина). Автентичният смисъл на настоящето
не произтича от промеждутъка между миналото и бъдещето, а от самото
настояще, другояче казано, от онова,
което се дава и от което се прави дар
на другия. Този преход, това предаване или по-точно тази традиция на
дара прави времето или се прави във
времето, но именно тя освобождава
илюзията за притежанието на някакъв устойчив миг от настоящето.

Афганистан, фотография Олег Попов

Ала, както знаем много добре след
Аристотел и св. Августин, настоящето няма траене, тъй като всеки
настоящ миг се дели до безкрайност,
докато се стигне до онази неделима
точка, която изчезва, явявайки се.
Животът не се дава никога в илюзорното наличие на едно настояще, тъй
като това дадено за нас настояще
няма траенето на никакво настояще.
Всъщност отсъствието на живот в
настоящето ни препраща към най-съществения модус на настоящето; то
се получава от незапомненото минало

Ето защо всеки, който иска да притежава живота си, се оказва в ситуацията на някой, който иска да притежава
настоящия миг, който настоява тъй
хубавият миг да не отминава. Който
желае да притежава живота си, го
губи.
Можем ли тогава да твърдим, че онзи,
който губи живота си, го спасява? Без
да навлизаме тук в друга логика, тази
на теологията, имаща своите основания в мисленето, бихме могли да
приведем един философски аргумент
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Жан-Люк
Марион

Жан-Люк Марион (род. 1946 г.) е
френски философ и теолог. Почетен професор на Сорбоната
и на Чикагския университет.
Практикуващ католик, член на
Папската комисия за култура.
От 2008 г. е член на Френската
академия. Ученик на Жак Дерида, Жан-Люк Марион получава
световна известност с изследванията си върху картезианството и феноменологията:
„Относно сивата онтология на
Декарт. Картезианската наука
и аристотелисткото знание
в „Правила за ръководството
на ума“ (1975), „Относно бялата теология на Декарт. Аналогия, творение на вечните
истини, основание“ (1981), „Относно метафизическата призма на Декарт. Конституция и
граници на картезианската онто-тео-логия“ (1981). Автор на
книгите: „Бог без битие“ (1982),
„Вместо себе си: приближаване
до св. Августин“ (2008), „Курбе
и живописта на окото“ (2014),
„Другаде, откровението“ (2020),
„Дадени думи. Четиридесет
разговора“ (2021). Носител на
наградата Ратцингер (2020).

и така да напреднем в тази посока.
Както видяхме, животът има продължение само доколкото води към
друг живот, различен от предходния,
сиреч, когато дава безвъзвратно живот на друг живот. Ето защо бихме
могли да стигнем до заключението,
че животът идва в модуса на преумножаването, и то чрез непрестанен
изблик; и че напротив, опитаме ли се
да го задържим в себе си, за да се върне той към себе си, опитаме ли се да
го притежаваме като приход, тогава
животът се губи и умира, както един
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извор пресъхва или някоя река потъва
в почвата. Или животът идва в добавяне и никога не се връща при себе
си, или той остава в себе си и умира
за мен. Така бихме могли да преведем
и препоръката на Монтен: „тълкувам винаги смъртта чрез живота“.
Не става дума да тълкуваме – както
спонтанно го правим – живота чрез
смъртта (ние сме към смъртта, но не
и за смъртта), доколкото смятаме,
че можем да пренебрегнем добавянето на живота заради свеждането му
до нищото; става дума да тълкуваме, изхождайки от живота, самата
смърт, която не е нищо друго освен
ограничен случай или задължителен
миг от живота, а не осъществяване
в нищото. Другояче казано, животът
остава, прераствайки в друг живот, и
като се дава, дава живот. В този смисъл евангелският парадокс – „Който
е изгубил душата си [живота си], ще
я [го] запази, а който е изгубил душата си [живота си], заради Мене, ще я
[го] запази (Мат. 10:39) – почива върху
иманентния закон на живота: „… защото който има, нему ще се даде и ще
му се преумножи; а който няма, и това
що има, ще му се отнеме“ (Мат. 13:12).
Няма основание животът да се удостовери като невъзможен тъкмо защото той се ражда от невъзможното:
от дара на живота, от живота като
получен и отново възвърнат дар.
Този живот, който прекосяваме като
традиция, идва отдругаде и ни отвежда другаде, към една традиция,
която ни оживотворява и ни отвежда
към нас самите, и без която не можем;
ала ето че този факт, този безспорен дар, който сам ни открива свят,
си остава невидим за нас. И все пак
би трябвало да имаме досег до него,
защото той идва дълбоко от нас, от
най-съкровеното в нас. Как?
Явявайки се вътре в нас. Не само в
смътния миг на нашето раждане, но
също и във всеки неуловим миг от нашето оцеляване. Всъщност присъщо
за живия е да насочва сетивността
си към заобикалящото го, привилегия,
която човекът споделя с животното:
той усеща онова, което е наоколо, и
го докосва. Нещата му въздействат,
макар нищо да не подсказва в каква

степен нещата, които изглеждат
не-живи, биха могли да въздействат
върху заобикалящото ги. Въпросът си
остава открит, но това не изчерпва
питането. Защото живото, и особено
живият човек, усеща каквото усеща,
но най-вече усеща какво го усеща (и го
осъзнава). Защото, когато докосвам
нещо инертно, това нещо не усеща,
че аз го усещам, докато аз усещам как
плътта ми го усеща, под въздействието съм на онова, което усещам, и
безспорно аз усещам, че усещам. Няма
усещане за друго нещо без усещане за
себе си. Така всяко усещане за нещо
се удвоява от усещането за болката
или удоволствието. Това удвояване
на усещането щеше да бъде невъзможно, ако плътта ми не се оставяше да бъде повлияна; и тази присъща
усетливост на моята плът предхожда
всяка чувствителност за външната
вещ. Усетът за себе си, „само-въздействието“ (ако използвам основополагащото понятие на Мишел Анри),
обосновава основанието за външно
влияние. Защото аз не виждам нито
моя живот, нито живота, както виждам нещата в света; но аз го изпитвам, изпитвайки себе си във всеки миг
на изпитание пред вещта в света.
Въздействието (на себе си чрез себе
си) не се вижда , то не навлиза във видимия свят. И все пак, когато го изпитвам, аз изпитвам непосредствено
мен самия и така експериментирам
в живота си, с живота в мен. Животът не ме подтиква единствено да
навляза невидимо във видимия свят,
той ме кара да изпитвам невидимо, но
безусловно самия себе си. Аз се мисля,
но преди всичко се чувствам, следователно съществувам.
Превод от френски Тони Николов

Франсоа Жакоб (1920–2013) – френски микробиолог и генетик, носител на Нобелова награда.
Б.пр.
2
Мишел Анри (1922–2002) – френски философ,
феноменолог и писател. Б.пр.
3
Мари Франсоа Ксавие Биша (1771–1802) – френски анатом, физиолог и лекар. Б.пр.
4
Клод Романо (род. 1967 г.) – френски философ,
професор в Сорбоната, изследовател на феноменологичната философия и херменевтика. Б.пр.
1
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Формите
Мишел Сер

„Днес ние осъзнаваме,
че истината
е фундаменталният
философски проблем
в съвременното
общество. Не можем
да сме истински свободни,
ако не разполагаме
с истинна информация.“
Разговорът с Мишел Сер
(1930–2019), проведен през
1995 г. и 2000 г. в дома му
в Париж-Венсен, се
публикува за първи
път в германския
„Тагесцайтунг“. Още преди
25 години френският
философ предупреждава
за последиците
от възникналата
в американските
университети политическа
коректност и предвижда
избухването на „огромна
епидемия“.
В книгите си настоявате за преодоляване на нормалността на хуманизма, основаващ се на морала
на белия възрастен хетеросексуален европеец от мъжки пол. Как
бихте определили един обективен
морал, преодолял традиционния
хуманизъм?
Въпросът е изключително важен, тъй
като е неразривно свързан с движение, което от десетилетие насам има
необикновено влияние преди всичко в
САЩ. В американските университети
се наложи идеология, която разграничава хората според тяхната принадлежност към дадено малцинство. Тази
идеология разграничава хората според цвета на кожата им или тяхната
сексуална ориентация. Всъщност не

на утрешния ден
бива да пренебрегваме положителната страна на тази идеология. А
именно – да забелязваме и най-малките различия в антропологичен, етнологичен и юридически аспект. Мисля
обаче, че ако изследваме по-прецизно
и внимателно най-малките разклонения във всички тези различия, можем
да осуетим оттеглянето в гета, които ни разделят едни от други. Можем
да избегнем „войната на всеки срещу
всеки“, която, както се вижда, ни води
към края на тази идеология. В крайна
сметка трябва да намерим сили и да
направим нов опит да открием различията. А именно различията като
нещо, което ни обединява. Ала какво
е онова, което отново ще ни събере?
Всичко това все още предстои. То е
отвъд идеологията на политическата
коректност.

Не подхранва ли надмощието на дигиталните информационни медии
обществения конформизъм, който
всъщност се стремите да избегнете във вашата философия? От
друга страна, къде остава творческата роля на изкуството и философията в противопоставянето на
конформизма?
Този въпрос е много важен за мен. Защото вярвам, че историческото развитие води все повече към общество,
което е изключително нормативно и
конвенционално. Мисля, че тази опасност произтича от многото нови медии. В този контекст неизбежно се
поставя въпросът за задачата на философията. Знаете, че в центъра на
моето мислене е рефлексията върху
информацията и комуникацията. Вярвам, че философията трябва активно
да търси формите, да участва в създаването на формите на утрешния
ден. Една нова линия, която свързва
природните и хуманитарните науки,
както през Ренесанса, би ни помогнала

да стигнем до духа на откритието, на
ars inveniendi, а чрез него и до нови форми. Вярвам, че философията е изобретяване на утрешния свят. Тя е предусещане за дома, в който утре ще
живее човечеството. Тя има много да
учи, но ще ни помогне преди всичко да
изобретим този общ дом, в който ще
живеем в мир.

Сред вашите колеги днес съществува безгранична вяра в технологичното развитие. Оправдана ли
е вярата в медицинския прогрес,
който ще изкорени болестите?
Подобен оптимизъм е заблуда. След
изнамирането на пеницилина, без да
забелязваме, възникнаха неизброими
щамове от бактерии, резистентни
срещу всякакви лекарства. Възможно е съвсем скоро да избухне огромна
епидемия. Затова много биохимици и
медици се страхуват не от технологиите, а от нови мутирали бактерии,
които не се влияят от пеницилин,
азитромицин и други антибиотици,
все още предпазващи ни от болести.
Тъкмо тази защита днес е изключително слаба. Вредата, която тези
бактерии причиняват, е значително
по-голяма от въздействието на нашите противодействащи средства.
Вярата на някои учени, че в бъдеще ще
могат не само да се преборят с някои
болести, но и да ги изкоренят, ми се
струва твърде оптимистична. Напротив, смятам, че ни предстои нова
бактериална атака, нова инфекциозна
болест.

Технологичният прогрес ни изправя
пред нови етични проблеми. Споделяте ли възгледа, че предимно учените хуманитаристи осъзнават
тези предизвикателства, докато
представителите на естествените науки сякаш ги пренебрегват?
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Мишел
Сер

Мишел Сер е роден през 1930 г.
в Ажан, умира на 1 юни 2019 г. в
Париж. Член на Френската академия, преподава в Сорбоната
и в Станфордския университет. Автор е на многобройни
книги, на български са преведени „Атлас“ (1999, „Прозорец“),
„Петте сетива“ (2005, „Лик“),
„Палечка“ (2021 г., СОНМ).

Факт е, че днес много от тях изобщо
не си задават етични въпроси. От
друга страна, философите във Франция, които познавам, поставят етични въпроси, ала познанията им не са
достатъчни, за да поставят добри
въпроси. За съжаление естествените
учени не разбират нищо от философия, а философите не разбират нищо
от естествени науки. Затова между
двете области има неразбиране. В играта се включва и една трета фигура – обществеността. Гражданското
общество не разбира нищо от наука
и етични проблеми, защото между
философията и естествените науки стоят медиите. Те се занимават с
проблемите, без да имат познания за
хуманитарните и естествените науки. Следователно играта се води между четири фигури, които взаимно не
се разбират. Изходът може да е само
един – научната, добрата информация
да стигне до философите, естествениците, медиите и обществеността
и всеки да може да конструира въз основа на своето познание една етика,
която същевременно да е етика на
всички. Това би била идеалната ситуация. Ала ние сме твърде далеч от нея,
защото между четирите фигури няма
диалог. Ситуацията се влошава и от
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това, че в играта влиза пета фигура
– политикът. Един от най-големите
ми ангажименти е да съдействам за
диалог между тези петима събеседници, което е изключително трудно. Защото истинският проблем е в
това, че информацията не стига до
адресатите.
Проблем е например, че всички медии
говорят за генномодифицираните
организми, сякаш става въпрос за
отровни субстанции. Ще дам следния пример: група немски и френски
изследователи отгледаха сорт ориз,
който след генетичната модификация
има по-високо съдържание на желязо
и съответно по-висока хранителна
стойност. Той може да се пребори с
глада в развиващите се страни. Една
добра, но за жалост малко известна
новина. Затова искам да подчертая:
от значение е разпространяването
на вярната информация.

Следователно допускате, че преходът от информационно общество към общество на знанието
е принципно възможен. Би могло
да се каже, че интернет като инструмент е налице, липсва ни само
правилният подход към него, за да
може наистина да се произвежда
знание.
За разлика от традиционните медии
аз гледам оптимистично на интернет, който по принцип ни гарантира
свободен достъп до цялата информация. Ала искам още веднъж да подчертая, че във време на ускорен технологичен прогрес всичко зависи от
разпространяването на добрата, на
истинната информация. Не липсата
на свобода е най-неотложният проблем днес, а отсъствието на истина.
Днес ние осъзнаваме, че истината е
фундаменталният философски проблем в съвременното общество. Не
можем да сме истински свободни, ако
не разполагаме с истинна информация.

Първоначално изглеждаше, че
интернет ще способства за информационното самоопределяне на хората. Ала той видимо

облагодетелства фалшивата информация и теориите на конспирацията. Как се определя днес
свободата?
Обществените промени и технологичният обрат в крайна сметка засегнаха съвкупност от отношения,
в рамките на които се налага постоянно да дефинираме свободата. Да
вземем за пример интернет: той е
място, където няма закони, по тази
причина в интернет има абсолютна
свобода. Може да се каже: сърфирането в интернет днес свидетелства
за свобода на информационния обмен,
каквато не е имало никога по-рано в
историята на човечеството. Тази
пълна свобода върви ръка за ръка с редица злоупотреби, например с прослава на насилието и неонацизма. Ала
в крайна сметка е възникнало пространство, в което съществува повече свобода, отколкото когато и да
било преди. Свободата, разбира се, бе
по-ограничена, когато религиозните
и политическите власти контролираха мисълта и книгите.

А как ускореното технологично
развитие ще промени ролята на
политиката?
Досегашните роли на политиката и
технологията напълно са се променили. Технологичното развитие изпреварва политическия процес на взимане на решения, който се стреми да му
влияе и да го контролира. Първо, това
означава, че политиката може да реагира постфактум. Ала оттук следва,
че са ѝ отнети средствата за контрол
върху технологичното развитие. Днес
сме свидетели как новите технологии
променят обществените отношения
и могат да придадат нова стойност
на политическото представителство
и вземането на решения. Докато изобретяването на писмеността води до
промяна на отношенията между техника и политика и до нови форми на
опознаване на света, дори допринася
за демократизацията, днес виждаме,
че технологиите все повече заемат
мястото на политиката.
Превод от немски Людмила Димова

Империализмът е вписан
в руската история –
империята е единствената
форма на общност, която
руснаците познават.
Коментар в „Нойе Цюрхер
Цайтунг“
Най-новите „инициативи за сигурност“, които руски държавни служители представиха пред дипломати от
САЩ, бяха изтълкувани като стремеж
на Москва към „Ялта 2“, за да се прокарат нови разделителни линии между
Русия и „Запада“. Всъщност ситуацията този път изглежда малко по-различно. Докато през 1945 г. Съветският съюз се опитва да стане един от
главните актьори при подялбата на
света и да получи контрол върху част
от Европа, която никога не е принадлежала към това, което днес наричаме
„руски свят“, сега Кремъл е обладан от
далеч по-малко амбициозна цел: да запази своя контрол върху някогашната
руска съветска империя и да настоява,
че нейните части нямат право на пълен суверенитет.

Като матрьошка
Ето защо основният проблем, който
разделя Русия и Запада, произтича от
факта, че 1) една действителна или
въобразена империя има трудности
да регулира отношенията си с националните държави; 2) съществува несъвместимост между държави, които
вярват единствено в подчиняването
на своите съседи, и такива, които по
отношение на своите съседи практикуват интеграция, водеща до създаване на наднационални общности или
поне на алианси между равни.
За да разберем фундаменталните причини за една такава политика, трябва
да разгледаме историята на Руската
империя, която привидно наподобява
историята на европейските сили, но e
съвсем различна. Подобието се дължи
на очевидния факт, че руската експанзия през XVI и XVII век, също като испанската, британската и френската,
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Русия

Владислав Иноземцев

и културата на поражението

Карта на Русия от Ян Блау, 1645 г., фотография Wikipedia

приема форма на заселнически колониализъм. Русите притежават огромни области от Североизточна
Евразия и се установяват там, както
британците в Северна Америка. Във
втората фаза на експанзията през
XVIII и XIX век Русия се обръща на юг
– към Кавказ, Балканите и Централна
Азия, докато западноевропейците завладяват Африка и Югоизточна Азия.
През тази втора фаза руските заселници, подобно на европейците, не
са в състояние да надхвърлят броя
на местното население чрез масови
миграции и моделът на заселнически
колониализъм е изоставен в полза на
обикновено военно господство, което
понякога се упражнява чрез различни
зависимости. Ала различията са твърде големи. Първо, докато всички европейски сили се превръщат в централизирани национални държави преди
своята експанзия зад океана (това се
отнася и за Италия и Германия, които

едва след своето обединение се впускат в колонизаторски авантюри), в
руския случай не историческа Рус, а
Московското княжество започва „натиск на изток“ след поражението на
Златната орда.
Московците достигат тихоокеанското крайбрежие, преди тяхната
държава да се обедини отново с част
от днешна Украйна през 1654 г. Заселническият колониализъм, който
в европейския случай е бил испански,
британски или френски, е повече московски, отколкото руски. Самата Русия възниква като резултат от тази
колонизация и овладяването на старите руски центрове – от Новгород през
1478 г. до Киев през 1654 г.
Ето защо може да се твърди, че Русия – името на страната се появява
и в имената на московските владетели в средата на XVII век – от самото
начало представлява империя, която
никога не е била национална държава.
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Владислав
Иноземцев

Владислав Иноземцев (род.
1968 г.) е известен руски икономист, социолог и политик.
Основател и директор на Центъра за изследване на постиндустриалното общество в
Москва. Автор е на множество
книги, издадени в Русия, Франция, Великобритания, САЩ, Китай, както и на научни и публицистични текстове.

По-късно, от царуването на Петър
Велики до Александър III, тази империя
създава още една империя – Руската
империя, в която предходната се явява един вид метрополия. Докато на Запад империите се разширяват, свиват
и после отново се разширяват, преди
да се разпаднат в средата на ХХ век,
в Русия се развива структура на империята, подобна на матрьошка. Докато историята на Запад довежда до
ясно разграничение между метрополия
и колонии, руската история напълно
размива границите между двете.
Това развитие води до две последици,
обясняващи днешната ситуация. От
една страна, русите не са свикнали
със свиването на своето нематериално владение – и дори след формалното унищожаване на империята
през 1918 г. болшевиките създават
„съюз“, в който да бъдат интегрирани в определен момент всички народи
на земята. Травмата от 1991 г., която
президентът Путин определя като
„най-голямата геополитическа катастрофа на ХХ век“, отеква в руския народ и позволява на властимащите в
Кремъл да използват тази носталгия
по империята за настоящите си политически цели.
От друга страна, поради пресичането на имперските кръгове и
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отсъствието на национална държава
руснаците нямат никаква представа
какво всъщност е Русия. Те не правят
разлика между централноруските региони, от които е възникнала държавата, отдалечените региони на Сибир,
в които автохтонните народи съставляват мнозинството от населението, или Чечения и Ингушетия, където етническите руснаци са под един
процент от населението.
Всяко отделяне им изглежда като
окончателен разпад на империята и
затова войните за удържането на абсолютно ненужната република Чечения в рамките на Русия издигна Путин
в национален лидер. По тази причина
настоящият подем на руския империализъм изглежда не само естествен,
но и съвършено предсказуем.

Не е „нормална страна“
Още през 1993 г. тогавашният президент Елцин предложи конституционен референдум и приетата конституция отмени федеративния договор,
подписан на 30 и 31 май 1992 г. от централното правителство и всички
републики и области (с изключение на
Чечения и Татарстан). Това беше първата стъпка към възстановяването
на вътрешната имперска структура
на Русия. След като през 2002 г. Чечения бе извоювана обратно, Кремъл
е готов да се справи и да възстанови
някогашното руско царство в целостта му.
И Путин прави известното си изказване: „Какво беше Съветският съюз?
Същата Русия – само че под друго име“.
Той настоява, че руснаците и украинците са „един-единствен народ“. Затова днес Москва предлага на Запада
да признае специален, полусуверенен
статут за „всички държави“, които
„преди са били част от СССР“, да бъде
договорено те да не сe присъединяват
към НАТО или към друг военен блок, ръководен от Запада, и да не се разполагат западни военни бази и съоръжения
на тяхна територия. Очевидно е, че
Русия не може да престане да бъде въобразена империя, което създава ред
проблеми на самата страна и на целия
свят.

Разбира се, всичко това не означава,
че заради своите исторически особености Русия е предопределена да бъде
„естествен размирник“ в света от началото на ХХI в. Ала идва да покаже, че
днешното съживяване на руския империализъм не представлява случайност,
произтичаща от авторитарната
личност на Путин, от особените отношения между руснаците и украинците или от произволното разделяне
на бившия Съветски съюз на няколко
„национални“ републики.
Силата на президента Путин е, на
първо място, в това, че не се опитва
да промени руския народ, да го направи по-модерен – той по-скоро използва неговия традиционализъм и носталгия, за да прокара собствения си
дневен ред. Стремежът на Русия да
възстанови империята е дълбинен,
в любовта към империята се отразява фактът, че руснаците никога
не са имали национална държава или
гражданско общество, а империята
действително е единствената форма
на общност, която те познават.
Беше голяма грешка това, че известни западни учени представяха посткомунистическа Русия като „нормална
страна“. И поведението на западните
европейски сили не е „нормално“, след
като преживяват краха на имперските си амбиции – при това на тях им е
много по-лесно да се справят с историческата травма. От една страна,
през втората половина на ХХ в. всички
те са въвлечени в преодоляването на
германския империализъм. А от друга,
те са обвързани в ЕС, който тогава е
съвършена конфедерация на империалистическите сили и заедно с това
изключително ефективен антидот
срещу империализма.
Русия, напротив, губи своята империя в мирно време; тя не е обвързана
в мащабни постимпериалистически
структури и няма голяма представа
нито от демокрация, нито от пазарни реформи. Западът все още е изправен пред предизвикателството как
да се отнася към последната империя
в света.
Превод от немски Людмила Димова
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Борис Христов – стихове,
Милко Божков – живопис, „Салонът на
природата“, 2021 г., 10. Древен ритуал
при камъните, както при хората / е
брачната целувка. Но художествените
прищевки / на човека, с ударите на
чука и хитростите на длетото,/
разтрогват изконния техен съюз.
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В салона на природата
„Всеки камък е белязан
по рождение като
завършена творба.
Работата на художника
в Салона на природата
е търпеливо да извае
постамента.“
Борис Христов
„В началото бил Камъкът“ – четем
в „Каменна книга“ на Борис Христов
(изд. Elements, 2006 г.). „Дочувайки
веднъж да идат от него викове за помощ, боговете го отворили и пуснали
на свобода забравеното там мехурче
въздух. Така възникнала Вселената.“
Вслушването и вглеждането в камъка
продължава в антологията „Камък и
слово“ (изд. „Рива“, 2015 г.). В нея поетът среща свои фотографии на камъните, които събира от десетилетия,
с думи на велики мислители. А когато
се появяват собствените му стихове, той кани художника Милко Божков
в „Салона на природата“. Изложбата
в Софийската градска художествена
галерия (30 ноември 2021–13 февруари
2022 г.) представя думите на поета
заедно с 55 живописни платна, 42 акварела и 40 рисунки с туш. Съпътствана
е от изданието на Методий Петриков
„Салонът на природата“ (изд. „Методиеви книги“, 2020 г.) и принтове на
живописните произведения.

Какви са отношенията в триъгълника камък-слово-образ? Кое беше
в началото?
Не зная кой връх на триъгълника докоснах, но мен ме докосна идеята на
Борис Христов. Това стана преди три
години. При него кое е било първо, не
съм го разпитвал – дали словото е
било първо. По-вероятно е според мен
да е обратното – като е намерил камъните, някои от тях да са му проговорили и той да е написал тези слова.
В потвърждение на моята теза е и
това, че той направи една книга със
същите тези фотографии на камъни
и с текстове на големи мислители.
След това според мен са дошли неговите думи към камъните. После той
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С художника
Милко Божков
разговаря
Людмила Димова
фотография Борис Христов

ме приобщи към тази завера. Аз бях
виждал няколко от камъните в галерията в Лещен, но не ми беше хрумвало,
че от това може да се роди нещо. Преди три години, когато бях в Лещен,
Борис сподели с мен идеята си и след
като се прибрах, ми изпрати първо
четиридесетте текста, които беше
написал – той ги нарича думи – а след
това и снимките на камъните.
Знаех, че ще бъде трудно, което означава интересно. Затова не скочих
направо във водата. Изчетох веднъж четиристишията и ги оставих
да влязат в подсъзнанието ми, да не
мисля за тях и те някак вътрешно да
започнат да работят. Това беше през
лятото, а в края на годината извадих
един голям скицник, налепих текстовете и фотографиите на камъните
и започнах да мисля върху словото и
образите, които той беше споделил
с мен.

При вас кое беше водещото?
Изкушавам се да кажа, че е било словото, тъй като безкрайно уважавам
човека и поета Борис Христов. Обаче

е много възможно, тъй като съм професионално обременен, първо да са ми
въздействали фотографиите и да съм
започнал да мисля спрямо образите,
които той ми беше изпратил. Голямо
предимство беше, че първия път не
бях обърнал внимание на камъните.
Не помнех какви са размерите им, до
известна степен това ме освободи
да не съм толкова конкретен. Защото, след като направих работите и
видях камъните, се оказа, че някои са
колкото нокът… Та така започнах –
със залепена разгъвка на един голям
скицник, най-горе вляво си изрязах
принтирания текст и си направих
форматни мерки на страниците.
Първите варианти направих, без да
се замисля, абсолютно спонтанно при
прочита на стиховете. После, когато се задвижи колелото, аз реших – и
дори го написах на първата страница
на скицника – че трябва да бъда верен на няколко неща. Първо, на словото, второ, на образите на камъните,
които Борис ми е изпратил, и трето
– въпреки всичко трябва да остана
верен на себе си, за да не бъда просто
принтер за фотографиите на Борис
Христов върху платно с маслени бои.
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Започнах с по-малки формати, част
от които са показани във втората
зала на СГХГ като ескизи, които мисля след скиците, вече върху платно с
бои. Когато 10–12 от тях бяха готови,
изпратих снимки на Борис Христов и
започнахме през 4–5 дни да ги коментираме пред компютъра. Той казваше
какво мисли, някъде имаше забележки. Аз си отбелязвах мненията му в
същия този скицник. Да си призная,
понякога бях леко несъгласен, защото си казвах – първата ми спонтанна
реакция – Борис Христов е много голям поет, той разбира думите, както
малко хора могат да ги разберат и да
боравят с тях, но моята работа е в
образа и смятам, че поназнайвам някои неща. Обаче най-странното беше,
че когато на следващия ден на свежа
мисъл отворих скицника с бележките,
се оказа, че той е бил прав в деветдесет и няколко процента от случаите. След като бяха готови малките
картини, започнах в големия формат.
Занесох му няколко работи, а другите
той видя на компютъра. Не е виждал
всичките на живо, както хората ги
виждат в галерията. Това би трябвало да бъде финалът на проекта, но на
мен ми хрумна да направя и акварели, в
които да остане основното от това,
което е в маслената живопис. И ги направих сравнително бързо, за месец.
Накрая направих малките тушови
рисунки. Реших, че трябва да станат
отведнъж, на един дъх – правех ги, без
да гледам нито снимките, нито живописта и акварелите. Тогава прочетох
и стиховете, без да ги свързвам с формата на камъка – за да остане това,
което се е утаило в подсъзнанието
ми. Като цяло сто и двайсет пъти съм
минал през тези камъни, без да броим
рисунките.

да се затруднява, той ще изгуби удоволствието да търси. И друго – освен формата в тези камъни го има
и словото на поета. С акварелите
и тушовете исках да се измъкна от
твърдостта на тази може би вечна
материя, каквато е камъкът, и да покажа... душата, сигурно звучи претенциозно... Сигурно всеки път, когато
Борис е откривал някой от тези камъни, му е хрумвало нещо – било стих,
или спомен, нещо, което те настройва
по особен начин и открива дълбинни
твои неща, които си забравил. Такава
беше идеята за акварелите и тушовете – да бъдат моята среща с камъните, както когато Борис ги е срещнал
за първи път.

Някои работи са портрети на камъни, други са пейзажи с камък…
Кога изпитахте необходимост да
разширите пространството?
Докато гледах четиридесетте фотографии, си записвах първите спонтанни хрумки. Например нещо ми напомня на Слепците на Брьогел. След
това разбрах, че не трябва да давам
допълнителни насоки извън тези в
образа на камъка и словото на Борис
Христов. Но някои, особено два от

Открихте ли през това време свой
камък в сбирката?
Някои ми станаха любими, тъй като са
много прости. Други, доста характерни – те бяха ясни. Докато работех,
много често си мислех за един любим
мой художник, който цял живот е рисувал бутилки – Джорджо Моранди…
Казах и на Борис – разбрах, че ще се получи, някъде към петнайсетия-двайсетия ден след като бях започнал
малкия формат. Беше през февруари,
събудих се по тъмно и нямах търпение да съмне, за да отида в ателието
– толкова ми се работеше.
Проектът е мислен за изложба, после
се появи идеята за книгата на издателя Методий Петриков. Тя не е каталог, тя е пътят и процесът. Финалът всъщност са принтовете, които
Методий направи – те са с изключително качество. Тук много голяма роля
има фотографът Росен Донев, който
се справи блестящо. Даже според мен
на някои от принтовете работите
изглеждат по-добре, отколкото в
оригинал.

Как фотографията се намесва в
изобразителното изкуство?

Защо ви се прииска да минете през
толкова много медии, за да пресъздадете всеки от камъните?
Един приятел ме попита дали ми е
било трудно, понеже в един формат,
в почти един и същи мащаб и композиция е трябвало да нарисувам нещо
четиридесет пъти, и то камък, който няма очи… Според мен, ако на един
художник му отнемеш възможността

Той отговори, че и на фотографията
му стои малко плоско. Когато започнах големия формат, направих тези
два камъка да летят в космическото
пространство. Има няколко работи,
които вкарах в друга ситуация, различна от равния фон на натюрмортов камък, защото според мен дават
друг смисъл. Борис нямаше нищо против. Камък 26 – един такъв кръгъл, не
зная защо, но ме подсети за пейзажа,
който се вижда от масата в къщата
на Борис Христов, и го сложих в този
пейзаж. Позволявах си някои волности, защото смятах, че така идеята
се изпълва по-добре.

Милко Божков, „Салонът на природата“,
2021 г.

камъните, много ме измъчиха. Единия го въртях насам-натам и като го
направих в малкия формат, казах на
Борис, че не мога да му намеря образа.

Тя се намесва още при Надар и преди
него, отдавна художниците са били
изкушени от фотографията. Едни са
казвали, че фотографията ще умъртви живописта, други са се опитвали да
правят фотография, имитирайки живописта. Фотографията и живописта
са независими една от друга медии, но
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Милко
Божков

Милко Божков е роден в село
Ресен, Великотърновско, през
1953 г. Завършил е Художествената гимназия в София, а
през 1978 г. – Художествената
академия. През 1999 г. напуска
Варна, където живее, и пренася ателието си в къщата на
своята майка в село Стефан
Стамболово, Великотърновско.
Има над 200 самостоятелни
изложби в Австрия, България,
Германия, Люксембург, Полша,
Русия, Франция, Холандия, Чехия и Швеция. Негови творби са
притежание на Библиотеката
на Конгреса в САЩ, Националната библиотека на Франция,
Чешката национална галерия,
Галерията на префектура Канагава, Япония, Колекцията за съвременно изкуство „Петер Лудвиг“ – Аахен, Колекцията „Хуго
Вутен“, Музея на изкуствата –
Портланд, Музея за съвременно
изкуство в Шчечин и др. Носител е на Националната награда за живопис Захарий Зограф
(2002), на Годишна национална
награда за живопис Владимир
Димитров – Майстора и др.

са много близки. Да не забравяме, че
през XVII в. художниците са използвали камера обскура.

Вие кога прибягвате до помощта
на фотографията?
Когато може да бъде от помощ – защо
не. Аз не работя по чужди фотографии, камъните на Борис са изключение. Снимам, за да запомня нещо,
когато нямам време да го нарисувам,
например когато пътувам. Снимам,
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щом забележа пейзаж, за да остане
впечатлението, ситуацията, миризмата, това, което съм усетил.

Някои от пейзажите в серията
„Разходка с Бимбо“, която представихте в галерия „Арте“ едновременно с изложбата в СГХГ,
насочват към днешната неразривност между живописта и фотографията в нашето съзнание.
Големите фотографи затова са велики, защото, когато са уловили мига,
това не е като в композицията на Пиетата от Пиеро дела Франческа, която е дълбоко премислена. Голямото
значение на фотографското изображение е, че разчупи канона, симетрията в композирането, накара детайла
да стане по-важен от всичко друго в
пространството.

Какво беше важно за вас в тези
селски пейзажи? За разлика от
предишни ваши серии, в които миналото, образите от детството
сякаш „пробиват“ настоящето,
тук има усещане за настоящия миг
като безкрайност.
В много голяма степен е така. Беше
през миналата година, точно по това
време. Бях решил да не водя толкова
заседнал живот и започнах да се разхождам. И така кучетата ме заведоха на непознати места, които не съм
виждал досега в това малко село. И на
втория ден започнах да снимам, без да
мисля за картини, само от любопитство. След няколко седмици разходки
вече имах над сто такива пейзажи
от селото. Кучето хукне нанякъде,
аз тръгна да го търся и откривам,
че зад едни драки, които приличат на
джунгла, има стара каменна плевня. Тя
е била скрита от мен, не я бях виждал,
но тя ме е виждала. Затова в картината се появи око. Не исках да се връщам към миналото, а да вляза в това,
което е сега. И другата идея беше да
има връзка между двете изложби –
между камъните на Борис от западния
край и нашето село, което е изградено
от камък. Единствено каменоломната не е от нашето село, видях я преди много години край Димитровград,

толкова ме впечатли, имаше нещо
сюрреалистично в нея. Разрушаване
на нещо, за да направиш друго нещо
– това е обратното на онова, което виждам в селото, разхождайки се
– времето и липсата на обитатели
връщат камъните там, където са
били преди, към земята.

Светлината сякаш също ви занимава в тези пейзажи.
Светлината в единия от пейзажите,
който е почти в черно, с буреносно
небе, я видях на 31 декември преди
две години. Бях ходил при баща ми и
на връщане спрях на реката – беше
толкова драматично, все едно небе
над полето на Ел Греко. Направих няколко снимки. И като тръгнах към моето село, което е на 7–8 километра, на
един завой светлината беше такава,
че нямаше как да не я снимам. От три
работи тръгна проблемът със светлината в пейзажа… Тези пейзажи са
без никаква претенция, просто пейзажи, които толкова ми харесаха, като
ги видях, че поисках да ги нарисувам.
Изобщо не ме интересуваше как ще
изглеждат – дали като пейзажи на Передвижниците, или на не знам кого си.
Не ме интересуваше какво ще кажат
другите, с изключение на кучето.

Казвали сте и друг път, че ви интересува разширяването на границите на живописта. В какъв смисъл?
Разширяването на границите в технически аспект трябва да приключи,
когато художникът е на двайсет и
няколко. Ако после те вълнуват тези
въпроси, значи си просто занаятчия.
Има различни аспекти. Можеш да гледаш по-нашироко, да пътуваш, да те
интересува какво се случва във Венеция, какво във Видин или в Щатите…
Другото е да гледаш навътре, да се
съсредоточиш върху тези неща, които са важните за теб, да се ограничиш в тях, за да стигнеш вероятно до
по-голяма дълбочина. Аз смятам, че
моят път е вторият. Навремето съм
опитвал, експериментирал, но стигаш „до попрището жизнено“ накрая
и трябва да направиш нещата, които
мислиш, че трябва да направиш.
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На равна нога
С джаз
музикантите
Антонио Санчес
и Тана Алекса
разговаря
Марта Монева

барабани и глас

Имате артистичен съюз, колко
трудно или лесно е това за една
семейна двойка?
Антонио Санчес: Той се разви много
естествено. По принцип опитвахме
да не смесваме прекалено много кариерите си. Исках Тана да се утвърди
без мен, защото аз бях в бизнеса от
толкова много години, когато тя започна да твори по-усилено собствена
музика. След това обаче постепенно
започнахме да правим малки неща заедно. Аз обичах музиката, която тя
пишеше, и я познавах най-добре, а след
това я виждах да я изпълнява с други
барабанисти и много се разстройвах.
Чувствах, че те не свирят това, от
което се нуждаеше нейната музика.
Тогава започнах да я свиря сам и съюзът ни постепенно се разви.
Когато започнах да пиша повече музика за моята група „Миграция“, започнах да я включвам тук-там. Харесва
ми звукът и как използва гласа си като
инструмент, с който прави унисон със
саксофона или с пианото, или с баса и
хармониите, с другите инструменти.
Нейните уши са най-добри за мен, когато правя музика.
Тана Алекса: В музикално отношение
си имаме голямо доверие и наистина
сме с много сходни вкусове, когато
става въпрос за структуриране на
композиция, за продукция. Имаме много здрави и органични взаимоотношения в областта на редактирането.
Оценяваме взаимната структурна
критика.

Наистина добро сътрудничество,
как ви свързва музикалният вкус?

Тана Алекса на Пловдив Джаз Фест 2021, фотография Владислав Христов

А.С.: Харесваме едни и същи видове
музика. А и аз ценя хърватската музика. Запознахме се, докато свирех с
Оливер Драгоевич, един от най-изявените хърватски певци.

Традиционната мексиканска музика изигра ли роля за вас, Антонио?
А.С.: Да, дядо ми, Игнасио Лопес Тарсо
(97 г.), много известен актьор, имаше
шоу с мариачи група, която разказваше истории за мексиканската революция. С него слушах обаче и класическа
музика. Майка ми слушаше рокендрол,
соул и други видове музика. Джазът
дойде по-късно при мен.
Т.А.: При мен баща ми беше този, който винаги е слушал всякаква музика
– от джаз до реге, соул, блус и R&B, а
баба ми, която е на сто години, е голяма почитателка на джаза, защото
той е бил поп музиката на нейното
време.

Тана, баба ви е родом от Славонски
брод, а номинираният ви за Грами
албум Ona ни връща там. Какво
стои зад него?

Т.А.: Ona означава „тя“ на хърватски.
Проектът тръгва от жените в моето семейство, техните преживявания през поколенията и културите.
В семейството ми има дълга линия
жени, които са израснали в Европа,
след което са имигрирали в Съединените щати. Чрез музиката изследвах
собствения си женски опит, но и възприятието си за жените в съвременното общество около мен.

Антонио, каква е мъжката ви гледна точка към този албум?
А.С.: Израснах със самотна майка
и много жени около себе си. Баба ми
беше като втора майка за мен. Израснах с много феминистки възгледи за
живота, защото виждах около себе
си силни жени, които ме подкрепяха и
насърчаваха. Всичко, което е свързано
с овластяването на жените, е крайно
необходимо в днешното общество.
Всеки път, когато видя барабанистка например, съм щастлив. Мисля, че
разнообразието е най-здравословната формула. Ако няма женска енергия
в музиката, изкуството, политиката
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Все пак сте учили и психология?
Антонио Санчес е един от най-забележителните барабанисти на съвременната джаз сцена, композитор, продуцент и лидер на група.
Роден е през 1971 г. в град Мексико, където
завършва Националната консерватория със
специалност „Класическо пиано“. Завършва с
отличие джаз в Музикалния колеж „Бъркли“ и
джаз импровизация в New England Conservatory
of Music. Свирил е с джаз музиканти като Чик
Кърия, Пат Матини, Гари Бъртън, Майкъл Брекър, Чарли Хейдън и Тутс Тилеманс. Композитор е на наградената музика за филма на Алехандро Иняриту „Бърдмен“ (2014 г.), носител
е на четири награди Грами и десетки други
отличия. Гостува в България на последното
издание на Пловдив Джаз Фест предпремиерно с A Bad Hombre Project.
фотография Джъстин Бетман

или във всекидневието, мисля, че пропускаме голяма част от това, което
представлява светът.

Тана, продукцията на Ona е била
доста трудна. Най-накрая тръгвате на турне в средата на януари,
две години след премиерата. Какво
е усещането?
Т.А.: Големият въпрос е дали турнето ще се състои. Затаили сме дъх и
се надяваме на най-доброто. Отне ми
много години – от написването на музиката, през събирането на парите до
загубата им. Събрах всички пари с помощта на уебсайт за групово финансиране, който след това ги открадна.
После кандидатствах за грантове,
организирах отново финансите и
продукцията, което отне много време. Реализацията на този албум означава, че наистина трябва да се бориш
за това, в което вярваш, и никога да
не правиш компромиси с почтеността си. Разбира се, имам подкрепата
на Антонио, на семейството ми и на
близките ми приятели, но по същество продуцирах този албум почти
сама. Антонио е копродуцент, но да го
издам сама, означаваше да чуя, че много хора не се интересуват от него и
не смятат, че моментът е подходящ.
Пътуването беше трудно, но крайният резултат беше много мотивиращ.
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А.С.: Мисля, че това беше и урок за
звукозаписните компании, които го
отхвърлиха, а след това го видяха
номиниран за Грами. А Тана разбра, че
трябва да прави точно това, което
трябва да прави, независимо какво ѝ
казва някоя звукозаписна компания.

Родена сте в САЩ, но се премествате в Хърватия със семейството си. Вашият ментор в Загреб е
вибрафонистът Божо Петрович.
Т.А.: Божо беше музикантът, който
донесе джаза в Хърватия. Той беше
първият хърватски джазов музикант,
който получи международно признание. Отвори и първия джаз клуб. Намираше се съвсем близо до жилището ни
и обичахме да отскачаме там. Аз пеех
от малка и когато станах на възраст
да кандидатствам за колежи в САЩ,
исках да запиша и да представя нещо
като демодиск. Баща ми помоли Божо
да ме прослуша. Организирахме запис с
няколко музиканти, които той събра.
Той видя нещо в мен, не знаех много за
джаза теоретично, просто знаех какво чувствам. И тогава той ме заведе
на уъркшопа Jazz is Back, който организираше всяко лято в красивото хърватско градче Грознян. Божо ми даде
увереност, че искам да продължа да се
занимавам с музика.

Т.А.: Да, завърших психология и джаз.
Произхождам от семейство, което
подкрепя изкуството, но никой в него
не е артист. Затова не гледах на музиката като на кариерен избор, а като
на хоби, което те прави щастлив, но
не е начинът да си плащаш сметките.
Записах се да уча психология в Бостън.
Покрай нея посещавах и класове по музика, но усещах, че нещо ми липсва и
съм потисната. Тогава един много мил
мой професор по джаз ми даде съвет
да се запиша да уча музика и намерих
университета New School в Ню Йорк,
където можех да продължа обучението си по психология, но и да кандидатствам в тяхната джаз консерватория. Преди да започна изпълнителска
кариера, много се интересувах от
психология на музиката, музикална
терапия и как мозъкът ни реагира на
музиката. Исках да продължа в тази
посока, но след това изпълнителската ми кариера потръгна.

Антонио, а вие как стигнахте от
дипломиран класически пианист
от консерваторията в Мексико до
джаз музикант?
А.С.: Барабаните винаги са били първата ми любов, още от петгодишна
възраст. Тогава започнах да вземам
уроци и да свиря заедно със записите,
които слушах. Това правех известно
време, докато един ден не гледах филма „Амадеус“, който ми оказа голямо
влияние. Поисках да се науча да свиря и
да пиша музика като него. Впечатлих
се, че като дете Моцарт е бил толкова талантлив и е изпреварил времето
си. С дядо ми всеки път, когато обядвахме, слушахме музика, той пускаше
Чайковски, Моцарт, Бетовен, Бах. Започнах да изучавам класическа музика,
обичах пианото, но барабаните имаха по-първично привличане. Малко по
малко започнах да импровизирам сам,
като свирех и заедно със записи. Когато записът свършеше, просто продължавах да импровизирам, без да си
мисля, че в момента правя джаз. Тогава нямах никаква представа за това.
Започнах да се интересувам какво
може да прави моят инструмент и
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тогава започнах да гледам различни
видеоклипове на големи барабанисти,
открих хора като Чик Кърия и Пат Матини, които смесваха рок с джаз. Това
ми отвори ушите за много различни
видове музика и изведнъж започнах да
се интересувам от джаз, без да знам,
че се интересувам от джаз. Открих
го късно, но това беше правилният
момент, защото майка ми се опита да
ми пусне плоча на Арт Блейки години
преди това, когато се интересувах
от рокендрол, и не ми хареса. Мислех,
че е ужасен.

Кои ваши учители си спомняте,
Антонио?
А.С.: Имах добри учители в Мексико.
Хуан Валдивия беше много интересен,
много свободолюбив и духовен човек.
Беше един от учителите по барабани
в Консерваторията. Въпреки че учех
пиано, се забавлявах с много от джаз
музикантите в техните класове.
Отивах, сядах и свирех с тях. Хуан ми
отвори очите за джаза и за свободата
в музиката, преди да замина за Щатите. Когато се преместих в „Бъркли“,
имах някои страхотни учители по барабани като Джон Рамзи, той започна
да ме учи на азбуката на джаз барабаните. Имаше страхотни учители в
„Бъркли“ – Рон Савидж, Кейси Шойрел,
Джейми Хадад, Кенууд Денард, който
свиреше с Джако Пасториъс.

за мелодичен или хармоничен инструмент. И благодарение на факта, че
съм изучавал класическа музика, форми и похвати и как Моцарт е композирал симфония или соната, имах добър
пример как се структурира музика.
Исках да разказвам истории и да приложа това към импровизацията. Едно
от нещата, които най-много обичам
да правя днес, е да обучавам ученици
как да възприемат инструмента – не
само барабаните, но и всеки друг инструмент – по съвсем различен начин,
така че той да се превърне в средство
за разказване на истории. Също и как
да включиш публиката в това, което
правиш, вместо да правиш нещо толкова загадъчно, че никой да не може да
го проследи. Трябва бързо да грабнете вниманието на хората. Това е едно
от нещата, върху които наистина се
концентрирам през последните няколко години, а именно – да се опитвам
да разказвам кратки истории.

Важни уроци, жалко, че вече не успявате да съчетавате преподаването

Антонио, академичното ви образование е приключило, но работите
върху лиценз за пилот?
А.С.: Да, бавно, но сигурно (смее се).
Винаги съм се занимавал с гимнастика,
когато бях дете, тя представляваше
голяма част от живота ми. Сега се занимавам с физически упражнения само
за да поддържам форма. Исках да имам
хоби, в което да се потопя и което да
се нуждае от пълното ми внимание, а
летенето е наистина идеално в това
отношение.

Екзистенцията на един музикант така или иначе е трудна,
но да ръководиш група е двойно
предизвикателство.

Тана Алекса Павелич е певица, композиторка, аранжорка и продуцентка. Родена е през 1987 г. в Ню
Йорк. Израства там, както и в Загреб, където
семейството є се премества. Завършва психология и джаз в New School в Ню Йорк. Албумът є Ona
(2020) е номиниран за Грами.

Колко труден беше преходът от
класика към джаз?
А.С.: Беше трудно, а и по онова време
не виждах връзка между това, което
правех като барабанист, и класическата музика. Мислех, че са два различни свята, които нямат абсолютно
нищо общо помежду си. После започнах да мисля повече за това какво се
опитвам да направя, когато импровизирам, и как искам да структурирам
импровизацията си. Пианистите или
саксофонистите имат много по-музикална нагласа, когато импровизират, защото се занимават с акорди,
с мелодия, с елементи на музиката, за
които ние, барабанистите, сме склонни да забравяме. Ние мислим за барабаните като за ритмичен, а не като

стъпки, за да преминат на следващото ниво. Обикновено те са в своя
собствен свят и не свирят за други
хора. Мисля, че когато започнеш да
намираш правилната комбинация от
това да удовлетворяваш себе си с музиката и да се свързваш с публиката,
тогава се случва нещо специално.

©Джъстин Бетман

в университета с кариерата на
изпълнител.
А.С.: Да, наистина, но аз винаги съм
обичал да правя майсторски класове.
Сега се опитваме да институционализираме майсторски клас в Мексико,
който да се състои всяка година. Миналото лято направихме джаз работилница там, водя наистина добри
музиканти и преподаватели от САЩ.
Харесва ми да накарам учениците да
почувстват, че са талантливи, но те
се нуждаят и от съвсем конкретни

А.С.: Да бъдеш лидер на група е найтрудното нещо, което можеш да правиш в нашия бизнес. Финансовата отговорност е основната разлика между
страничния музикант и лидера на група. Когато си лидер на група, трябва
да мислиш не само за музиката, но и за
всички отговорности, които идват
с планирането на едно турне. Музикантите разчитат на теб за своето
благополучие. Толкова много елементи и хора участват в успеха на един
концерт.
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„Да бъдеш лидер
на група е найтрудното нещо,
което можеш да
правиш в нашия
бизнес.“
фотография
Джъстин Бетман

Участвахте в последното издание
на Пловдив Джаз Фест със страхотна група, включваща BIGYUKI
и Лекс Садлър. Как се чувствахте
там?
Т.А.: Публиката беше страхотна. Тя
беше толкова ентусиазирана.
А.С.: Беше толкова приятен концерт! Музиката, която свирим, стига
по-лесно до хората, а и ние можем да
се отпуснем на сцената и да се забавляваме заедно с публиката. Това особено ми хареса в Пловдив.

Коя е най-голямата грешка, която
един музикант може да направи?
А.С.: Просто да забравиш за какво си
там, а именно – да предадеш нещо.
Мисля, че много джаз музиканти изпадат в егоистично мислене от типа:
„Това е моята музика, аз ще свиря моите сола и се надявам публиката да
ме разбере“. Много пъти се случва
публиката да не реагира така, както
ти се иска. Мисля, че това е предимно по вина на музикантите, които не
я канят на пътуването, което предприемат, и тогава въздействието на
музиката се размива.

Наистина. Да се обърнем към един
друг проблем – разпространението
на музиката през последните години. Вие как се справяте?
Т.А.: Аз съм в малко по-различна ситуация от Антонио, защото той има
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късмета да издава всеки свой албум в
лейбъл, така че има неговата подкрепа, а моят последен албум беше изцяло
самостоятелно издание. Разпространението е мое, аз съм единственият
собственик на физическия продукт.
Ако хората искат да си купят компактдиск, трябва да го купят от мен,
от моя уебсайт или от страницата
ми в Bandcamp.

Антонио, следващият ви албум,
планиран за март 2022 г., ще излезе в Warner. Какво е специалното
в него?
А.С.: Това беше най-сложният и найголемият албум заради многото гости в него. И е продължение на концепцията на албума Bad Hombre от
2017 г., в който направих всичко сам.
Записах всичко у дома, продуцирах
го и го смесих. Исках да направя още
един подобен проект. Бях в Мексико
на концерт на моя приятелка от Веракрус, Силвана Естрада, страхотна
певица и авторка на песни. Тя изпълни една песен – само тя и китарата
ѝ, останах хипнотизиран. Ставаше
дума за изчезването на жени в Мексико, което е голям проблем от много, много години. Поисках просто да
взема тази песен и да видя какво мога
да направя от нея с моите барабани и
електроника. И я попитах дали може
да я запише за мен, и тя го направи.
Резултатът беше много хубав, защото осъзнах, че се връщам към рок

корените си. Но основното нещо, което исках да постигна, е барабаните и
гласът да са на равна нога, като двама главни герои в тази история. Тогава започнах да използвам барабаните
и като продукционни инструменти,
като наслоих много, много барабанни звуци, барабанни сетове, идващи
от различни места, с различни звуци
и просто направих така, че да звучат наистина мащабно. Резултатът
беше толкова удовлетворяващ, че
осъзнах, че трябва да направя целия
албум по този начин. Тогава възникна въпросът кои други изпълнители
да поканя да участват в него. Затова
попитах Трент Резнър, лидера на Nine
Inch Nails и голям филмов композитор,
дали би ми дал една песен. А той каза:
„Това е добра идея, но нека да запиша нещо специално за теб“. И записа
нещо заедно с Атикус Рос. Беше наистина фантастично, но всъщност не
беше песен, а просто различни парчета. Аз го редактирах и преосмислих,
записах милион неща по него и му го
изпратих обратно. И той беше много
изненадан, че звучи като индъстриъл
рок песен. Така че процесът по записа
на всяка песен беше интересен. Третият човек, към когото се обърнах,
беше Мешел Ндегеочело, прекрасната
певица, авторка на песни и басистка.
Бях помолил всички да ми дадат нещо
– може да е старо, вече издадено, скица, няма значение. Аз просто ще го
взема, ще запазя целостта на песента, но ще пресъздам всичко наново
с барабаните. Идеята беше барабаните и гласът да бъдат основните
инструменти. В проекта участват и
певици – Лила Даунс от Мексико, Бека
Стивънс и Ана Тижу от Чили. Единствената инструментална мелодия в
записа е с китарното дуо от Мексико
„Родриго и Габриела“. Дейв Матюс е
последният, който се включи в проекта. И си помислих, че би било чудесно
да има соло на китара, защото в албума няма никакви сола, затова попитах Пат Матини дали иска да запише
соло на песента на Дейв Матюс, и той
го направи. Резултатът е наистина интересен. Ако искате да чуете
Дейв Матюс, Пат Матини и мен едновременно, трябва да си купите този
албум.
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Лесли Бланч и Ромен Гари в неотопления
си апартамент на бул. „Карл Шведски“
(днес бул. „Дондуков“) в София, януари
1947 г. Фотографията е разпращана като
новогодишна картичка до техни приятели

Александър Леви

О

32
Александър Леви

Българският лабиринт на

„досието Гари“

„Чак до края на дните си
Ромен Гари ще пази
вълнуващ спомен
от двете години, прекарани
в София. Българските му
тълкуватели откриват
следи от това пребиваване
в романите му.“
Журналистическо
разследване, публикувано
в сп. Book, брой 115,
септември – октомври
2021 г.
Това е епизод от неговия живот, който Ромен Гари е обичал да разказва.
Случката е от началото на дипломатическата му кариера, когато е втори
секретар във френското посолство в
София (1946–1948 г.). След като се присъединява към генерал Дьо Гол в Лондон, сражава се за свободна Франция
като летец изтребител и публикува
първия си роман („Европейско възпитание“, 1945), младият Гари – той е на
32 години – се оказва привилегирован
наблюдател, за да види как една малка балканска страна само за няколко
месеца ще премине в съветския лагер.
„Беше вълнуващо и тъжно да се наблюдава преходът на една държава от
монархическа псевдодемокрация към
тоталитарна диктатура от сталинистки тип“, заявява той в последното си интервю, дадено за Радио Канада
няколко дни преди да се самоубие през
декември 1980 г.1 По онова време в София започва „ловът на вещици“ срещу
бившите управници. На опозицията е
сложен намордник, преди да бъде физически елиминирана, а представителите на западните съюзници са под
наблюдението на комунистическите
тайни служби. В желязната прегръдка, разиграваща се зад кулисите на
сблъсъка между Изтока и Запада, която днес наричаме Студената война,
всички удари са позволени.
В това отношение Гари има да разкаже
„нещо забавно и нетипично“, история,
която би могла „да служи като поука на
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младите (му) колеги дипломати“. Става дума за това как е станал обект на
шантаж в София, когато са се опитали да го вербуват от противниковия
лагер. Един ден го спират на улицата
двама българи, „тип мустакати биячи“, които го вкарват в едно кафене.
Искат нещо да му покажат: игра на
снимки с твърде провокативно съдържание, направени, докато е в компанията на млада жена. Предлагат му
„да се разберат“ – връщат му негативите в замяна на „известни услуги“,
като се започне от шифъра, с който
френското посолство влиза във връзка с Париж. Само че на Гари такива не
му минават. Ето какво им отговаря:
„Чуйте, господа, може и да се разберем,
но ще ви кажа нещо. Не изглеждам никак добре на снимките, а държа на мъжествеността си. Ако разпространите тези снимки, не се знае какъв ще е
резултатът, но може би ще сметнат,
че не защитавам достатъчно добре
образа на французина, на представителя на Франция в чужбина на това
поле. Тъй че да се разберем. Давате
ми втори шанс, отиваме да изберем
друго младо момиче, за предпочитане
дъщерята на вашия вътрешен министър, започваме отначало, вие ще сте
в стаята и ще снимате. Тези снимки
не ми правят чест, не съм на висота, съгласни ли сте да повторим?“.
Двамата копои, пише той, просто се
„сдухват“ от подобно безочие, измучават нещо, преди да им види гърба,
като го оставят да уреди сметката.
Този епизод заема достойно място в
книгата „Нощта ще бъде спокойна“,
измислени разговори с неговия приятел от детинство Франсоа Бонди,
които излизат през 1974 г.2 Вътре откриваме един Гари, развихрил въображението си, който с доста необуздан
език добавя към историята пикантни
подробности. Единствената разлика
е, че приписва на младата жена причините за своето поражение: „Въпросната личност не направи нищо, за да

се покажа в най-добра светлина… Не
търся извинения, за това няма извинения, винаги би трябвало да правиш
най-доброто… Но сякаш прегръщах
дърво, драги приятелю, мъртво дърво,
бях сам“. И дава някои уточнения върху
съдържанието на тези фотоси: „Тя, застанала на четири крака, бе извърнала
леко глава към мен, сякаш се питаше:
„Този какво ми прави?“. А аз имах вид на
човек, който бута каручка“. В заключение Гари заявява, че никога повече
не се е говорило за тази история и не е
виждал тези снимки, чиито негативи
би трябвало да дремят в някоя папка
в архивите. И добавя, че би искал да ги
намери даже от „носталгична гледна
точка“…
В България Ромен Гари не е познат
само като писател. Спомнят си за
него и като за осведомен дипломат и
ангажиран наблюдател в онези трудни
следвоенни години. „Бил е прозорлив и
изключително добре информиран“,
казва Тони Николов, главен редактор
на престижното сп. „Култура“. Толкова прозорлив, че университетската
преподавателка Райна Карчева, която през 90-те години беше съветник
на първия демократично избран президент на България, публикува през
2016 г. неговите дипломатически доклади в книга. И книгата има успех.
Но колкото и да е бил прозорлив, Ромен Гари вероятно не е подозирал, че
десетина години след като е разказал
историята на своя сексуален шантаж,
комунистическите режими ще рухнат.
Могъл ли е да си въобрази, че един ден
архивите ще се отворят и че всеки,
включително гражданинът Гари, би
могъл да консултира своето досие в
Държавна сигурност?
През 2014 г., когато излиза филмът
„Книжарят“ на Катрин Бернщайн и
Асен Владимиров, за първи път се заговаря за съществуването на „досие
Гари“ в архивите на София. Двамата
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режисьори пресъздават Гари и съпругата му Лесли Бланч чрез актьори3;
техният живот в София е възстановен като роман, заснет в черно и бяло,
вдъхновявайки се от фрагментите,
написани от самия Гари. Ала вътре не
се упоменават прословутите фотографии. Съществували ли са те?
За да отговорим с чисто сърце, трябва да се обърнем към Комдос, или Комисията по досиетата, създадена преди
влизането на България в Европейския
съюз през 2007 г. Ролята на Комдос
е да бди над архивите на бившата
Държавна сигурност. Става дума за
километри от досиета, повече или
по-малко запазени (бившите служби
многократно са се опитвали да прочистят тези документи от най-смущаващите доказателства за своята
дейност), които всеки може да консултира, ако спазва правилата и знае какво търси. Всеки може да види досието
си, ако то съществува, или досието
на друго лице (но с негово съгласие,
освен ако не става дума за публична
личност). Забранено е да се разкрива
самоличността на доносниците на
тайните служби: само Комдос може
да го направи. Това се нарича процес
на „лустрация“, термин с религиозно
съдържание, който буквално означава
„пречистване“ – нещо, което се практикува по различен начин в бившите
комунистически страни и чиято цел е
да хвърли светлина върху компромисите от миналото. В случая става дума
за френски писател, което прави процедурата по-проста, но не и по-малко
бюрократична. Трябва да депозираш
искане, чакаш дълги седмици и накрая
получаваш покана „да се запознаеш с
документите, които са на разположение на Комдос“. Трябва да подпишеш
множество документи, в които е указано, че подлежиш на санкция, ако нарушиш съществуващите разпоредби.
Тогава един сътрудник ви отвежда в
малката читалня и ви връчва документите, открити в архивите.
„Досието Гари“ наистина съществува: 161 страници, името му е изписано
върху корицата на картонената папка с кирилски букви. Архивирано през
1951 г., то е в доста лошо състояние:
някои листове от него буквално се

разпадат на парчета. През 1962 г. то
е било проучено внимателно от висш
офицер от ДС, някой си капитан Димитров, който отбелязва в бележката
си, че няма „документи за унищожаване“. Което ни кара да допуснем, че
„досието Гари“ не е било, за разлика
от много други, „прочистено“ от някои елементи, компрометиращи комунистическите тайни служби. Важна информация, ала колкото и да го
проучваме или оглеждаме от всевъзможни ъгли, не попадаме на прословутите снимки, споменати от Ромен
Гари. И нещо още по-изненадващо: в

„С любов от убийците Гари“, София,
14 юни 1946 г. От текста по-долу става
ясно, че фотографията е направена в
деня на възпоменание за убийството на
Стамболийски. Публикува се за първи път

досието няма никаква писмена следа за
опита за шантаж и вербуване, който
според стандартите в тази материя
би трябвало да е надлежно документиран. Тези пожълтели от времето листове все пак разказват една история,
друга история, която, колкото и това
да не се нрави на неговите биографи
и тълкуватели, и до днес си остава
неизвестна.
Ромен Гари пристига в София на 10
февруари 1946 г. след изтощително

пътуване, продължило цяла седмица.
Със самолет от Париж каца в Марсилия, оттам хваща кораб до Кайро през
Алже и Бенгази. После чака три дни,
преди да вземе самолета до Истанбул,
откъдето с влак се отправя към българската столица. Озовава се, както
ще напише в „Нощта беше спокойна“,
в „една затрупана до дъното на душата си в сняг страна“. България е вече
под опеката на СССР, но все още „с
царица и цар дете, затворени в двореца“, както и с царски дипломати,
които „мамят окото“. В тази страна, която бавно, но сигурно затъва в
диктатурата, но където всички се
опитват да „запазят лице“ пред съюзниците, Ромен Гари поема функциите на втори секретар във френската
легация (която още няма статута на
посолство). Отначало се настанява
в митичния хотел „България“ (който
журналистът Албер Лондр превръща в
своя щабквартира по време на балканските войни), а после се нанася на ул. „Хан
Крум“ в студиото на италиански дипломат, наскоро експулсиран от страната, преди да се установи окончателно
през следващите две години в просторен апартамент на бул. „Карл Шведски“ 11 (по-късно бул. „Дондуков“ 69).
Скоро към него ще се присъедини и
съпругата му, британската журналистка и писателка Лесли Бланч4.
По всяка вероятност, когато Ромен
Гари пристига в България, новите
господари на страната знаят твърде малко за него. Малцината, които го
познават, са научили за него от местната преса, което затвърждава мнението им за профила на новия френски дипломат. И тъй, през зимата на
1946 г. капитан Ромен Гари е знаменитост: неговите подвизи в авиацията
на Френските свободни сили, множеството му отличия за храброст,
както и връзките му с генерал Дьо
Гол са известни. Първият му роман
„Европейско възпитание“, публикуван
през 1945 г., му носи наградата на критиката и възторжени коментари по
цял свят. В България откъси от романа са публикувани във в. „Народно
земеделско знаме“, всекидневник на
БЗНС. Българската преса го посреща
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възторжено, приписват му се даже
подвизи, които не е извършил (като
например участие в ескадрилата „Нормандия-Неман“…). От вестникарска
изрезка, запазена в неговото досие,
научаваме, че е бил приет дори в Дружеството на българо-съветската
дружба, където е приветствано пристигането на „един писател, гражданин и борец срещу фашизма“.
Още в първите месеци на мандата
си младият дипломат голист, който
се занимава с литература, привлича
„вниманието“ на службите. Държавна
сигурност щателно документира пътуванията му из страната: Гари кара
ски в планините край София, открива
град Варна и Черноморското крайбрежие, в рамките на мандата си пътува
до Белград, Париж и Истанбул. Разходките му с кола опъват нервите на
българските власти: бившият военен
пилот се забавлява да кара с пълна газ
по улиците на София… Отначало Гари
е зад волана на една „Ланчия Ардея“,
дадена му назаем от белгийски предприемач, после си купува спортна ДКВ.
Бумащината около тези трансакции
заема немалка част от досието.
После през септември 1946 г. пристига
група френски журналисти („левичари
и прогресивни“), поканени от новите
комунистически власти в България на
един вид „пътуване за пресата“. Става дума за „комуникационна операция“:
режимът е загрижен да подобри образа си след масовото възмущение на Запад от репресиите срещу опозицията.
Представителите на френската преса
са отведени даже в „Росица“, едно от
многобройните „трудововъзпитателни общежития“ (ТВО), където им
показват спортната площадка и спалните на надзирателите, докато политическите затворници са държани
встрани. Някои от тях опитват да се
обърнат – на френски – към посетителите, но посещението е прекратено.
Което не пречи на кореспондента на
„Юманите“ да напише статия, в която
„прави широка пропаганда на режима,
при който нямало и помен от жестокостите на нацизма“, припомня Тони
Николов.
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В книгата си със спомени от онова
време Лесли Бланч разказва колко болезнено е реагирал Ромен Гари на тази
пропагандна операция. Но историята
не свършва тук. Френските журналисти споделят пред любезните си български домакини всичко лошо, което
мислят за новия секретар на френската легация. Според тях Ромен Гари
минава във Франция за „реакционер“, а
неговият роман „Европейско възпитание“ не отразява „по обективен начин
истината и борбите на френската съпротива“. „Описват го като вероломен
лицемер, на когото не може да се има
доверие“, донася един от информаторите. „Пред тях Ромен Гари е говорил
с много лоши думи за нова България“,
пише агентът на ДС.
Вероятно никога не ще узнаем кой от
групата журналисти (тоест от кореспондентите на „Юманите“, „Франс
Соар“, „Либерасион“ или на „Фронт Насионал“) е заклеймил така Гари, нито
защо. Но истината е, че след това донесение тоналността на досието се
променя изцяло. Оттогава Държавна
сигурност гледа на Гари като на „реакционер“, „мошеник“ и нищожен писател. Тези квалификации съпровождат
всички донесения за него, към което се
добавя и силната неприязън към неговата спътница, „журналистката“
Лесли Бланч. Двойката „тихи мечтатели“, както ги описва един от информаторите след пристигането им
в София, внезапно се превръща в много
подозрително семейство. Утежняващото обстоятелство: и двамата говорят руски (Гари „без акцент“), често
посещават англо-американски дипломати и избягват писателите комунисти в полза на „реакционните автори“.
След 1947 г. се сдобива и с прозвище –
за комунистическите тайни служби в
България от тук насетне той е „Книжарят“. Досието му гъмжи от „активни мероприятия“ (инфилтриране на
агенти, следене, подслушване…); съседите му са взети на прицел, лицата, с
които контактува – също. Поне трима офицери провеждат операциите по
проследяването му; те разполагат с
десетина информатори в обкръжението на Гари с псевдоними като „Корсо“,

„Пеликан“, „Колич“, „Шванц“, „Андрей“,
„Сотиров“, „Хидалго“, „Марица“. Става
дума за служители на френската легация, бармани, шофьори, спортни инструктори. Сред тях е и готвачката
на семейството: попадение за полицията, защото тя вижда всичко, но за
съжаление не разбира почти нищо от
разговорите между Ромен и Лесли, особено когато са на английски. „Пеликан“
и „Андрей“ – двама говорещи френски
сервитьори от легацията, които
Гари наема за своите приеми, също не
знаят езика на Шекспир. Те съставят
подробен план на гостите, който предоставят на своите началници. Досието на „Книжаря“ също започва с много
подробен план, изработен на ръка, на
жилището на третия етаж на бул.
„Карл Шведски“ 11: двоен салон, кухня,
спалня, детска стая, слугинска стая,
две тоалетни, баня, широки прозорци,
гледащи към улицата…
Шпиониран както отвътре, така
и отвън, апартаментът на Гари се
превръща в истински стъклен дом.
Какво интересува тайните служби?
Всичко. С кого се среща, за какво говорят, къде ходи извън посолството,
какво прави в свободното си време… И
нещо повече, какво пише по цял ден…
„Ромен Гари е писател. Скромен и същевременно бохем. Обожава да седи на
едно място в продължение на часове,
както подобава на подобни личности“,
свидетелства един от информаторите. „Андрей“ предоставя на службите на 9 септември 1947 г. портрет
на двойката Гари – Бланч, която той
сравнява с емблематичната френска
литературна двойка Луи Арагон – Елза
Триоле. „Само че в нашия случай семейството не си служи с един и същи
език. Но Лесли Бланч вдъхновява Гари и
превежда творбите му на английски“.
Писателят вече е публикувал два романа – „Европейско възпитание“ и „Лалето“ – припомня информаторът – „и
сега работи над трети роман“. А Лесли
Бланч, питат водещите офицери. Не
става ясно, оправдава се той, тя говори рядко. Освен това той не знае английски. Но тя често получавала „Ню
Стейтсмън“ и „Обзървър“, които не са
илюстровани, нито модни, а информационни издания.
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„Андрей“ със сигурност е най-продуктивният доносник от внедрените
около Ромен Гари, а и най-съобразителният, тъй като останалите не
блестят с интелект. Готвачката се
разкрива като „глупава, почти неграмотна жена“. На всичкото отгоре
е вярна на своите господари, които
„редовно ѝ дават храна и дрехи“. Вербувана е поради нередовност в адресната ѝ карта за пребиваване в София.
Други агенти изпъкват чрез злобата
си: например „Корсо“ третира Гари
като „посредствен писател, който
дължи мястото си в литературата
на военните си заслуги по време на
Съпротивата“, а „Хидалго“ го обявява
за „болен от епилепсия“. Всички изтъкват колко е разсеян и неорганизиран.
„През цялото време витае в облаците
и секретарката му е натоварена да
проверява всеки ден не е ли забравил
нещо в бюрото си.“
Други двама агенти, които се появяват в донесенията на ДС под кодовите
имена ФЛ-4 и ФЛ-7, са натоварени да го
следят пряко: не го изпускат от очи,
следят го пешком или с кола в малкия
периметър между неговия апартамент и легацията или пък дебнат пред
дома му. Ето как един от тях описва
Ромен Гари: „Среден, дори нисък на
ръст. Малко пълен, изглежда по-млад,
с хубави мустаци, големи кръгли очи и
дълги коси, добре подстригани. Когато
ходи, накланя се на дясната или лявата си страна. Винаги с ръце в джобовете и с цигара в устата. Носи черно
пардесю или кожена шуба, мека шапка с бежов цвят или калпак, понякога
каскет“.
В обкръжението на писателя е и Надежда, или „Неди“. Тази очарователна млада жена произхожда от видно
буржоазно софийско семейство. Баща
ѝ Петър Траянов е бил пълномощен
министър във Варшава, преди да изпадне в немилост пред новите комунистически власти. Съвършено владееща френски език, Неди гравитира
около френското посолство и бързо
е наета от Гари за частна секретарка. „Тя, заедно с готвачката, изтъква
ДС, е единствената българка, имаща
достъп до дома му.“ И до неговата

Ромен Гари раздава автографи през 1945 г. През същата година излиза първият му роман
„Европейско възпитание“, който му носи френската Награда на критиката и възторжени
отзиви по цял свят

интимност: според редица източници
Неди и Гари бързо стават любовници.
„Връзката им е толерирана от Лесли
Бланч, която малко преди това има
бурна история с продавач на скъпоценни камъни, срещнат в Истанбул“,
отбелязва Тони Николов. Изглежда, че
Неди е младата жена от снимките, за
които говори Гари, тази, която „му е
говорила с такава убеденост за любовта, че трябва да обикне някого,
някой друг, а може би е искала да спаси родителите си?“. В своя документален филм Катрин Бернщайн и Асен
Владимиров твърдят, че Неди е изиграла добре ролята си. Тони Николов е
убеден, че тя е била вербувана от ДС.
„Използвали са я да омайва западни
дипломати, обещавайки ѝ в замяна да
пощадят семейството ѝ.“
Неди често се споменава в досието,
но никъде черно на бяло не пише, че
тя и Гари са любовници. „Да се установи какъв е точният статут на
Неди спрямо обекта“, отбелязва един
от водещите офицери. За сметка
на това откриваме доказателства
за голямото съчувствие на Гари към

младата жена, която бива обсипана
с подаръци от Лесли, хранена и подслонена в дома им. Красивият дом на
семейство Траянови е конфискуван,
затова заемат на Гари сребърните
си прибори и предмети за бита, като
често им гостуват на вечеря. Когато Неди е заплашена с интерниране
в трудов лагер заради новия закон за
„безделничеството“, Ромен Гари взема
перото, за да протестира до главния
секретар на МВР Иван-Асен Георгиев
(по ирония на съдбата същият е обвинен впоследствие, че е американски
шпионин, и е разстрелян). Откриваме
в досието чернова от това писмо на
френски, както и уверение на български, че Неди работи у писателя като
„преводачка“. И двата документа са
написани със закръгления и грижлив
почерк на младата жена; вторият е
подписан от ръката на Гари.
Също така проличава нарастващата
враждебност на доносниците спрямо младата българка, враждебност,
която в следващите страници прераства в истинска „класова омраза“
срещу тази представителка на стария свят: спекулира се с богатството
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съавторство със Селим Канаан
(2002) и „Заложник в Чечения“ в
съавторство с Брис Фльото
(2001).

на семейството ѝ (килими, сребърни и
златни прибори, струпани в мазетата…), обвиняват я, че е „реакционерка“, „германофилка“, че е „сервилна“
към западняците. Противно на всяко
очакване, ходатайството на Гари е
прието: на Надежда Траянова е разрешено да остане в София. Семейство
Гари иска да я отведе във Франция. В
края на 1947 г. предлагат на Гари пост
във френското посолство в Москва, но
той отказва. В резултат на което го
отзовават в Париж за огромно негово
разочарование, защото „той е ужасен
от живота, който ще води там. Ще
трябва да живеят на хотел“, четем в
досието му.
Неди никога няма да получи разрешение да напусне страната и ще продължи да се навърта около посолството,
което е допълнително доказателство,
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както смята Тони Николов, за сделката, която е сключила с тайните служби. А пък копоите не изпускат от поглед Гари чак до отпътуването му от
София. На 21 февруари 1948 г. те отбелязват, че се е явил на гарата мъртвопиян – той, който не понася алкохола – за да се качи на „Ориент експрес“
към Франция. Доносникът „Пеликан“
претендира, че Гари се е напил заедно с
посланика Жак-Емил Парис, за да „удави мъката си от предсрочното заминаване от България“. Или защото не е
могъл да измъкне Неди от ноктите на
Държавна сигурност?
Чак до края на дните си Ромен Гари ще
пази вълнуващ спомен от двете години, прекарани в София. Българските
му тълкуватели откриват следи от
това пребиваване в романите му: в
„Големият дрешник“ (1948) – писан почти изцяло в София – и най-вече в „Сбогом, Гари Купър“ (1965), където смазаният от угризения посланик е почти
изцяло вдъхновен от пълномощния
министър на САЩ Мейнард Барнс, с
когото писателят често спори в салоните на „Юнион клуб“ в българската столица. За разлика от Гари този
добър американец вярва, че доброто
винаги ще възтържествува над злото
и че българите ще си върнат свободата. Изобщо не е прав: повечето от
противниците на режима са въдворени в ГУЛАГ, а други, като приятеля на
Гари Никола Петков, лидер на БЗНС и
председател на „Алианс Франсез“, са
обесени по време на сталинистките
процеси.
Що се отнася до епизода със снимките,
той е едновременно правдоподобен и…
нереалистичен: не е ясно дали Държавна сигурност, която усъвършенства
методите си, е разполагала по онова
време с необходимите технически
средства, за да проведе такава операция. Ала това не е чак толкова важно, защото от устата на Гари историята звучи като истинска; тя е един
от тези „аранжименти на истината“
(терминът е на неговия приятел Роже
Грьоние, издател в „Галимар“), които
придават блясък на творчеството
му. Всичко започва още със смъртта
на майка му, за която той научава чак

след войната, тъй като тя е натоварила своя приятелка да му изпраща писма, написани с нейния почерк
– история, която и днес просълзява
учениците, четящи „Обещанието
на зората“5. Една „автентична и ни
най-малко романизирана биография“,
както настоява самият Гари, в която
за първи път изниква този съсед от
Вилнюс, някой си г-н Пекелни, дребен
мъж с „пожълтяла от тютюна брадичка“, който загива в концлагерите,
подобно на мнозина евреи от родния
град на писателя. Клетникът успява
единствено да помоли младия Гари да
споменава името му пред всички земни
величия, с които кръстоса пътищата
си. Обещанието е изпълнено, но кой е
г-н Пекелни? Един млад френски писател, Франсоа-Анри Дезерабл, обърна
небето и земята, за да издири следите
на тайнствения съсед, преди да стигне до заключението, че такъв съсед
вероятно не е съществувал. Резултатът от това разследване е един хубав
роман – „Някой си господин Пекелни“,
публикуван през 2017 г.6 А романът за
Гари в София остава да бъде написан.
© Alexandre Lévy
Превод от френски Тони Николов

1
Интервюто е излъчено на 7 февруари 1982 г. и е
публикувано като книга под заглавието „Смисълът на моя живот“ (2014). Б.а.
2
Вж. бълг. издание: „Нощта ще бъде спокойна“,
издателство „Весела Люцканова“, 1996 г., превод от френски Дияна Марчева. Става дума за
„фалшиви интервюта“, за които Бонди се съгласява да предостави името си. Ромен Гари е автор и на въпросите, и на отговорите. Б.а.
3
В ролята на Гари е Ксавие Базен, Лесли Бланч е
изиграна от Касиел Ноа Ашер, а Надежда Траянова – от Луиза Григорова. Б.а.
4
Голяма пътешественичка, Лесли Бланч публикува поне десетина творби, вдъхновени от нейните пътувания, както и книга със спомени за
брака ѝ с Гари, озаглавена „Ромен, особен поглед“
(1998 г.). Тя умира през 2008 г. в Ментон. Б.а.
5
Всъщност Гари научава за смъртта на майка
си – починала на 16 февруари 1941 г. – само няколко дни по-късно от телеграма, изпратена му от
неговия приятел Рене Ажид. Б.а.
6
Публикуван на български от изд. „Аквариус“
(2019), превод Галина Меламед. Б.пр.
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Борис Христов, „Салонът на природата“,
2021 г. 8. Когато се умори да будува,
Камъкът заспива / и в сънищата си
вижда как, изтръгнал се най-сетне /
от митическата хватка на Сизиф,/
сам изкачва билото на планината.
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Катя Атанасова

Стремеж към свободата
„Непрочетено“,
Димитър Воев,
издателство „Парадокс“,
2021 г.
Първото, което веднага ще видят
читателите, е, че това е библиофилско издание – с концепция и мисъл, изпълнено издателски на високо ниво. И
авторът, отишлият си от живота
през 1992 г. Димитър Воев, поетът,
музикантът, композиторът, основателят на групи като „Парадокс“,
„Вход Б“, „Воцек и Чугра“, „Кале“ и
„Нова генерация“, заслужава тази
книга. Графичното оформление е на
Артур Панов, съставител е Димитра
Воева, фотографиите са на съпругата
му, някои са и негови.

е може би едно от важните открития, които книгата в целостта си ни
дава възможност да направим. Още
от ранните си години поетът е някак
преждевременно помъдрял, разбрал и
приел с тъга разбраното – „Аз пристъпвам към водата, / бавно свеждам
си главата / и замислено така / гледам
в себе си сега. / Пълна, гадна празнота…“. Още седемнайсетгодишен той
ще знае. И не, това няма да е предчувствие, а знание за онова, което
ще е „завършено в бъдеще време“:
„Времето е силно. Всички побеждава.

Своеобразен вход към Непрочетеното
е предговорът на Доротея Монова, в
който в метафорично синтезиран
поетичен стил са отразени най-основните посоки в многообразното
творчество на Воев. И да, книгата
съдържа някои от емблематичните
му текстове, но съдържа и над сто
непубликувани творби, някои от тях
са писани в съвсем ранна възраст и демонстрират таланта му и неповторимостта на неговата личност. В
книжното тяло органично са вплетени и много архивни снимки, факсимилета, рисунки.
Композиционно творчеството на поета е групирано около няколко тематични ядра – „Завършено в бъдеще
време“, „Тя е завинаги само сега“ и „От
себе си за мен“. Вътре в тях стиховете също са подредени в по-малки
структурни форми, които разгръщат някои от основните и бих казала,
повтарящи се в цялото творчество
на Воев теми – прозренията за заобикалящия свят, мисълта за твоето
място в него, истината и лъжата,
любовта, самотата, смъртта. И те
не се разгръщат в развитие – това
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това усещане за самота в поезията
на Воев. Дори и в най-светлите му
стихове, дори в съкровените мигове
на близост, именно защото са съкровени – изречени нежно и някак свенливо, дори в моментите на страх от
самотата – той е в нея. И всъщност
най-големият страх е от това „да
нямам сили да летя“. Защото другаде
са хоризонтите на човека тук, някъде отвъд, сред други селения и други
сияния.
Много съпротива има в тази поезия – „… трябва да се бориш. Отчаяно, системно и безнадеждно“. Много
честност. Назоваване на нещата не
просто с истинските им имена. Изкрещяване на истини право в лицето.
Защото трябва да се проумее – превърнали сме се в „част от колекция“.
„Грозни са мислите, / грозни са нравите, / грозно е всичко / на тази земя.“
В няколкото прозаични фрагмента
в „Непрочетено“ по-ясно можем да
разберем не само мисленето на Димитър Воев, а и това състояние на
„питане“, което е тъй характерно за
него. „Съществуване, което е лишено
от трудностите и абсурдността на
момента, може да те направи посредствен и незначителен в собствените
ти очи…“

/ Но аз ще избягам от него потресен, /
изсвирвайки прощално последната си
песен“.
Сред света, в който е „по-добре мъртъв човек, отколкото жива свиня“,
човешкото същество изпитва огромна, огромна самота. Има „надежди
случайни“, но те никога не остават
задълго, човекът знае, че е „сам от
своя вид“. Много мощно и трагично е

Публикуването на тази книга можем
да наречем и събитие. За онези, които помнят поета и музиканта, но и за
онези, които, без да го познават, знаят песните и стиховете му наизуст.
Тя обаче е важна и защото ще срещне
днешните млади хора, повечето от
които няма как да помнят и знаят Димитър Воев, с човек, отразен в творчеството си, който е искал да бъде в
момента, но далеч го е изпреварил. С
поезия, която може да не се катери по
хълма на естетическото съвършенство, която е по-скоро грапава, която
е неуверена в собствените си крайни
твърдения, но която е стремеж към
свобода. Вътрешна и човешка. Затова и днешна. „Отвъд смъртта“.
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Людмила Пантелеева

Какво ще запълни

„празната глава“
тропологичните промени, които са в
ход, и произтичащите от тях трансформации в образованието и обществото. Изводът може би е стряскащ
за някои: „Светът толкова се е променил, че младите трябва да измислят
отново всичко: начин да живеят заедно, институции, начин на съществуване и познания“.

„Палечка“, Мишел Сер,
превод от френски
Рада Шарланджиева,
художник
Веселин Праматаров,
издателство СОНМ, 2021 г.
Мишел Сер вярваше, че новите технологии носят повече свобода и демократизация на обществата. Те са и в основата на третата антропологична
революция, на която е посветено есето му, излязло на български почти десетилетие след написването си. При
появата му критиците заговориха за
наивността, с която френският философ приветства дигиталната епоха.
Да, Мишел Сер не харесва нравоученията на „старите мърморковци“,
които вещаят катастрофа на цивилизацията, и си признава, че съзнателно
практикува „борбен оптимизъм“. Той
не отрича заплашителните страни
на процесите, които преживяваме
днес, но гледа на тях като на възможност. Затова преминава на страната
на младите от поколението „Палечка“. Дава им с нежност името на Андерсеновата героиня, защото умеят
чевръсто да движат палците си по
клавиатурите на устройствата. В
трите си части есето разглежда ан-

Днешните млади са различни – те растат в градове, а не сред животни и
близо до земята, но са много по-чувствителни към околната среда. С напредъка на медицината и липсата на глад
животът, който ги очаква, е по-дълъг,
а новите технологии са променили не
само представата им за време и пространство, но и мозъците им – четенето и писането на кратки съобщения
не активират същите неврони, както
работата с книги. Телата на нашите
деца вече не са същите, а обитавайки
виртуалния свят, те не живеят в едно
и също пространство с нас. Форматирани от медиите и от рекламата, потопени в информационен океан, на тях
им липсват способност за концентрация и систематичност. Те не усвояват
знания като нас, подчертава Мишел
Сер, „нямат същата глава“, те разбират по друг начин. „Ние ги заливаме с
претенцията, че им даваме образование, но сме заседнали във време, което
те не познават.“
Мишел Сер обяснява мутациите на
човешката памет с преминаването
от устното слово през древността,
когато тялото е било жива книга, към
писмеността и по-късно към Гутенберговата епоха, когато знанието
се материализира в свитъци и книги.
За да се стигне до дигиталния свят,
в който Палечка държи пред себе си
„своята глава“ – компютъра, а когнитивните ѝ способности са изнесени извън нейното тяло. Тук авторът
не без ирония въвежда легендата за
отсечената глава на св. Дионисий,

епископ на Париж. Какво остава на раменете на децата ни – щом знанието,
паметта, възможността да решават
сложни задачи са влезли в телефоните
им? Дали не идва краят на ерата на
знанието?
Нужен е обрат в педагогиката, ролята
на преподавателя се променя, убеден е
професорът, преподавал половин век
на почти всички географски ширини.
Институциите училище и университет вече не са крепости на знанието,
всеки може да стигне до него с няколко клика. И за разлика от предишните
поколения „послушковци“ Палечка все
по-малко се интересува какво казва
гласът от катедрата. Това обяснява
бърборенето в класната стая и университетската аудитория – младите
не могат да бъдат заставени да замълчат, те нито четат, нито желаят
да слушат. Йерархията и доброволното подчинение на знанието вече са в
миналото. Това се отразява и на телата, доскоро дисциплинирани и обездвижени, днес пред компютъра всеки
е пилот и вече няма зрители, подчертава авторът. И търси отговор на
въпроса какво ще запълни „празните
глави“ – може би отграничаването на
мисълта от знанието е продуктивно, може би откривателството сред
информационния хаос е „единственото интелектуално действие“… Да,
но тъкмо тях днешното училище не
толерира.
Книгата хвърля светлина и върху други процеси – разпада на професионалните и социалните принадлежности,
отпадането на презумпцията за некомпетентност, в края ѝ откриваме
образа на виртуалната колективност, в която всеки участва в лично
качество – бих казала, утопичен образ. Но дори само първите две части
са достатъчни, за да оценим прозорливостта на Мишел Сер за промените
в образованието, които все някога ще
започнат.

февруари 2022

40
Мартин Касабов

СЮЖЕТИТЕ
са навсякъде
„Личните бележници
на Антон Чехов“, превод
от руски Денис Коробко,
издателство „Кръг“,
2021 г.
Водените в продължение на 14 години
бележници на Чехов са съставени от
кратки мисли, афоризми, идеи за разкази и пиеси, както и от съвсем прозаични наблюдения върху всекидневието на хората около него. Издадени
за първи път на руски в пълния си вид
през 1927 г., те са от голямо значение
за подготовката за писане и в допълнение към писмата на Чехов от сборника „За писането“, издаден от „Лист“
през 2019 г., обогатяват познанието
ни за методиката на най-големия
руски драматург. Младите български
писатели, устремили се по трънливия
път на словото, сега имат едно оправдание по-малко за бездействието
си.
Чехов е записвал непрекъснато в бележниците си, задвижван от разбирането, че сюжетите са навсякъде,
нужно е само да се вгледаме. Идеи за
истории извират от обикновено поднасяне на храна в кръчма, от ревностен поглед встрани или от търсене
на най-добрите пирожки.
Изпъкват и някои завършени абсурди
по вкуса на Даниил Хармс: „Човекът,
на когото влаково колело му бе отрязало крака, се тревожеше, че в ботуша на отрязания крак е имало 21 рубли“ или „Локидин много хайманосваше
и ходеше по жени, но това не му пречеше да бъде прекрасен акушер“.
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Резултат от вглеждането на Чехов
в малките неща например е разказът
„Оплаквателна книга“, в който авторът събира изречения, записани в
оплаквателна книга на железопътна
гара. Думите заиграват и разкриват
животи и характери, заключени в няколко драскулки върху хартията. С
техните ревности, ярост, глупост и
добрина, които откриваме във всички
произведения на Чехов. Същата проницателност блести и от бележниците.
Настоящият том е любопитен за
всички по-запознати с творчеството
на Чехов. В него се откриват детайли,
характери и наченки на герои от „Три
години“, „Френско грозде“, „Йонич“,
„Душичка“, „Три сестри“ и „Вишнева
градина“. За останалите читатели
остава заразителната страст да се
открият смисълът и поезията в делничното. А защо не и баналната, но
прекрасна идея сега, в началото на годината, да се започне дневник?
Великото при Чехов е как чрез външни
белези успява да отрази вътрешното настроение на героите. Именно в
записките му е отговорът към „театъра на настроението“ и към айсберговия подход, продължен по-късно от
почти всички модернисти. Възможно
е двама души да стоят на една маса и
да си говорят за времето, а някой от
тях да е на път да се самоубие.
Бележките на Чехов покриват всички прослойки на обществото – еснафи, алкохолици и бездомници. Така
погледът на добрия доктор в литературата напомня на ранните скици
на Винсент ван Гог, в които също се

усещат огромна любов и съчувствие
към бедните и отритнатите от обществото.
И друго – няма как да има поука, разбира се, когато се описва непосредствено животът. Още един важен драматургичен урок. Никой не знае какво се
случва, дали е за добро, или за зло. За
Чехов е достатъчно изкуството да
отразява тези моменти и състояния,
да задава точните въпроси и да ни
напомня, че и любовта, и злобата, и
бедността, и пороците, погледнати
отстрани, са преходни и едновременно малко тъжни и малко смешни.

За да изучи Ибсен, той научи шведски,
изгуби сума време, труд и изведнъж
разбра, че Ибсен не е голям писател; и
сега изобщо не му хрумваше какво да
прави с шведския език.
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Митко Новков

Лисича опашка
„Що е съвременно/диспозитив/творчески акт/
заповед?“, Джорджо Агамбен, превод от италиански
Валентин Калинов, ИК „Критика и хуманизъм“, 2021 г.
Нарочно избирам думата метод, макар
Антоанета Колева да предлага друга –
аналитика (виж: „Извънредното положение – залози: Pro Агамбен“, „Пирон“,
19/2020). С аналитика тя замества
думата теория, с метод аз замествам
думата аналитика; излиза, че изпадам
в тавтология – пиша философско-теоретичния метод, което логически
би трябвало да звучи като философско-теоретичната теория или философско-методичния метод. Може и
философско-аналитичната аналитика. Не е така: няма пълно заместване – винаги има остатък, който като
опашката на лисицата стърчи от дядовата ръкавичка на отъждествяванията. И ако продължим метафората,
тъкмо тази лисича опашка съставлява
аналитиката/теорията/метода на
Агамбен.
В книгата „Що е съвременно/диспозитив/творчески акт/заповед?“ тази
лисича опашка се размахва особено
предизвикателно. И когато спре, сочи
упорито към само тези точки от философския циферблат на Джорджо
Агамбен: точката не и точката две.
Италианецът или открива в онова,
което се стреми към утвърдителност, винаги момент на отрицание,
без който момент на отрицание то
никога не би могло да се утвърди; или
открива в онова, което претендира за изричност, винаги момент на
двойственост, без който момент на
двойственост то никога не би могло да постигне своята изричност.
Методът на Агамбен снема – но не в
смисъла на Хегел, по-скоро в смисъла
на Фройд–Фуко: процес на дезавоалиране, сиреч отмахване булото на
позитивността; и удвоява, но не в

смисъла на схоластиката, а в смисъла на Маркс-Дельоз: процес на амбивалентност, сиреч посочване в
единичното на неговото различно,
което го прави възможно. В „Що е…“

откриваме снемането в „разказа“ за
съвременното: „Да съзираме в мрака
на настоящето светлината, която
се стреми да ни достигне и не успява да го стори – ето това значи да
бъдем съвременни“; и за творческия
акт: „Човекът е способен да владее
своята потенциалност и да има достъп до нея единствено посредством
своята импотенциалност, но тъкмо
поради тази причина овладяването
на потенциалността е невъзможно в
действителност и затова да бъдеш

поет означава: да бъдеш подвластен на собствената си импотенциалност“. Удвояването е налично при
диспозитива: „По същество събитието, което е произвело човешкото,
представлява – за живото същество
– нещо като разцепване, което по
определен начин възпроизвежда разцепването между битие и действие,
въведено в Бога от oikonomia […]“, и
при заповедта: „В западната култура
съществуват две онтологии, които
са различни една от друга и все пак
не са без връзка помежду си: първата – онтологията на апофатичното
утвърждаване – по същността си се
изразява от изявителното наклонение; втората – онтологията на заповедта – по същността си се изразява
от повелителното наклонение“. Разбира се, методът-не и методът-две
се преплитат в построенията му,
вървят ръка за ръка; тук тяхното
разделяне е само заради желанието да
бъдат по-добре диференцирани. Но
каквито и теоретични конструкции
да гради, каквито и сложни зидарии да
майстори, всеки път стигаме до не то и до две -то; получава се като при
кушетката на Фройд: няма значение
кой лежи на нея и какво говори – накрая винаги се появява накуцващият
Едип с единия си сандал, приготвен за
среща със Сфинкса (с тяло на лъвица
и глава на жена). Само дето в случая с
Агамбен вместо тояга размахва лисича опашка…

Не: анархизъм: „На мен анархията ми
е изглеждала винаги по-интересна
от демокрацията […]“; две: архаизъм:
„[…] arché в смисъла на първоначало и
arché в смисъла на заповед съвпадат
напълно […]“. Методът на Агамбен е
по съдържание своеобразен, особен,
автентичен, уникален и оригинален
архаичен анархизъм. Или анархистичен архаизъм – двете съвпадат напълно, без лисича опашка…
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Пламен Антов

Титанично, изящно
„Животът
на Микеланджело“,
Ромен Ролан,
превод от френски
Мариян Петров,
издателство „Персей“,
2021 г.
Някак неуместен е жанрът на рецензията за книга отпреди близо 120 години, особено когато иде реч за фигури с ръста на Микеланджело и Ромен
Ролан. Подобни срещи са толкова редки и – не се боя да употребя думата –
сюблимни, че едва ли се нуждаят от
нечия оценка или препоръка днес.
Не ми се ще да повтарям познатото клише за бездуховното ни, издребняло съвремие, прагматично и
комерсиално. Но това би било подходяща отправна точка: в подобна
силно кризисна, катастрофична за
европейския дух епоха живее и самият писател и тъкмо това импулсира
трайното му пристрастие към героичните образци. През целия си живот
(1866–1944), наред с писателската си
дейност, сам ангажиран общественик
и публицист, Ромен Ролан не отстъпва от изкушението да предлага на
съвременниците си упование в силни
фигури на духовни водачи и творци,
съзидатели на „великите творчески
епохи“ на човечеството и сами тяхно
олицетворение. Сред тях, наред с Толстой и Махатма Ганди, Рамакришна и
Вивекананда, Леонид и Робеспиер, Бетовен (особено той!) и Гьоте, на които посвещава вдъхновени страници, е
и Микеланджело.
За разлика от монументалната романизована биография на Ървинг
Стоун, добре позната на българския
читател, поетичното есе на Ромен
Ролан съчетава ренесансов титанизъм, достоен за героя си, с френското изящество, обичайно за перото
на автора – изтънчено пиршество
за духа и интелекта на читателя,
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без да злоупотребява нито с обема
си, нито с ерудитски увлечения. Но
макар и кратко по външния си обем,
то разтваря един извънредно широк
вътрешен обем, разгръща няколко
– поне три – успоредни разказа; или
по-скоро три вписани един в друг концентрични кръга. Ако първият следва
биографичния разказ за живота на великия художник, скулптор, архитект
и поет, често нерадостен и мрачен,
изпълнен със страдания, бедност,
болести, предателства, неразбиране

и самота, то вторият ни представя
титаничния дух на твореца, дал лице
на една от най-бляскавите епохи на
западната цивилизация. Именно това
е третият, най-външният и най-широк кръг в концентричната структура на творбата – духът и мащабът на
цялата епоха, създала толкова гении:
наред с номиналния герой, се срещаме
с фигури като Гиберти, Дел Пиомбо,
Леонардо, Браманте, Рафаело, Вазари,

неколцина папи... Но тук също така е
и „малкото“ всекидневие на епохата в близък план, изпълнено с благородство, но и със завист, интриги,
славолюбия... Въпреки патоса си, не
с мраморните монументи, познати
ни от историята, а с живи хора ни
среща книгата по своите страници.
Специално откроени са любовните
вдъхновения на твореца (впрочем да
припомня, че книгата на Ролан е цитирана от г-н Шарлюс в „По следите на изгубеното време“ за това, че
реабилитира оспорваната му хетеросексуалност). Hаред с моралната
безкомпромисност, не са спестени и
човешките слабости на гения: нерешителността, съмненията, страхът от смъртта... Всичко това, и в
светлите, и в мрачните си краски, е
предадено с колорит и динамика. Съчетал едрия с близкия план, разказът
е остродинамичен, увличащ. Биографичният разказ – пунктуален въпреки
краткия обем (или тъкмо затова) –
следва на бързи обороти, накъсван от
близки ракурси: кратки, но ярки сцени,
отделни реплики, диалози, откъси от
документи, стихотворения...
Писана в началото на ХХ в. (1907 г.),
творбата е неочаквано съвременна
с кинематографичния си похват: бързотечащ разказ във вид на колаж от
случки, извлечени от писма и спомени
на съвременници (което му придава
анекдотизъм, близък до античната традиция на Диоген Лаерций). На
това равнище авторът е прибягнал
до ефективно композиционно решение: лекокрилият бърз разказ в основния текст е максимално разтоварен,
за да бъде уплътнен с един втори,
паралелен разказ под линия във вид
на исторически извори, уточнения и
контекстуализации в широкия план
на епохата.
Уместно издателско решение е текстът на Ромен Ролан да бъде богато
илюстриран с репродукции и снимки.
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Димитрина Чернева

Назад към

отците

„Антология
по раннохристиянска
литература“, превод
от гръцки и латински
език, Фондация
„Комунитас“, 2021 г.
Християнската литература се ражда в епоха, белязана от противоборството и взаимодействието на два
съвършено разнородни в езиково, културно и духовно отношение светогледа – гръцкия и еврейско-арамейския. Още със самото си възникване
тя взривява границите помежду им,
отправяйки предизвикателство и към
гръцката мисъл, и към юдейското
изповедание. Появата на християнството като универсална религия
освобождава библейската религиозност от тясното поле на националните въжделения, концентрирани
около Закона на Моисей и преданието
на пророците. И същевременно извършва пробив в монизма на гръцката философия, в нейната „затворена
онтология“, формирана около λόγος-а
и νοῦς-а. Според благата вест, предназначена за всички хора и открита
най-напред на неуките и нищите, истината е не просто λόγος, а въплътено Слово, не просто идея или чисто
познание, а път, който поставя пред
човека изпитание и цел. И този път
води навътре – към дълбините на
личността, където човекът може да
открие вече, тук и сега края на времето; и навън – по криволичещите
пътеки на историята, по които сме
призовани да търсим смисъла на съществуването.
Но макар учениците на Христос, разпространили евангелието и на Изток,
и на Запад, да са необразовани, много
скоро техните приемници и последователи разбират, че ще трябва да
използват ресурсите на философията, за да разобличат абсурдите на
политеизма и безнравствеността
на езическия свят; че ще трябва да

прибегнат до гръцката мисловност
и да заемат от нея онова, което би
допринесло за съзиждането на интелектуалните опори на вярата им;
че ще трябва да овладеят способите на диалектиката и реториката в
общуването със своите братя или с
опонентите си. Така се ражда в християнското съзнание преданието за
светите отци и църковните учители
като „свидетели на автентичната
апостолска вяра и изразители на богословския ум на Църквата“ 1. Още от
дълбока древност названието отец ,
давано на наставниците и учителите
на истината, изразява нещо повече
от обикновеното почитане. Авторитетът на отците почива върху
свещеното Предание, което е извор
на вярата редом с богооткровените
истини на Писанието.
И тук вниманието ни трябва да бъде
особено заострено, тъй като в наше
време възгласът „Назад към отците“
често изхожда от човешката склонност да се идеализират събитията
и личностите от миналото, като се

акцентира най-вече върху съгласието с традицията и едва ли не върху
нейното преповтаряне. Работата е
там, че едно истинско завръщане към
отците ще ни разкрие сложността
на времената, в които са живели те,
а също и многоизмерността на човешките отношения, ще ни покаже
боговдъхновеното търсачество на
правдата, но и раздорите, ересите,
разколите, метежите, неуредиците,
предателствата, интригите, съпътствали и съпътстващи живота на
Църквата. И тъкмо затова е похвално и полезно делото на съставителите на новопоявилата се антология
на раннохристиянската литература,
защото попълва знанието за живота
и творчеството на отците и учителите на Църквата, като се започне от
апостолската епоха и се стигне до V
в. сл.Хр. В сборника са включени произведения, писани на старогръцки и
латински език, като преобладаващата част от преводите се издава за
първи път. Взирайки се внимателно в
тяхната словесност, узнаваме колко
важно е да държим в съзнанието си
едновременно погледа назад, търсещ
непрестанно връзка с традицията
и миналото, и движението напред, в
което само е възможно да се богословства по начин жив, екзистенциален и
творчески. Защото да живееш в истината, означава да живееш не само
в съгласие с миналото, но и в свобода
от миналото. Иначе над нас надвисва
опасността от вътрешно разногласие между „традиционния характер“
на „благочестието“ и нетрадиционния характер на ума.2 А тъкмо нетрадиционният характер на ума блика от
тези текстове.

1
Вж. Свилен Тутеков, Предговор, в „Традиция и
контекст в богомислието на гръцките отци“,
Светослав Риболов, Синодално издателство,
2014 г.
2
Вж. „Богословие и словесност“, протойерей
Георги Флоровски, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015 г.
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„Коприна“, постановка на Диана Добрева,
драматизация по романа на Алесандро
Барико Александър Секулов, Драматичен
театър – Пловдив, 2021 г.

Кръстю Кръстев
Анелия Янева
Милен Миланов
Василена Радева
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Театърът на Пловдив
„Мисля, че познавам добре
театрите в България,
но никъде не съм бил
свидетел на такъв оживен
диалог между града
и театъра.“

140 години по-късно

Какво беше вашето начало в Пловдивския театър? Какво е съхранила емоционалната ви памет за него?
Голямата жега в Пловдив на 2 август
2010 г. Бях спрял колата си далеч от
театъра и трябваше да прекося нагретия до бяло площад. През цялото
време, докато стигна колонадата на
входа, си повтарях да не забравям, че
ще вляза в сградата на най-стария
професионален театър в България,
С Кръстю Кръстев, директор на Пловдивския
че тук са минали поколения театрални работници, написали са историдраматичен театър, разговаря Мария Панайотова
ята на това изкуство в България, че
сцената, коридорите, гримьорните, „Одисей“, постановка Диана Добрева, драматургичен текст Александър Секулов, 2019 г.
всички стени пазят спомени, аплаузи, сълзи, надежди, че трябва да се
отнасям с безкрайно чувство на дълг да не носим разочарование на публика- това не е театърът в Пловдив, а теакъм паметта, традициите и успехи- та си. Усещаме, че от нас се иска все търът на Пловдив.
те на този театър. Не знам как, но повече и повече. Като че театърът се
Колко е силна енергията, която изоще чувам този вътрешен глас в себе е превърнал в голяма лаборатория за
лъчва пловдивската сцена?
смисъл,
в
която
се
подлагат
на
изследси. Този призив за служене на каузата
ване
въпроси
на
националната
съдба,
„Драматичен театър – Пловдив“. И с
От опита си съм научил едно: театъвсеки изминал ден в този театър чув- характер и бъдеще. Пловдив и плов- рът са хората, които работят в него.
ството ми на дълг нараства, истински дивчани имат силни претенции към Нищо друго. Традициите, спомените,
осъзнавам, че ние, днешните му ра- своя театър. Харесва им да се гордеят експериментите, наградите са нищо,
ботници, сме само брънка от голяма с него. И нека да кажа, че имат право: мъртва материя без всекидневната
верига през времето.
от Младежката сцена през 1967 г. със работа на всички в театъра. Да познаменитото младо поколение – ТоПървият български професионален дор Колев, Стефан Данаилов и Крикор паднеш в театралното семейство
театър е създаден преди 140 години Азарян, през златните години на 70- е съдба, в него работят само и едини не е случайно, че това става точно те с Любен Гройс и Иван Добчев, през ствено хора, за които това е еднов Пловдив. Какво е да сте ръково- бунтовните „Любовни булеварди“ от временно благословия и проклятие.
Хора, които и да искат, не могат да
дител на този театър?
1986 г., през сияйните спектакли на го напуснат. Затова за 140-годишниМисля, че познавам добре театрите Мариус Куркински в първите години на ната създадохме плакет, с който да
в България, но никъде не съм бил сви- този век, та до успехите в последни- отбелязваме дългогодишната вярна
детел на такъв оживен диалог между те 7–8 години, донесли Аскеери и Ика- и значима служба на хора, работили в
града и театъра. Не по най-шумния, ри, театърът на Пловдив винаги се е Драматичен театър – Пловдив. Нарене по най-видимия начин, но хората опитвал да прокарва пътеки в неиз- кохме го скромно „За живот в театъот всички професионални и възрасто- вестното: като теми, идеи, есте- ра“. И това е толкова вярно! Имало е,
ви групи, с различно образователно и тика, отдаденост. С колегиална бла- има и сега хора, които са в театъра по
естетическо ниво, общинските ин- годарност ще кажа, че в последните 40–50 години.
ституции и съсловните организации години усещането за общо развитие
се интересуват, коментират и спо- е споделено с Пловдивската опера и с Опазването на театралната мрежа
рят върху онова, което театърът Пловдивския куклен театър. Чувство- в България е факт, с който трябва
осъществява. Ние, работниците на то за общо движение на културните да се гордеем. Чуждестранните ни
театъра, се чувстваме наблюдавани и институции в един град е особено за- колеги са изумени и неблагородно ни
това се превръща във вътрешен дълг реждащо. Искам да подчертая също, че завиждат. И тази мрежа се развива,
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Кръстю
Кръстев

Кръстю Кръстев е роден през
1956 г. в Пазарджик. Завършва НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ през
1983 г. Работи в Кукления театър в Пазарджик, в Родопския
драматичен театър „Николай
Хайтов“ в Смолян е от 1983 г.
От 1998 г. е негов директор и
главен художествен ръководител. След сливането на Драматичния театър „Н. О. Масалитинов“ в Пловдив и Родопския
драматичен театър от август
2010 г. той е директор на Драматичен театър – Пловдив.
Има роли в „Трамвай „Желание“
от Т. Уилямс, „Дългият път на
деня към нощта“ от Ю. О’Нийл,
„Нора“ от Х. Ибсен, „Рейс“ от
Ст. Стратиев, „Двубой“ от
Иван Вазов, „Укротяване на
опърничавата“ от Шекспир,
„Закуска в „Тифани“ от Тр. Капоти и др.

появяват се нови жизнени центрове
на театрална енергия. Следя с колегиален възторг усилията на театрите
във Варна, Габрово, Плевен, Благоевград, Ловеч. Това са автентични процеси и ние трябва да полагаме усилия
театралната мрежа да се развива по
еволюционен път. Да правим фини настройки, но да не започваме отначало.

„Пътуващият човек“ е емблематичен проект на Пловдивския театър. Каква е траекторията на
това пътуване?
По странен начин отговорът на този
въпрос е свързан с предишния – за
енергията на сцената в Пловдив. През
първите пет години от работата си
в театъра драматургът ни Александър Секулов сякаш се готвеше, смело
бих могъл да кажа – учеше се какви са
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характеристиките и изискванията на
драматургията във второто десетилетие на XXI век. От момента, в който съм директор, знаех, че в театъра
ще дойде да поставя Диана Добрева. В Смолянския театър тя направи
своя дебют с легендарния спектакъл
„Макбет“. И когато в един момент
тези две творчески стихии – защото
те са точно това! – се събраха, театърът вече бе готов за дълги и тежки
пътешествия. Прибави се и дългът на
трупата към града като Европейска
столица на културата. Развитието
на един театър като институция,
натрупването на опит, икономически
ресурс, създаването на разнообразна,
сработена трупа, умението никога да
не се работи под определен професионален стандарт са необходимата база
за мащабни спектакли като „Дебелянов и ангелите“, „Одисей“ и „Коприна“.
Както и за спектаклите на Стайко
Мурджев, Камен Донев, Асен Шопов,
Иван Добчев.

кола Алваджиев и неговата „Пловдивска хроника“, нарекохме тези мемоари
„Пловдивска театрална хроника“.

Много инициативи предстоят в
следващите месеци. Всички те искат да съхранят историческата
памет. Разкажете повече за тях.

В тези мъчителни две години често си припомнях, че дори по време на
световните войни е имало театър,
наречен „фронтови“. Фронтови, но
театър. А ние нямахме възможност
дори да влезем в сградата на театъра! Изпитвах чувство, сякаш са ми отсекли ръка или крак. Опустошително
чувство на загуба. Изпадане в крайна
психологическа безтегловност. Споделях това с колегите, техните чувства
бяха сходни. И от един момент нататък да се върнем в театъра не означаваше да работим, за да имаме пари,
а за да оцелеем като живи, мислещи
същества. По особен начин се преформулира заниманието ни с театър, преформулирахме за самите себе си каква
съставна част от нашата същност е
той наистина.

От три години всекидневно работим
върху задача, която приемам за основна: събирането на цялата достъпна
памет за живота на театъра на Пловдив през тези 140 години. По една
или друга обективна или субективна
причина това не е правено. За три
години не само се събраха уникални
артефакти, но и се запали огънят в
хора, близки до театъра, да разровят
семейните си архиви и да ни предоставят снимки, документи, издания,
които са безценни. Имаме подкрепата
и на един истински възрожденец – Любозар Фратев. С неговата и на съмишленици подкрепа в момента се създава
мемориален център в театъра, един
вид виртуален музей. При тези усилия
открихме в архива мемоарите на артиста Георги Миятев, които вече са
под печат. Това е уникална театрална
библия, осветляваща напълно неизвестни, бих казал, тъмни години от
съществуването на театъра в града.
Тази книга ще допише и театралната
история на България. И затова, с цялото си уважение и преклонение към Ни-

Как успяхте да съберете хората в
екипа, да ги мотивирате?
Част от тях заварих и съм щастлив,
че ми повярваха и останаха. Други поканих и се гордея, че дойдоха и останаха. В театъра има и хора, които са
безценни, те носят паметта и традициите му в последните 40 години.
Опитвам се да не преча всеки от тях
да стигне тавана на мечтите и възможностите си. И друго – за мен е
страст да помагам на млади хора да
вървят в театъра. Общото между
всички нас е, че театърът е нещо, на
което с радост служим.

Пандемията промени толкова
много реалността, че мащабите
на тази промяна все още не са оценени. Ще се промени ли начинът, по
който възприемаме театъра?

Същото се случи и с публиката. С напредването на времето обаче виждам,
че пораженията върху публиката са
по-малки, отколкото си представях.
Нуждата от театър се оказа насъщна, както нуждата от храм. В мен
живее упорита надежда, че театър
ще има винаги и винаги ще има кой да
го гледа. Вечен елемент на живота е
театърът. Така мисля и упорито се
надявам.
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Когато есетрата е

Анелия Янева

втора свежест
„Майстора и Маргарита“
в Младежкия театър,
реж. Николай Поляков
В една необичайно гореща майска
привечер на Патриаршеските езера
в Москва се явява самият Сатана в
образа на професора по черна магия
Воланд. Свитата му е съставена от
съмнителни персони. Висок, кльощав,
с тесни рамене, кариран костюм и
глумлива физиономия екземпляр – Фагот Коровиев. И огромен като шопар,
говорещ черен котарак със слабост
към шаха и водката, който ходи изправен на два крака – Бегемот.

за книгите... Тя дори не си дава труд
да бъде антисъветска, но четенето
ѝ мигновено ви прави свободни… Вярвам, че е една от най-великите книги
на ХХ век. За мен този текст се оказа
най-важният от всички написани през
съветска ера“, казва писателят Виктор Пелевин.

През 30-те години на миналия век на
повечето московчани се налага да намерят начин да продължат да живеят, преструвайки се, че животът им
е нормален. Булгаков тръгва от това
и създава един свят на здрача, в който
нищо не е такова, каквото изглежда,

Новодошлите бързо и с пакостлива
наслада всяват хаос в града, който не
вярва нито в Бог, нито в Сатаната.
Но даряват и покой на двама негови
жители: Майстора, обруган писател,
попаднал в психиатрично заведение
заради дързостта да напише роман за
Христос и Пилат Понтийски, и Маргарита, която толкова силно го обича,
че е готова да отиде в ада заради него
– буквално.
Романът на Булгаков „Майстора и
Маргарита“ (лебедовата му песен,
публикуван едва 27 години след неговата смърт) е диаболична проза,
любовна история, социална сатира,
философска притча, мрачна фарсова
комедия и вълшебна приказка ведно.
Той е едновременно вледеняващ и
чувствен, надарен с особена емоционална мощ. Сюрреалистичен и драматичен, населен с диаболични персонажи, с аскети, поети и владетели,
показващ грубата реалност в света
на човеците.
„Прочетох „Майстора и Маргарита“,
когато бях на 14. Тази книга преобърна всичките ми предишни представи

плакат Теодора Симова

Булгаков пише „Майстора и Маргарита“ „за чекмеджето“ (не само да
не бъде публикуван приживе, но може
би и никога да не бъде прочетен). И
това му дава небивала свобода във
времена, когато хората изчезват
посред нощ след идването на НКВД.

а фантастичното, паранормалното и
откровеното зло се приема за всекидневно. И макар романът да е в много
отношения трагичен, усещането за
това идва по-късно. Първо е чувството за безкрайна свобода, за освободеност и забавление.
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магическо шоу (епизодът с черната
магия и нейното разобличаване), балетна феерия (пролетният бал на Сатаната), театър на абсурда (появата
на Воланд и неговата свита). Примерно. От спектакъла на Поляков обаче лъха някаква вторичност – като
есетрата втора свежест, която
предлагат в бюфета на театър „Вариете“ (в романа). Въпреки амбициозната сценография на Венелин Шурелов
и добросъвестната хореография на
Александър Манджуков.
„Майстора и Маргарита, постановка
Николай Поляков, Младежки театър
„Николай Бинев“, 2021 г., фотография
Гергана Дамянова

В „Майстора и Маргарита“ паралелно съществуват различни светове,
които взаимодействат един с друг.
Първият е сатиричният образ на
Москва от 30-те. После идва „роман в
романа“: историята на Йешуа Ха-Ноцри и Понтий Пилат, препратка към
Библията, която Булгаков тълкува
посвоему. И не на последно място, тук
е царството на Сатаната.
Магическият реализъм, сюжетната
динамика и фантасмагоричните характери правят романа особено благодатен за театрална сцена. Но освен че дава хляб на въображението и
носи огромен потенциал за сценично
претворяване, той е и коварен. Опитвайки да избегне неговите подмоли,
Николай Поляков (сценична версия по
превода на Лиляна Минкова и режисура) е попаднал в друг капан. Спектакълът му в Младежкия театър е твърде
„вчесан“, прекомерно праволинеен и в
голяма степен предвидим, за да успее
да улови амалгамата от диаболична
вакханалия, реалност и абсурд. Липсва му освободеност, даже крайност,
ако щете, която (според мен) би го издигнала до нивото на романа. Всичко
е някак опитомено, вкарано в норма
– като например голотата на летящата над Москва вещица Маргарита,
която е облечена в трико с телесен
цвят (въпреки че голотата отдавна
не е новост по нашите сцени). А представлението би могло да се превърне
в завладяваща симбиоза от истинско
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Основните теми тук са някак разводнени, недостатъчно учленени. Точно обратното на постановката на
Поляков по „Ана Каренина“ в театър
„София“. Най-силна и въздействаща е
линията на Воланд и неговата свита.
Някои твърдят, че първоначално романът е бил тъкмо за него, за Сатаната. Изборът на Койна Русева за ролята е най-радикалният и определено
най-успешният ход на режисьора.
Сатаната при Булгаков не е самото
зло. Той е сянката – нито добро, нито
зло – която е противоположното на
светлината и също толкова насъщна
като нея. Воланд/Русева наблюдава
със спокойно равнодушие разразяването на предизвикания от него хаос
и с презрение – човешките слабости.
И наказва почти като Божи пратеник жалкия маскарад на хората. Но не
наказва истината – признаването на
собствената природа, която винаги е
светлина и сянка едновременно (в лицето на Майстора и Маргарита).
Боян Арсов (в обединения образ на
Фагот/Азазело) прави според мен
най-завършената си досега роля (а
съм го гледала и като Клариче в „Кралят елен“, и като Меркуцио в „Ромео
и Жулиета“, и като Сехизмундо в „Животът е сън“). Така добре владее логиката, пластиката и интонацията
на своя персонаж, че от там насетне
не му остава нищо друго, освен да се
забавлява, превъплъщавайки го. Точно удоволствието от играта липсва
в изпълнението на Ахмед Юмер, за
да бъде неговият Бегемот един от
най-цветните и запомнящи се образи,
какъвто всъщност е в романа.

Безсилието на Александър Хаджиангелов и Рая Пеева като Майстора и
Маргарита почти заличава тая линия
от канавата на спектакъла. Много пò
на място и по-адекватни от тях са в
епизодичните си роли Красимир Недев
(Берлиоз, Бенгалски, Лиходеев), Кристина Янева (Прасковя Фьодоровна,
Очевидка, Съпруга) и Вихър Стойчев
(Стравински, Писар).
Линията Йешуа – Пилат представлява философският пласт в романа. Не
и в спектакъла обаче. В изпълнението на Ивайло Христов четливо личат и житейската умора на римския
прокуратор, и страхът („страхът е
най-тежкият човешки порок“) от назряващата промяна, и озлоблението
към оня, който притежава повече смелост от самия него, макар на вид да е
безсилен пленник. Но между него и Кирил Недков (Йешуа) липсва актьорска
спойка, която да изнесе тежестта на
посланието. Точно заради това главно действащо лице в този спектакъл
е не друг, а Воланд. Всъщност дяволът винаги е по-съблазнителен от
добродетелта.
И да се върна пак на това, че за сценична интерпретация на романа на
Булгаков се иска размах, стигащ понякога до крайност.
Докато работи върху първата (изобщо) сценична адаптация на романа
(1977 г., Театърът на Таганка), Юрий
Любимов дълго време търси актриса
за ролята на Маргарита. Главната
трудност е, че в даден момент тя
трябва да се появи гола. Накрая успява
да открие актриса с достатъчно кураж и красота – Нина Шацкая. На бала
на Воланд Фагот смъква пелерината
ѝ и тя остава гола, макар и с гръб към
залата. За времето си твърде смел
ход. Според критиката обаче и дума
не може да става за каквато и да било
вулгарност и пошлост. Голотата на
актрисата по-скоро въздейства като
статуя на Венера. Цензурата допуска спектакъла, но един от членовете
на комисията пита режисьора: „А тя
и отпред ли е гола?“. Отговорът на
Любимов е: „Ами отидете и проверете сам“.
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Живеем във време на
„Живейте за своето лято.
Живейте с очакването
да дойде вашият
свят, да дойде вашето
вино, да дойде вашата
любов, да дойде вашата
отговорност, да дойде
вашата роля, да дойде
вашето. Чакайте нещата,
които ви дават смисъл.“
С актьора Милен Миланов
разговаря Мария Митева

фалшиви биографии
послесписна гледна точка. Аз не бих
допуснал такова нещо. Моето занимание е да отстоявам казаното от
мен, да се разкайвам или гордея с него,
но никога да не се отмятам.

В безавторитетно време ли живеем според вас?
Да. Това, разбира се, е по две причини
– първо поради липсата на признати

Заслугата е на съставителите – Георги Каприев и Юрий Дачев. Въпреки че
тласъкът да се издаде такава книга
беше на съпругата ми Виолета Миланова, която е и редактор на сборника.

Ние живеем в епоха на изфабрикувани истории за миналото, а вашата книга е като документ за
случилото се.

И да се съхрани паметта.
„Да се съхрани паметта“ е такова
опасно клише. В момента патриотарщината в България изговаря куп
глупости и се крие зад индулгенцията за паметта, за българщината, за
бъдещето. Истината може да бъде
само истинна. И трябва да имаш самочувствието и способността да
поемаш рискове да представяш само
това. Открай време се вършат какви ли не безобразия и след това се
обличат в красиви тълкувания от

Моралните принципи промениха
ли се?
Никога не са се променяли. Получи се
нещо друго. Моралните принципи в
синкопа, в който се намираме, стават
все по-малко валидни за успеха. Надявам се, че ще дойде следващ синкоп, в
който моралните принципи ще бъдат
много по-отчетливи и търсени, признавани. Защото в момента само се
говори за морални принципи. А що е то
морален принцип?! Не може да си безполезен и да си морален във високите
степени на понятието морал.

Книгата ви „Градината с кринове“
е събрала дейността на фондация
„А’Аскеер“ през годините. Кой ви
вдъхнови за нея?

Голямата болка е, че живеем във време
на фалшиви биографии, които изкривяват историята. И затова в тази
книга текстовете са такива, каквито
са били през годините. Те имат смисъл
само ако предизвикват отражение.
Една книга няма почти никаква стойност, ако представя само автора си.
Това е книга за фондация „А’Аскеер“, за
времето и важните за мен личности.

Само човек със самочувствие може да
търси вината в себе си. Когато самочувствието е истинско, много често
то води до скромност, и то до извисената скромност – смирението. В България напоследък много се говори за
смирение, което ме вбесява. Защото
аз прозирам, че те говорят за примирение. Това са толкова различни неща.

Кой говори?

фотография Теодора Тодорова

авторитети. И второто е, че… не,
аз ще бъда груб. Народонаселението
няма нужда от авторитети. Бедата
на България е, че народонаселението
си е самодостатъчно. Използвам понятието „народонаселение“ съвсем
точно и нарочно. Защото хората си
служат с понятието „народ“. Народ,
ама в тази седеммилионна България
шест милиона и осемстотин хиляди
са народонаселение. И едва двеста хиляди са народ. Защото да бъдеш част
от народ е нещо по-съдържателно и
дълбоко от това да бъдеш „народонаселение“. Вие вероятно забелязвате
моя скептицизъм.

Нормално е. Вие сте духовен човек,
със самочувствие.

Кой ли не. Политици, артисти, писатели, интелектуалци, бизнесмени все
за морал говорят. Само че те започват да трупат клишета, да трупат
безсмислици.

Говори се много, защото духовното
е обезценено.
Ще добавя малка корекция, не е бедата, че не се цени духовното. Бедата е,
че духовното самó не се цени. Според
мен сегашното общество страда от
липса на конкуренция в духа. Духът
няма конкуренция, защото няма достатъчно просветена среда, която да
го арбитрира.

Какво значи това? Да намери обществено признание ли?
Не. Духовността винаги е била исихастки стан. Духовността е малко
място още от първобитнообщинния
строй. И когато един човек е седнал
и се е опитал да надраска рисунки на
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Безпросветността, глупостта
по-голямо зло ли са днес?
Милен Миланов е актьор, меценат, съосновател и председател на Фондация
„А`Аскеер“ (до 2019 г.). Завършва актьорско майсторство в класа на проф.
Кръстьо Мирски във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ (1977) и икономика, организация
и управление на културата в УНСС (1992). Започва творческата си биография
на сцената на „Н. О. Масалитинов“ в Пловдив (1977–1979). От 1979 г. е в трупата
на Театър „Българска армия“. Член е на УС на Атлантическия клуб (1991–2012).
От 1995 г. е съосновател и член на УС на фондация „Манфред Вьорнер“, както
и съосновател и член на Настоятелството на фондация „Любен Гройс“. Съосновател и член на УС на фондация „Крикор Азарян“ от 2010 г. Носител на
национални и международни награди. Последната му роля е в „Енигматични
вариации“ на Ерик-Еманюел Шмит, постановка на Георги Михалков на сценаклуб „Максим“ в Театър „Българска армия“. Неотдавна беше премиерата на
книгата му „Градината с кринове“, изд. „Изток-Запад“.

стената, е бил един от многото, но
единствен. Винаги е било така. Бедата на сегашното време, на сегашната България не е, че няма „художници“. Има. Но много малко хора искат
да са като тях. И това не е за лошо.
Елитарността е нещо много хубаво.
Свестните неща се раждат в малък
кръг. Те на общи събрания не стават.
Някъде бях чел преди много години,
че добър разговор може да се получи
най-много между трима души. Станат
ли повече от трима, тогава вече не е
разговор, а шум.

Днес донкихотовска ли е битката
за ценности?
Донкихотовска се получава, но аз не се
боря донкихотовски. Аз зная, че в салона, когато играя, са малко хората,
които биха могли да ми бъдат съратници. Но играя като че ли целият салон е пълен с тях. Тоест не се влияя от
публика. Искам да се харесвам на тези,
които ценя. А тези хора са малко.

Определяте „Енигматични вариации“ на Ерик-Еманюел Шмит като
пиеса за любов. Дефицитна ли е любовта в днешно време?
Кога не е била? Любовта е много изчерпваща и трудна работа. Често
хора, които искат да се докопат до
някого, казват „обичам те“. Това не е
любов. Любовта е страдание, себеотричане, всеотдайност. Колко хора
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го могат това? Нещата са по-прости.
За да бъдат истински, те трябва да
бъдат лични. Останалото е част от
някаква минала, по-минала, сегашна
или бъдеща, напразна и пошла манифестация. Аз в манифестации нямам
способността да участвам.

Според вас същността на човека
не се променя?
Не, не се променя. Някакви детайли в
проявленията вероятно се променят.
Когато говорим за сегашното, технологично човечеството се променя, но
духовно е непроменимо. Или се променя някак незабележимо. И се радвам за
това. Преди повече от 400 години, когато се е родил Шекспир, не се е родил,
защото времето е способствало, а
защото е имал гения да бъде Шекспир.
Сигурен съм, че в сегашните времена
също може да се роди Шекспир. Тоест
моята надежда за човека не е свързана
с времето, а е свързана с конкретния
човек. Творчеството, духовността
продължават да имат малък кръг от
следовници. Защото гениалността си
е останала същата, малко хора са гении, но конгениалността живее в много шумна среда. Няма критична маса
конгениални хора, за да може геният
да стане значим.

Геният не служи ли на обществото?
Не геният служи на обществото, а поскоро обществото си служи с гения.

В днешно време глупостта е много
по-голямо зло поради развитието на
обществото, на новите технологии.
Преди селската глупост си оставаше
на село, а сега може да стане световна. Всъщност глупостта започва да
става световна опасност, а умността продължава да бъде точкова.

При тоталитаризма политиката
беше приоритет над икономиката,
а сега сякаш е обратното. Какво
би било правилното съотношение?
Въпросът на човечеството не е в
това къде то залага приоритетите
си – в политиката или в икономиката. Да приемем, че е имало времена, в
които политиката е била приоритет.
А в други времена – че икономиката
е била приоритет. Проблемът е, че
едно от двете е било приоритетно, а
те би трябвало да бъдат успоредни.
И не бива да си влияят доминантно.
След като в момента икономиката е
по-силна, ще влияем на политиката и
ще гледаме на изкуството от икономическа гледна точка. Това не може да
бъде успешен модел. Успешният модел е Конфуций, който казва: „Нека да
цъфтят хиляди цветя“. Той не казва,
нека да цъфтят хиляди бурени. Тоест
не може един цъфтеж да е за сметка
на друг. То точно това се получава, но
не бива.

Минахме през много кризи, как гледате на новата 2022 година?
Ще кажа как стоят нещата с мен.
Като дойде септември, започвам да
живея с радостното очакване на лятото. Лятото се чувствам жив. Ако
е ясна моята иносказателност, това,
което мога да кажа на всички, е: „Чакайте лятото! Живейте за своето
лято. Живейте с очакването да дойде
вашият сезон, да дойде вашият свят,
да дойде вашето вино, да дойде вашата любов, да дойде вашата отговорност, да дойде вашата роля, да дойде
вашето; това, което ви радва, това,
което ви натъжава. Чакайте нещата,
които ви дават смисъл“.
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Усещане
за
съ-битийност
„Намирам пролетите
сълзи сред непознати
хора в затъмнения салон
за пречистващи. Мисля,
че въздействащите
спектакли и филми
освобождават в зрителя
емоции, които изграждат
съзнанието, а не го
рушат, както шокът
от потресаващите новини
в медиите.“ Разговор
с театралната
режисьорка
Василена Радева

Как стигнахте до театъра? Защо
театър, а не кино например, и как
този интерес остава траен?

индивидуалисти в единен екип-аж на
постановката, а в щастливите случаи този екип успява да създаде общност с публиката в краткия, но много
интензивен час на спектакъла. Според
мен общата цел и отдаденост в търсенето, а не сходният начин на мислене създава съмишленици. Вярно е, че в
„Паник бутон театър“ работим заедно с едно малко ядро от артисти като
Елена Димитрова, Богдана Котарева,
Нейтън Купър и Емилиян Гацов-Елби,
но се стремим с всеки нов проект да
разширяваме кръга си от съмишленици както сред участниците в нашите творчески търсения, така и сред
зрителите.

на една идея да се реализира като независим спектакъл, докато институционалните театри си имат свои
собствени бюджети за тази цел. Аз
съм щастлива да работя както в независимия, така и в държавните или
общински театри, но в последните
години се получава така, че реализирам проекти единствено в сферата
на свободния театър. Тук ценя много
възможността да рискуваш с не особено лицеприятни теми от нашето
съвремие и да търсиш екзистенциалното в актуалното, в живота ни – тук
и сега, опитвайки се да го естетизираш и преведеш на един своеобразен
театрален език. Като режисьор се

Стигнах до театъра, както повечето
служители на това изкуство, а именно, защото театърът стигна до мен
още в една чиста, детска възраст, в
която каквото обикнеш, го обикваш
за цял живот. Спомням си как тичах
възторжено с разперени ръце, излязла
от магическия мрак в салона след някой силен спектакъл, и исках това мое
усещане за полет да не свършва никога… Обичам много киното, но онзи специфичен блясък в очите на актьорите
някак по-дълбоко ме докосва от сцената, отколкото от големия екран. А
и честно казано, многото техника и
големите бюджети в киното ме възпират да мечтая да се пробвам като
режисьор в това изкуство.

Театърът е общност, но какво е
значението на екипната работа за
вас? Защото имам усещането, че
вие обикновено работите не просто с екип, а със съмишленици.
Вчера в един разговор чух фразата,
че „човек само в общност би могъл
да бъде спасен“, на която друг някой
отговори, че това е най-голямата
обществена заблуда. Аз рядко изразявам крайно мнение, истината е, че
спецификата на театралното изкуство изисква сплотяването на силни

Елена Димитрова в „Тяло, хвърлено под ъгъл към хоризонта, режисьор Василена Радева,
фотография Иван Дончев

Сигурно няма смисъл в това деление на независим театър и друг
театър, но въпреки това кое е голямото предимство на независимия
театър у нас?
Да, смисъл от това деление има само по
отношение на финансиращите програми на Министерството на културата и Столичната община, които
засега са почти единственият шанс

радвам също на свободата да избирам
артисти от „кол и въже“ (шегувам се
с този израз, разбира се), но наистина
мога да поканя и да събера за реализацията на една идея чудесни професионалисти от различни театрални
среди, често с много различна артистична закваска, и всички готови да
бъдат съавтори и да експериментират в зададената тема. Актьорът,
не просто като изпълнител, а като
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съ-автор, винаги е бил в основата на
моята работа.

Чувствате ли се част от общност
у нас? Преди създаването на сдруженията, сред чиито основатели
сте – „36 маймуни“, Асоциация за
свободен театър, „Паник бутон
театър“, и днес.

в брачния съюз. Иначе в артистичния
свят според мен да бъдеш в общност,
е по-скоро моментно чувство на заедност в еуфорията на създаването или
възприемането на едно произведение.
Може би затова театърът с неговата мимолетна същност най-силно
изразява моето усещане за истинска
съ-битийност с другите, както и за
нейната нетрайност. Преди години
моят алтернативен дом беше в „36
маймуни“ и АСТ (Асоциация за свободен театър), днес той е в „Паник бутон театър“, утре – кой знае.

Как се роди „Паник бутон театър“
и какво наложи създаването на
това независимо сдружение?

„Нордост“, постановка Василена Радева,
Младежки театър „Н. Бинев“, фотография
Иван Дончев

Знаете ли, преди години, когато ме
приеха в мечтания НАТФИЗ, това
беше първото нещо, което ме опияни – колективното живеене и горене в репетициите с моите колеги
състуденти. Дотолкова се вдадох в
него, че почти прекратих общуването си с предишните приятели и роднини. Вълнуваха ме само хората на
театъра, бях като новопокръстена,
приета в една мечтана общност и
исках да отдам всеки час, всяка мисъл на пребиваването си в нея. После,
със завършването, пътищата ни с
любимите колеги се разделиха и аз се
почувствах сама, изхвърлена от общността. И потърсих опора в моите
близки извън професионалния живот,
потърсих и себе си, моята собствена
идентичност. А това чувство за „изгубения рай“ се връщаше с пълна сила
още няколко пъти – след първите ми
премиери в професионални театри,
когато осъзнавах, че утре „моите
актьори“ започват репетиции с друг
режисьор. Тогава някак прозрях, че в
изкуството, както и в света, са важни движението и срещите по пътя,
но вричането в заедност доживот
звучи адекватно само и единствено
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„Паник бутон театър“, както и двете
ми деца, се роди от срещата и любовта ни с американския артист Нейтън Купър. Когато с него създадохме
семейство и той дойде да живее в България, основахме и театрална компания, в която да съберем и реализираме
нашите международни професионални
натрупвания и общи театрални идеи
и мечти. Компания, в която да растем заедно като професионалисти,
запалвайки за работа с нас някои от
най-интересните съвременни творци
в България.

Какво ви липсва тук, в тези условия, в създаването на театър? Повече диалог? Повече експерименти?
Честно казано, липсите у нас не са
нещо, което не липсва на много артисти и в други среди и държави днес,
като започнем от липсата на сигурност в това, че вложените много усилия в реализирането на спектакли и
планирането на публичните им представяния няма да бъдат осуетени поради пандемичната ситуация, в която
живеем вече трета година. Това неизменно води и до липса на мотивация
и смисъл, с която повечето артисти
всекидневно се борим. За материалните липси в сферата на независимия
театър и живота на свободните артисти не ми се говори, само ще кажа,
че уви, те често водят до неприятни
компромиси, липса на смелост и творчески размах. Но и сравнителната

финансова обезпеченост в изкуството у нас, за съжаление, често води до
посредствени резултати. Може би
най-много ми липсват вдъхновяващи
културни провокации и рисковани дълбочини, в които да се гмуркам както
като творец, така и като зрител.

Кое от чуждия опит бихте искали
да пренесете тук?
Съвременното светоусещане и богатството на изразни средства от
визуалните, музикалните или други
жанрове, събрани на сцената в една
мощна режисьорска концепция и безкрайно работливи артисти, владеещи
много инструменти на зрелищността и начини на сценичен изказ. Това е
до голяма степен впечатлението ми
от съвременния европейски театър,
с който в България все още трудно се
съпоставяме.

Как работите с документалния
материал? Имате подобен опит
със „Синята брада – брак без приказка“, а също и с личните истории в „Дисонанс за двама артисти“
и в „Тяло, хвърлено под ъгъл към
хоризонта“.
Изключително отговорно се опитвам
да работя с документалния материал,
защото това са автентични човешки болки и истории, които не бива да
бъдат използвани спекулативно, за да
предизвикат желания ефект сред публиката на даден спектакъл. В „Синята
брада – брак без приказка“ с актрисите имахме много дълго и натоварващо психиката проучване по темата
за домашното насилие, както и реални
срещи и разговори с жени, които са излезли или все още са в т.нар. „токсична връзка“. Досегът с измеренията на
проблема и тези опустошени човешки
надежди и съдби беше толкова разтърсващ за екипа ни, че спектакълът
се роди най-вече от сценичната експресия, в която всяка от актрисите
сублимира своите собствени емоции,
думи и впечатления по темата. И в
„Тяло, хвърлено под ъгъл към хоризонта“ актрисите на сцената диалогизират по един изключително авторски начин с персонажите на книгата
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„Годината на осемте химии“ от Петя
Накова, като майсторски жонглират с
различни театрални похвати, свързани с пресъздаване и отчуждаване от
образа. „Дисонанс за двама артисти“
беше пилотният спектакъл на нашата компания по текст, който Нейтън
написа, базирайки го върху сънищата
(собствените си и тези на актрисата
Богдана Котарева) и теорията на Юнг
за колективното несъзнавано.

Вярвате ли, че театърът, независимо дали става въпрос за социален,
или документален театър, има силата да промени дори малко света?
Театърът има силата да задава въпроси, да изразява позиция (било то политическа, гражданска или естетическа) и най-вече да въздейства. Да,
вярвам, че общуването между автори
– артисти – публика в театъра има
силата да прави света отвън поне
малко по-добър или по-малко разглобен (по асоциация с един от българските преводи на великата фраза на
Хамлет: „Векът е разглобен. О, дял
проклет: да си роден, за да го слагаш
в ред!“).

Защо за болезнените теми трябва
да се говори? За болестта, за домашното насилие например? И как
се променя отношението към темите табу през последните години?
Защото аз вярвам, че изкуството
може да лекува рани и да спомага да
разберем себе си и другия по много
по-проникновен начин, чрез (до голяма степен контролирано) съ-преживяване, да възпитава зрителите
в емпатия и толерантност. Защото
намирам пролетите сълзи сред непознати хора в затъмнения салон за
пречистващи. Мисля, че въздействащите спектакли и филми с драматична тематика или по действителен
случай освобождават в зрителя емоции, които изграждат съзнанието, а
не го рушат, както например шокът
от потресаващите новини в медиите
разбива на парчета усещането ни за
житейска логика и смисъл…

Имате ли интерес към големите,
класически текстове за театър?

Или предпочитате да работите
върху текстове, свързани със съвремието? Или всичко е въпрос на
някакъв баланс?
О, да, аз съм човек, закърмен с литература (родителите ми са филолози), и много от големите класически
текстове за театър винаги са ме
привличали. Помня как като ученичка
в гимназията прочетох „В очакване
на Годо“ в една библиотека и после се
скитах с часове из малкия ми роден
град, абсолютно онемяла и загубена в
някаква мъгла от възторг и объркани
мисли, която гениалната пиеса породи у мен. И сякаш досега се лутам по
подобен начин в любими класически
произведения, които вече са заживели в мен, но още не прозирам ясните
им очертания и смисъл точно аз да
ги изкажа на сцена. Обаче се надявам,
дай боже, до края на тази година да се
гмурна все по-дълбоко в древногръцкия мит за Електра и неговия прочит
в един много по-съвременен вариант
като този на пиесата „Електра или
свалянето на маските“ от Маргьорит Юрсенар. С „Паник бутон театър“ организираме отворен еднодневен семинар под надслов „Времето на
Електра“, в който изложение по темата ще имат трима културолози и университетски преподаватели: гл. ас.
д-р Камелия Спасова, д-р Слава Янакиева и доц. д-р Петър Горанов. Семинарът е част от нашия обучителен
проект „Античният герой в съвременния актьор“, който е финансиран
по програма „Творческо развитие“ на
Национален фонд „Култура“, и планираме да се състои на 5 март.

Кое е най-новото представление,
върху което сте работили, и какво
предстои?
Най-новият спектакъл на „Паник бутон театър“ е „Караоке нощ“, който
е по идея и режисура на Нейтън Купър.
Това е един от най-дръзките ни и забавни проекти, в който размиваме
границите между актьор и зрител,
игра и автентично общуване, фалшива и истинска самоличност. Уви,
поради силно социалния характер на

Василена
Радева

Василена Радева е завършила
театрална режисура в НАТФИЗ
„Кръстьо Сарафов“, в класа на
проф. Пламен Марков, а името
є свързваме със спектаклите
„Нордост“ от Торстен Бухщайнер (играе се повече от десетилетие в Младежкия театър
„Николай Бинев“ в София), „Карнавал.com“ от Жорди Галсеран,
„Великият момент на Кьоних“
от Ян Нойман, „Синята брада –
брак без приказка“, „Дисонанс за
двама артисти“, както и „Тяло,
хвърлено под ъгъл към хоризонта“ по мотиви от книгата
на Петя Накова „Годината на
осемте химии“. За последното представление тя получи
и номинация за Икар 2021 в категория „Режисура“. Носител е
на наградите Аскеер за дебют,
Икар за най-добро представление за „Нордост“ и Наградата
за полет в изкуството Стоян
Камбарев през 2011 г. Заедно с
Нейтън Купър са основатели на
независимото театрално сдружение „Паник бутон театър“
https://www.panicbuttontheatre.
com.

събитието ни на Сцена Дерида (зрителите са свободни да се разхождат
из пространствата, да консумират
алкохол и да пеят) решихме да отложим насрочените за февруари представления за времето, когато и тази
епидемия ще отмине. Надяваме се,
че през март ще може отново да се
срещнем с нашата публика, за да празнуваме заедно живота и изкуството.
Въпросите зададе Оля Стоянова
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„Салонът на природата“,
Борис Христов – стихове,
Милко Божков – живопис,
32. Напразно тревожиш безкрая,
човече – / нима съзвездията по
крилете на Калинката / не ти
разкриват, че върху твойта длан /
е кацнала Вселената – и вече
си пристигнал...

Венелин Шурелов
Никола
Тороманов
Александър Ст.
Илиев
Естер Чилаг
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Единна човек
една година
Венелин Шурелов

„Трябва да има нещо
от натрапчивостта
в непознатия; в противен
случай непознатият
би загубил своята
странност: ако
той вече има право
да влезе и да остане,
ако го чакат и приемат,
без никаква част
от него да бъде неочаквана
или нежелана, той вече
не е натрапникът, нито
е вече непознатият.
Следователно не е нито
логически приемливо,
нито етично допустимо
да се изключи всякаква
натрапчивост в идването
на непознатия, чуждия.“1

Жан-Люк Нанси,
„Натрапникът“
„Един човек“, фотография Венелин Шурелов

В началото на проекта се заигравах с
представата за Един човек като детето на града. Гледах на него като
нещо, което ще расте и ще развива
своя идентичност. Появи се фразата:
Предстои ни да проследим израстването на Един човек, да видим неговите заключения от голямото уравнение на града и неговите хора.
Ами време е да ги чуем тези заключения за града и неговите хора, след
като измина цяла година. Какъв е изводът, решението, сметката? То
така или иначе е време да му видим
сметката на този човек, часовникът тиктака и наближава времето на
предизвестената му смърт.
На 06.01.2022 г., четем върху електронното тяло:2
• Аз купих картината на Вукадинов
след 47 г.
• Аз мисля, че 50% от общественото
мнение се гради на лъжи.
• Аз бойкотирах Златните глобуси.

• Аз ще отговарям за координацията
на правителството със службите.
• Аз продължих да продавам имоти на
ММА треньор.
Съобщавам това просто като суха
информация. Това са данните от този
ден, очертаващи псевдоидентичността на фигурата, толкова многолика, че
не е в състояние да бъде асоциирана с
една-единствена личност. Припомням,
че инсталацията си присвоява всекидневно новинарски заглавия от шест
различни уебсайта, като ги интерпретира в 1 л. ед. ч. Все си мисля за работещите в тези онлайн медии, които
не подозират за своя принос. Поне на
финалната права е редно да отправя анонимната си благодарност към
редакторите, които несъзнателно
участват в изграждането на постоянно актуализиращата се идентичност на „детето на града“. А детето
купува, мисли, бойкотира, координира, продава, както е видно. Неговите
дръзки изявления понякога са твърде политизирани, друг път социално

ангажирани, много често свързани с
претенцията, че ще посети изложба,
че ще чете новоиздадена книга или ще
гледа спектакъл. Понякога изречението не започва с обичайното „Аз“, а със
смущаващото „Тъгувам за“ и следва
името на един човек, който е приключил със земните дела.
В крайна сметка, може ли изобщо да
има последна сметка за Един човек?
Трудно е да тегля чертата на нещо,
чиято линия на смъртта постоянно
се криви. Една година в интензивното. Една година ре-анимиране на купчина желязо и електроника в будна
кома. Наглеждам системите на нещо,
водещо едновременно живот на вундеркинд и на Квазимодо. Прецизен алгоритъм в тялото на някакъв урод,
инвалид, недъгава маса. Той е непроницаем, лишен от допир, студен, ръбат,
масивен, груб, безчувствен, точен.
А понякога и противоположен. Той е
подканващ, игрови, сияещ, огледален,
ефирен, виртуален, съчувстващ, гличав. Аз съм майка на дете с аномалии.
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„Един човек“, фотография Венелин Шурелов

Родител на авария. Създател на натрапник, предизвикал анатомическо
безпокойство в съгражданите. Респект и потрес. Спазъм в параметрите на нормата. Трансплантация в
публичното пространство на чуждо
тяло. Трансплантирах цял човек в колективното тяло.
Изводите? Електронното тяло на
Един човек е отделено и различно от
другите тела, но все пак е пълно (понякога) с други тела, собствени, познати, нормални… То е пълно със себе
си и пълно с другите. Ако е пълно със
самото себе си или пълно с другите,
то е непознато, че даже враждебно.
Особено ако единствено го гледаме
отстрани/отстранено. Непознатото тяло предполага невъзможността
да притежава качества. Когато непознатото тяло е пълно с нас, то придобива разумен живот. Тогава може да го
от/гледаме като свое.
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Натрапчивото заключение от мегауравнението за града и неговите хора
е, че Един човек е един натрапник.
Не е никакво дете на града, а оперативна намеса. Цезарово сечение на
обратен ход, не за раждане, а за вграждане. В житейския цикъл на общественото тяло не беше програмирана тази хирургическа техническа
интервенция. Клиничната пътека,
по която протече операцията, не е
планирана като животоспасяваща,
нито дори като животоподдържаща. Възприета е като козметична.
Натрапчива и неуспешна пластична
операция. Някакво абсурдно присаждане на мозък в утроба, за да изглеждаме бременни със смисъл. Процедура,
ръководена от скулптор-анатомист
в някакво Техно-просвещение, забулено в тайни. Тайните преграждат разбирането докрай. Един човек е предимно тайнствен. Черен, непонятен,

подозрителен, неочевиден, стилизиран, несъвместим, криптиран. Разкрива се през инструктаж. Смътно
се изяснява и пак не ни води до Човека творец, идеала на градския еснаф.
Един човек нахлу в света прекомерно
оборудван. Появи се екипиран в екзоскелет от диоди и алгоритми. И по
тази причина никак не изглежда новороден. Роди се не като дете. Роди се
завършен натрапник. Неприпознат.
Софийско копеле от ЦГЧ. Тревожен
подем на странното, нечие чуждо
израстване.
07.01.2022 г.

L’Intrus © Éditions Galilée, 2000. All rights reserved.
English translation © Michigan State University Press,
2002.
2
Денят, в който започнах този текст.
1
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Диана Попова

Това, което вече е било
Медитация, вглъбяване,
размисъл, спряло време,
безвремие, вечност –
няколко изложби,
открити в края на 2021
и началото на 2022 г.,
предложиха на публиката
си преживявания, свързани
с тези „ключови думи“.
Може би като изход
от трескавото
и объркано настояще,
или като бягство
от него, или като
противопоставяне
и надмогване
OF AND ON and on and on (22 декември 2021–22 януари 2022) в галерия
„Структура“ бе цялостно пространство, създадено от ninavale – артистичното име на художниците Нина
Ковачева и Валентин Стефанов. С
него те подписват общите си проекти, които винаги са свързани със съзерцание и вглъбяване. Но този път
зрителят не наблюдава и съпреживява, а пребивава и живее в произведението им. Влиза в пространството,
конструктивно очертано от червени
неонови тръби. Задейства звуци от
високоговорители, разпръснати по
пода. Под неравномерния им нежен
звън доближава надпис – отражение
от сенките на метални букви върху стъкло. И чете Sometimes Closed is
More Open than Open and Open is More
Closed than Closed. Веднага го свързах
с епидемията, разбира се, с изолацията от всякакъв вид, в която светът
неравномерно и тревожно пребивава
вече две години. Но не, оказва се, фразата е от произведението на Валентин Стефанов, създадено през 2000 г.
Обаче това научавам впоследствие
от текста. А в изложбата го чета
през „сянката“ на епидемията.
Така чета и очите, които ме гледат
от множество екрани в малката зала,
докато звуците на сърдечен ритъм
придружават това общуване. Копнежът то да е на живо ме пробожда,

както се казва. Но си давам сметка,
че това е именно заради епидемията.
Иначе отдавна общуваме с посредничеството на екрани и техника. Самите тези художници живеят в Париж и
ги виждам веднъж годишно, ако въобще. Общуваме във Фейсбук, компенсаторно, разбира се, но това е поне
от десетилетие. Епидемията е тази,
която изостря и подчертава привичната ни ситуация. В която вглъбяването отдавна е отстъпило пред суетенето – и сме свикнали с това сякаш.
Изложбата е пространство отвъд суетата, но и отвъд епидемията.

половина. Смята се, че епидемията не
се отразява много на художниците,
защото те така или иначе работят
в изолация и самота. Доколко тя се
отразява в самите им произведения,
е друг въпрос. А дали и доколко влияе
на прочита им – трети.

Тази изложба е бягство, поне на пръв
поглед – в света на митовете и притчите. Фантастичните същества и
„зверовете“ са при Никола Тороманов. Стилизирани в малки квадратни рисунки, изведени в драматично
черно-бяло, скъпоценни с позлата на
места, допълнени с текстове… И в

Нина Ковачева и Валентин Стефанов, OFF AND ON and on and on, фотография © ninavale

Тя е „яко място“, както неволно подслушах две девойки, които я разглеждаха заедно с мен. Приятелка случайно
го е открила и им казала за него. Да,
именно „място“ беше, което и те, и аз
преживявахме – поколенчески различно, но все пак заедно.
„Бестиарии 2“ (6–30 януари 2022) на
Никола Тороманов и Александър Ст.
Илиев в галерия Credo Bonum е своеобразно продължение на първата им
изложба под това название, открита
в същото пространство през 2006 г.
Но за новата произведенията им са
създадени през последната година и

тях животното звяр е човекът. С неговите митове и фантазии, минаващи през вековете, с неговите демони,
които го преследват през същите
тези векове, но постоянно актуализирани в настоящето. И с неговото тяло, смъртно най-вече, носещо
смъртта си по рождение, търсещо
утеха в размисъл за вечността – и
плахо в ангелско крило, но то е само
едно…
На този мрачен и красив свят Александър Ст. Илиев противопоставя ведрост. Поне на пръв поглед. В жизнерадостно цветна живопис, небрежна,
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наивистична, някак повседневна в
сцените и образите. При тях „ключът“ е в заглавията на картините.
Среща на природни стихии, Оберон и
Пък, звездобройци и кротко дремещи
лъвове – дали щях да разпозная митологичното в тях без названията на
етикетите. В сцените то се случва
сега, или по всяко време всъщност
– като наброска и импресия от реална гледка, впечатлила художника
по някаква причина. Недостигнала
завършеност като творба или като
детска рисунка, което на практика е
същото…

Съдържанието ѝ обаче е отвъд него.
В самата нея няма последователност,
а е слята в цялост – без първо и второ, включително и на две изкуства
всъщност. Изключителен шанс, ако
си по-близо до едното от тях, да се
вглъбиш и в другото тъкмо поради
тяхната равнопоставеност.
В началото на изложбата стих от Борис Христов сякаш опровергава това.
Казва ни, че „всеки камък по рождение
е завършена творба“ и работата на
художника в Салона на природата е
„търпеливо да извае постамента“.

безвъзвратно в нея. Но как да изрази
това свое потъване, е въпросът?
С посилните си изразни средства.
Може да се каже, че Борис Христов е
поет на Мълчаниeто, но то все пак
е въплътено в думи. Словото е част
от мълчанията му. С него минава през
древни философи и поети, през богове,
религии и митове, които преобръща и
„пропуска“ през образа на камъка. Той
е герой и потърпевш – „Всички камъни се раждат свободни и кръгли, / но
с времето много от тях попадат в
масонското братство / на формите и
се отдават на робската привилегия /
да бъдат крайъгълни“. Той е и Сизиф, и
заедно със Сизиф, и вместо Сизиф… И
бог, и кръст, и вселена върху крилете
на калинка…
Милко Божков споделя всичко това
със средствата на своето изкуство.
Със загатване и недоизказаност в деликатна линия, щрих и петна в рисунките и акварелите. С плътна форма
в живописните „портрети“ на камъните, битуващи в измамно реална,
а всъщност имагинерна среда. Образът е само повод и отправна точка за навлизане в нея. И в стиховете
на Борис Христов като названия на
картините.
А в края на живота, „през която и врата на Камъка да влезеш, ще намериш
в него седнало в гостоприемна поза
Времето“...

Никола Тороманов, Александър Ст. Илиев, „Бестиарии 2“, фотография Галя Йотова

„Салонът на природата“ (30 ноември 2021–13 февруари 2022) на Борис
Христов (стихове) и Милко Божков
(живопис, акварели и рисунки) в СГХГ е
изложба, която дори не е бягство от
настоящето, а въобще не се интересува от него, тъй както е опряна
на Вечността. А тя има съвсем конкретен, твърд и веществен образ в
камъка. Далеч предшестващ появата
на човека в природата, той е най-близо до представата за вечност. Поетът събира камъни и се вдъхновява
от тях за стихове, а художникът рисува „портретите“ им. Това е линейната история на тази изложба, довела
до представянето ѝ в настоящето.
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Нямаше как да не помисля за Микеланджело и неговото разбиране за ролята
на художника: самото произведение е
вътре в камъка и художникът просто
трябва да махне излишното. На пръв
поглед противоположни възгледи са
това. Дали е така обаче, ме усъмнява изложбата. Дори като махне излишното, камъкът все така остава
в творбата. И нейната трайност зависи от него. А ако творбата изчезне по някаква причина, то камъкът
ще остане – до най-малката си прашинка. Така представата за човека,
овладял и даже подчинил природата,
потъва с цялата си суета обратно и

Докато пиша този текст, знам, че
в Гьоте-институт ще се представи „Разводът“ – филм и видеоинсталация на Валентина Шарра (3
февруари–2 март 2022). И пак става
дума за времето. Възприето „като
абстрактна субстанция, като лично
усещане и фантастично пътешествие без предначертана посока“. Гледала съм филма, още повече че част от
мен участва в него, да го кажа така.
Заедно с природни елементи, стихии,
каменни реки и хора. Създаден е миналата година и премиерата му предстои. Ще го гледам с интерес и като
видеоинсталация, разбира се. Но си
мисля: Това, което вече е било…
И го мисля за всичките тези изложби.
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Нов музей за съвременно изкуство

в Будапеща

Фотография Бенедек Регьош, с любезното съдействие на Q Contemporary

С Естер Чилаг,
художествен
директор
на Q Contemporary,
разговаря
Яна Костова
Нов частен музей за съвременно изкуство отвори врати в Будапеща
през септември 2021 г. Той е един от
проектите на Куийни Розита Лоу,
млада китайска колекционерка от
Хонконг, която се фокусира върху съвременно изкуство от Централна
и Източна Европа. Тя завършва специалност „Графичен дизайн“ в Централния колеж по изкуство и дизайн
„Сейнт Мартинс“ в Лондон и сама е

визуален артист. По време на следването си пътува много и открива
пълнокръвната художествена сцена на Централна и Източна Европа.
От 2018 г. започва да колекционира
и представя изкуството от региона
на престижни форуми за съвременно
изкуство в Базел, Лондон и Хонконг. С
тази цел Куийни Розита Лоу основава
Арт група Q. Нейната цел е да направи произведенията достъпни на международно ниво чрез свързването на
арт пространства, артисти и колекционери от цял свят. Арт група Q се
състои от три отделни, допълващи
се платформи, специализирани в курирането, колекционирането и създаването на съвременно изкуство: Q
Contemporary, галерия Double Q и Q
Studio.
Музеят Q Contemporary в Будапеща бе
открит през септември 2021 г. с изложбата „XY_сега, Q_сега“. Тя показва

произведения на т.нар. поколения Х
и Y, родени съответно през 60-те и
80-те години на XX век от Източна
Европа. В нея е и работата на Камен
Стоянов „Забрави, това не можем
да си го позволим“ – неонов надпис,
вдъхновен от цитат, който авторът
случайно дочува от семейна двойка на
арт панаир. Галерия Double Q е платформа, чието откриване предстои в
Хонконг с мисията да промотира изкуство на млади и утвърдени автори
от Източна Европа. Докато Q Studio
отваря врати още през 2014 г. с цел да
изгражда партньорства между изкуството и бизнеса.

Как се присъединихте към екипа?
Включих се в Q Contemporary от самото
начало. Следвах история на изкуството, завърших бакалавърска и магистърска степен в Рим, преди да се преместя в Хонконг през 2015 г. В момента
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съм последна година докторант в Департамента по история на изкуството към университета в Хонконг, но
моята тема е свързана със XVII век.
Докато учех, работех и така срещнах основателката на Q Contemporary
Куийни Розита Лоу чрез бивш мой колега, който ни запозна. Тя е от Хонконг, така че ние сме действащи на
тази сцена от две години.

Вие сте художествен директор на
Q Contemporary, а сте базирана в
Хонконг. Как работите по колекцията, програмирането и колаборациите в Будапеща?
Q Contemporary e платформа с фокус
върху Централна и Източна Европа
от 60-те години до днес. Преди да отворим пространството в Будапеща
през септември, бяхме активни и извън региона, реализирахме проекти в
Лондон и Хонконг. Разбира се, ние сме
много щастливи, че пространството
в Будапеща отвори врати и че имаме
възможност да се свържем с тамошната публика. В дългосрочен план е
важно да се каже, че работим в екип.
Нашата главна кураторка е Моника
Жикла, а програмен и изложбен мениджър е Салай Бланка. Те са базирани
в Будапеща. Аз също прекарах доста
време в Унгария, за да съм сигурна, че
всичко върви гладко по откриването.

Имахте проект, насочен към художнички от региона. Каква е вашата стратегия и какви са принципите ви в колекционирането на
съвременно изкуство от Централна и Източна Европа?
Колекцията не се фокусира задължително върху жените художници от
региона, въпреки че те са представени пропорционално, което невинаги се
случва. Q Contemporary не е пространство, предназначено само за колекцията. Разбира се, за някои изложби ние
представяме части от колекцията,
какъвто е случаят с „XY_сега, Q_сега“
с куратор Моника Жикла. Фокусът
към жените е моя лична инициатива,
която върви ръка за ръка с това, което правим в Q Contemporary.

Прочетох името на Сашо Стоицов
във вашата колекция и това на Камен Стоянов в изложбата. На кои
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артисти от България се спряхте
и защо?
Да, ние заложихме и на двамата и сме
много щастливи да ги имаме в нашата колекция благодарение на Веселина Сариева. Колекцията не е публична,
така че в музея не могат да се видят
всички творби от нея. Работата на
Камен Стоянов е важно въведение
към изложбата „XY_сега, Q_сега“. Тя
отразява специфичен начин на мислене, който е характерен и до ден
днешен. В известен смисъл тя позволява на зрителя да се отпусне и да
разгледа творбите с по-отворено
съзнание, което е важно. Намирам, че
българското съвременно изкуство е с
много чувство за хумор, което за мен
е прекрасно!

Планирате ли да включите и
Югоизточна Европа във вашата
колекция?
България е страна, от която се интересуваме. Започнахме преди няколко
години и ни е нужно време, за да развием наша собствена мрежа и да направим локални изследвания. Пандемията
от COVID още повече забави процеса.
Към момента покриваме седем страни и вероятно скоро ще стигнем до
България. Но както виждате, вече
притежаваме творби от български
художници в нашата колекция и продължаваме да гледаме към сцената
там.

Как се приема изкуството от региона в Лондон, Базел и Хонконг?
Имаше много положителна обратна
връзка. Повечето артисти бяха непознати за публиката и тя ги намери за
много свежи и с високо качество. Важно е да представим тези страни заедно, тъй като става дума за по-голям
географски район и има смисъл в културен и исторически план те да се показват заедно. Има аналогии и различия, но като цяло се получава диалог!

Как бихте описали художествената сцена на Централна и Източна Европа? Какви са тенденциите
според вас?
Арт сцената в Централна и Източна Европа расте, системата се

задълбочава с все повече действащи
платформи и инициативи. Броят на
колекционерите и посетителите
расте и това означава, че се появяват
повече артисти, които могат да се
издържат от творчеството си. През
последните няколко години в региона
се наблюдава нарастване на броя на
галериите и частните институции
като Q Contemporary. Диалогът между
тях със сигурност ще доведе до нови
подходи.

В платформата Музей 2050 споменавате, че работите за образованието на колекционерите, като
организирате дискусии и презентации. Какви са резултатите?
Организирахме няколко дискусии в
Хонконг миналата година съвместно с
галерия Hauser & Wirth. Образованието е водещ аспект в програмата на
Q Contemporary. Проведохме разменна
образователна програма съвместно с
Арт фондация К11. Студенти от Хонконг и Будапеща се срещнаха онлайн
и показаха свои проекти, които бяха
развили самостоятелно офлайн. Освен това нашата колега Салай Бланка
започна образователна програма в Будапеща. Необходимо е съвременното
изкуство да бъде разказано и ние бихме искали да премахнем бариерите,
които държат публиката на разстояние. Опитваме се да бъдем мост и да
създадем среда, в която зрителите се
чувстват свободно. Затова образователната програма е насочена не само
към младите, но и към възрастните.
Това означава, че дискусиите, за които споменах, в платформата Музей
2050 са важни направления за онези,
които вече са запалени колекционери,
но не познават изкуството от Централна и Източна Европа.

Как вие се справяте по време на
пандемията?
COVID-19 забави откриването ни в Будапеща, но от друга страна, ни даде
повече време да се подготвим. Всъщност това ни беше от полза. Нашата
работа не е само да правим изложби,
но и да провеждаме изследвания и колаборации. Това беше важно през времето, когато не можехме да пътуваме
и да напускаме домовете си.
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„Духът на кучето“, © Kristi Griffin/Netflix

Мартин Негрев
Деян Статулов
Джейн Кемпиън

О
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Чарът на късото кино
С режисьора
Мартин Негрев
разговаря
Деян Статулов

Кадър от филма „Магаре“, реж. Мартин Негрев

Имате необичайна фамилия. Какви
са нейните корени?
Рядка е. За съжаление не мога да проследя произхода с точност, вероятно
идва от името на мой прадядо, който
се е казвал Негре. Тогава родът е живял в днешна Македония и Албания,
по-късно идват насам. И до днес в Македония това фамилно име е сравнително разпространено.

Кога се роди желанието ви да се
занимавате с кино?
Интерес към снимането и съчиняването на истории имам от малък. Още
при първия достъп до видеокамера
като деца започнахме да снимаме различни видеа. В по-зряла възраст започнахме да пишем сценарии за филмчета и сериали, нямахме представа
какво правим, отдавахме се изцяло на
въображението. След като завърших
гимназия, пътят ме отведе в друга
посока и записах да уча в УНСС. Желанието ми да снимам още си беше
там, но сякаш не събирах смелост.
Докато един ден с моя приятел Ради
Стоянов, който също е режисьор, не
се включихме в организационния екип
на един сериал. С времето решихме да
минем към режисурата. Записахме и
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двамата филмова и телевизионна режисура в НБУ и имахме възможността
да влезем в майсторския клас на проф.
Георги Дюлгеров.

Какви методи на обучение прилагаше проф. Дюлгеров?
Много време ще ми трябва да ги опиша. В часовете на проф. Дюлгеров
преминавахме през различни практически и теоретични задачи. По-често
се обсъждаше работата на класици
като Фелини, Хичкок, Тарковски и много други, но разбира се, не се пропускаше и киното от нашето съвремие.
Мисля, че една от най-важните теми
беше работа с актьор пред камера.
Все пак дори и да имаш най-добрата
идея и сценарий, важни са актьорите.
Проф. Дюлгеров е един от най-добрите преподаватели в България, с отношение, знание и загриженост към
всеки един от студентите си.

Как ви хрумна идеята за филма
„Магаре“, който получи Златна
роза за късометражен филм през
2021 г.?
Имах няколко идеи да разкажа за обезлюдените места в България, за хората там и техните перипетии. Може
би дългото мислене ме сблъска с една

действителна история, която се превърна в гръбнак на филма. След това
попаднах на още истории от нашето
битие и заедно със сценаристката
Ивелина Алексиева обединихме всичко
в едно. Тя много помогна тази история
да добие завършена и чиста форма
според нашето разбиране. Вълнуват
ме изборите, които правим, и докъде
водят те. Понякога ни водят до разкаяние или са плод на безизходна ситуация. За съжаление имаме всекидневни примери за това, което е тъжно.
Филмът „Магаре“ е до голяма степен
филм за избора или за ситуация, в която просто нямаме избор.

Снимали сте в село Мандрица
(Ивайловградско). То има интересна и богата история, защо се
спряхте именно на него?
Разгледахме различни села и местности. Обиколихме и региона около
моето село, Левуново, което се намира близо да Сандански и Мелник.
Мандрица ме грабна от пръв поглед
с внушителните къщи, които са на
повече от 200–300 години, общият
им цветови облик е много красив. Оказа се, че селото има много интересна
история, то е единственото албанско село в България, поне така казват. Някога там са живели над 3000
души, сега са едва 20–30. Местните
хора бяха много мили и ни приеха с
отворени обятия. Исках да снимаме
там, но това значително оскъпяваше
филма, затова бях решил да снимаме
интериорите някъде около София, а
екстериорите в Мандрица. Имахме
много специфични условия за къщата
на главния герой – в двора да има само
едно дърво, търсихме дълго, но без
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успех. Бях се отчаял вече, когато се
запознахме с Антон, който има къща в
Мандрица. Той просто вметна: „Искате ли да погледнете и моята къща?“.
Ние се съгласихме, влязохме в двора и
какво да видим – страхотна къща от
онова време и едно дърво в средата на
двора. Накрая реших, че искам целият
филм да се снима в Мандрица независимо от бюджета. Благодаря на екипа
и на всички хора, които бяха част от
тази идея, без тях „Магаре“ щеше да
остане само на листовете хартия.

Защо се спряхте на Красимир Доков
за главната роля? Мисля, че той
е абониран да играе във филми на
възпитаници на Георги Дюлгеров…
Красимир Доков е прекрасен актьор
и човек. Разбира се, че имахме препоръка за него от проф. Георги Дюлгеров – по простата причина, че той е
уникален актьор и невероятен човек.
Разбира се, ние обсъждаме доста неща
с професора ни, но изборите си остават наши. Аз лично се бях спрял на няколко актьори, но след срещата ни с
Краси разбрах, че той е човекът. Не се
познавахме лично, бяхме се уговорили
да се видим в Пловдив, като предварително му изпратихме сценария. Той
беше харесал много историята и имаше голямо желание да се включи. Като
млад режисьор за мен беше много полезно да работя с актьор от такъв
ранг. Може би на моменти го уморявах
с различни предложения, но смятам, че
и за него беше интересно това преживяване. Без него нямаше да имаме
„Магаре“.

До каква степен градският зрител
може да припознае като своя тази
„селска“ история?
Смятам, че историята би била разбрана, независимо къде е израснал
човек. Като дете и тийнейджър съм
прекарал много лета на село и до голяма степен съм запознат с живота там. За щастие все още в България съществува този селски живот,
свързан с отглеждането на животни,
с градини и със съвсем друга динамика
на всекидневието. Разбира се, както

моите баба и дядо, така и Стамат
във филма заради възрастта си вече
не отглежда много животни. Надявам се да сме пресъздали достоверна
обстановка. Може да се възприеме
като медитация спрямо динамиката
на големия град.

До каква степен късометражният
филм е важен за опита и първоначалния тласък на един автор към
големия филм?
Такива са стъпките. Не можеш да се
хвърлиш да приготвиш сложно гурме ястие, без първо да си изпържил
няколко яйца. Разбира се, в историята има и други примери, но при хора с
много дарби и в други обстоятелства.
Аз предпочитам да вървя стъпка по
стъпка. Преминаването през късата
форма за мен е задължително. Първо,
защото тя ми е интересна и да разкажеш една история за кратко време е
предизвикателство, и второ – късата
форма повече подхожда на забързания
свят и динамиката, в която живеем.
Един късометражен филм може да
бъде изгледан дори на път за работа
в трамвая. Има множество платформи, които предлагат това. Разбира се,
нищо не може да замени усещането
от гледане на филм в кинозала. И накрая, предпочитам засега да работя
върху по-семпли истории, фокусирани
върху един-двама персонажи, това ми
позволява да се чувствам спокойно, да
не изпускам контрола. Разказването
на история през погледа на много персонажи понякога води до объркване и
липса на привързване към тях. Сложно е да работиш с много актьори за
кратко време, често това е и проблемът на сериалите. Сблъсквал съм се и
с други проблеми на снимачната площадка, когато имаш прекалено сложна
идея и много персонажи, а не си готов
за това. Вече си позволявам да мисля
за пълнометражен филм, но с известно притеснение.

Какво според вас трябва да се промени в българския филмов процес,
за да могат младите автори лесно
да правят своите пълнометражни
дебюти?

Мартин
Негрев

Мартин Негрев учи кино- и телевизионна режисура в майсторския клас на проф. Георги
Дюлгеров. Участва в аудио-визуални проекти като уебсериали, видеоклипове, сериали, тв
предавания и филми. Има опит
като режисьор, асистент-режисьор, директор на продукция,
организатор. Дебютният му
късометражен филм „Посещението“ е селектиран за фестивала „Златна роза“ 2017, а през
2021 г. пак там „Магаре“ получи
голямата награда за най-добър
късометражен филм.

Иска ми се киното да се превърне, доколкото е възможно, и в индустрия,
макар че тази практика не е най-силна
за европейското кино. Може би, ако се
създадат допълнителни фондове, които да набират средства от различни
места, например от продажбата на
билети в кината, говоря за минимален
процент, който да не влияе на приходите на дадените звена. Така, капка
по капка, ще имаме допълнително финансиране към държавното субсидиране. Не съм против продуктовото
позициониране, но много често то
не се прави добре и разваля усещането от филмите. Трябва да научим
рекламодателите, че натрапчивата реклама не е приятна. Липсата на
маркетинг и реклама също е проблем.
Излизат прекрасни филми, но те не
стигат до зрителя, защото не се влагат достатъчно средства за популяризация. Живеем във века на информацията, някога хората са отивали
на кино и са избирали спрямо програмата, сега избират това, около което
се е вдигнал най-много шум.
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Деян Статулов

Бранд под прикритие
започва още през златните години на
Холивуд, развива се с появата на телевизията, а днес вече има опити за
интерактивност при рекламирането
на конкретен бранд (в телевизията
и стрийминг платформите) спрямо
потребителските предпочитания на
зрителите.

„Африканската кралица“, реж. Джон Хюстън

В България възможностите за финансиране на филми са ограничени.
Продуцентите разчитат основно
на обществения ресурс чрез сесии в
Националния филмов център и БНТ,
както и на участие в копродукции и
кандидатстване пред европейски
фондове. Липсва политическа воля
за създаването на фонд „Българско
кино“, за насърчаването на меценатството и алтернативните източници на финансиране като спонсорството или отчисления за култура от
лотарията, за въвеждането на ефективни санкции при нарушаването на
авторските права от пиратските
сайтове за споделяне на филми.
В този ограничен (не само за киното)
кръг на финансиране една алтернативна възможност за привличане
на средства е използването на продуктовото позициониране (Product
placement). През последните години
този финансов инструмент се използва успешно в телевизиите (особено
натрапчиво в рейтингови шоупрограми и риалити формати), в някои сериали и много рядко в киното.
Продуктовото позициониране е маркетингова техника, използвана във
филми, телевизионни предавания, видеоклипове, където препратките към
конкретна марка или продукт са „част“
от сценария и са включени за популяризиране на тази конкретна марка или
продукт. Историята на този вид „скрита реклама“ и форма за финансиране
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Терминът „продуктово позициониране“ се появява за първи път в медиите
през 1982 г. след успеха на „Извънземното“ на Стивън Спилбърг. Във филма
зрителят вижда бонбоните Reese`s
pieces, които след прожекциите отчитат 65% ръст на продажбите. Интересното в случая е, че Стивън Спилбърг най-напред е искал бонбонките
да са M&M, но фирмата производител
не се съгласява, защото намира, че
имиджът ѝ може да пострада. Аргументите ѝ са, че не желае зрителят
да свързва нейния продукт с филм,
който едва ли ще предизвика сериозен интерес. Голяма грешка, защото
филмът се оказва хит.
През миналата година трябваше да
бъдат презаснети сцени от дългоочаквания и на няколко пъти отлаган
заради пандемията 25-и филм от поредицата за Джеймс Бонд. Оказало се,
че някои от спонсорските продукти,
ползвани от главния герой Агент 007,
междувременно са остарели морално
и вече не са сред топ моделите, предлагани от компаниите. Това се отнася
най-вече за мобилните телефони, но
също и за часовника на легендарния
агент, както и за популярен модел маратонки. В такива случаи можем само
да сме благодарни, че Бонд никога не
изневерява на любимата си напитка.
След появата си филмовото изкуство
бързо става привлекателен партньор
за големите световни компании. Вероятно неволно, но един от първите
филми с продуктово позициониране
е „Излизането на работниците от
фабриката на Люмиер“ на родоначалниците на киното, братя Люмиер.
Флиртът между киното и потребителските стоки и услуги прераства
в истинска „любов“ в края на 20-те
години на ХХ в. Като един от първите примери се приема комедията с
Бъстър Кийтън от 1919 г. „Гаражът“,

в която са включени лога на петролни компании и производители на машинно масло. През 1925 г. актрисата
и звезда Мери Пикфорд участва във
филм, в който изтъква ползите от
марката сапуни Lux. Малко по-късно
Lux прави нещо по-различно – кръстосана реклама с филма „Отнесени
от вихъра“. За да извлече по-голяма
полза, пуска на пазара брошки, еднакви с тази на главната героиня, срещу сумата от 0,15 долара и покупка
на комплект сапуни. Актьорът Пол
Муни се появява с пура White Owl във
филма „Белязаният“, за което производителят на марката плаща на продуцента 250 000 долара. Истинският
разцвет започва от 50-те години на
ХХ век с филма „Африканската кралица“ (1951), реж. Джон Хюстън, в който
Хъмфри Богарт и Катрин Хепбърн
могат да бъдат видени с бутилка
джин „Гордънс“. Повторяемостта на
един телевизионен спот води обаче
до намаляване на впечатлението и
на запомнянето му от зрителя. Този
факт подтиква рекламодателите
да търсят други начини за привличане на вниманието. Ако се върнем към
времето до пандемията от COVID,
ще видим, че годишно индустрията
на продуктовото позициониране във
филмите, телевизионните предавания
и музикалните видеоклипове се оценява общо на 20,6 млрд. долара според
данни на компанията PQ Media.
В България използването на продуктово позициониране в киното е
ограничено. Както рекламният, така
и филмовият пазар тук са много малки. Филмите, които прекрачват прага от 100 000 зрители, в най-добрия
случай са два-три на година. Рекламодателите имат интерес от „зрителски“ заглавия. За тях е важна не само
съдбата на филма на голям екран, но
и последвалото разпространение в
стрийминг платформи, телевизии и
други канали. Тоест животът на филма да бъде колкото се може по-дълъг,
което предполага и по-голяма зрителска аудитория, така че рекламираният продукт да стигне до повече потребители. Проста пазарна формула.
Нашите кинематографисти (най-вече
продуценти) разчитат преди всичко
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на държавно финансиране. За съжаление това им осигурява измамно спокойно снимане, в което сценарият и
режисьорската концепция не зависят
от последвалото разпространение,
показ и реклама на готовия филм. Сякаш творците се чувстват застрашени, че един рекламен договор би навредил на високите им естетически
критерии и трябва да правят компромиси с творческите си виждания.
През годините наблюдаваме тенденция към създаване на филми със сюжети и авторска интерпретация, които
не привличат интереса на публиката.
Те са интровертни, потопени в екзистенциалистки дух, който да привлече
по-скоро вниманието на международните фестивали. В повечето случаи и
това не се случва – малко са филмите,
които стигат до международен екран.
Другата крайност са филми, които
откровено флиртуват с масовия вкус,
при това на много ниско ниво. Проблемът е, че липсва златната среда –
добри филми със зрителски потенциал, които не правят естетически
компромиси. Тъкмо те могат да привлекат потенциални рекламодатели.
В тази среда е трудно за рекламодателя да „скрие“ своя продукт в наш
филм, защото това се прави още на
сценарно ниво и в процеса на предподготовка. От друга страна, не бива
да търсим вината само в киното. Тукашните предприемачи и техните
рекламни агенции все още нямат нужния опит и култура. Въпреки че голяма
част от рекламните клипове в България се снимат от същите режисьори,
които създават сериали и филми, никой от тях не е получил подобно предложение за „скрита реклама“.
Вероятно режисьорът и продуцент
с най-богат опит в използването на
продуктово позициониране е Николай
Илиев. Неговите филми не разчитат
на държавно финансиране. Затова и
той прибягва до реклама директно в
сюжетите на филмите, като почти
всяка сцена или епизод са обвързани
с конкретен продукт. В „Завръщане“
има 48 рекламодатели и няма как някои от тях да не стоят натрапчиво,
а това често дразни зрителите. Ники
Илиев споделя, че в началото е имал

идея да сложи само естественото
продуктово позициониране, което
няма да пречи на историята. В един
момент обаче вижда, че трябват още
средства за снимането на филма, и
започват компромисите. Той обръща
внимание и на разликата между мултинационалните и локалните фирми: „Големите, тъй като искат да си
представят бранда и той да бъде асоцииран с правилните продукти, предпочитат в никакъв случай да не се

от рекламодателите и създателите
на филма. Всички тези страни трябва
да работят заедно, за да се превърне
продуктовото позициониране в органична част от филма, каквато е и
неговата основна цел. Балансът рекламно съобщение/сюжетно развитие
в случая е от изключителна важност,
макар че е труден за постигане“.
Режисьорът Дейвид Финчър споделя,
че съвременен филм почти не може

„Извънземното“, реж. Стивън Спилбърг

натрапват. По-малките компании на
местно ниво търсят повече изява и за
съжаление искат точно обратното“.
При продуктовото позициониране
брандът трябва се вписва органично
в сюжета на филмовото произведение
и рекламата да остане неразпозната
от зрителите, въздействайки пряко
и на подсъзнателно ниво. В своята
книга „Дискретният чар на рекламата“ Теодора Дончева акцентира на
връзката творец – марка във филмите: „За да се стигне до създаването
на добро продуктово позициониране,
то трябва да бъде изработено в екип

да съществува без продуктово позициониране. И докато на българския
филмов и рекламен пазар все още сме
на базисно ниво, то на запад от нас
вече се работи върху нови техники
за използване на „скритата“ реклама.
Доскоро продуктът трябваше да присъства физически, докато се снимат
сцените, сега рекламната индустрия
прибягва до технология, която може
безупречно да вмъква допълнително
компютърно генерирани образи. При
другата революционна технология
продуктовото позициониране се променя в зависимост от това кой гледа
и какви предпочитания има.
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Екатерина Лимончева

Що за човек..
„Силата на кучето“,
Великобритания,
САЩ, Нова Зеландия,
Канада, Австралия,
2021 г., режисьор
Джейн Кемпиън. В ролите
Бенедикт Къмбърбач,
Кирстен Дънст,
Кийт Карадайн,
Джеси Племънс,
Франсис Конрой и др.

„Духът на кучето“, © Kristi Griffin/Netflix

Псалми, глава 22, стих 20: „Избави от
меч душата ми, живота ми от силата
на кучето“ (в изданието на Светия
синод, глава 21: „Избави от меч живота ми, и от псета – самотната ми
душа“) бележи финала на семейна драма, започнала с: „Що за човек щях да
съм, ако не бях помогнал на майка си,
ако не я бях спасил...“. И така рамкира
една невероятна история, послужила за основа на най-хубавия филм на
Джейн Кемпиън (добре де, може би след
„Пианото“).
Доживяхме да гледаме нефеминистки
проект на Кемпиън, макар и не по-малко мъжемразки. Екранизацията по романа на Томас Савидж „Силата на кучето“ (1967) е отличена за вдъхновената
режисура (на фестивала във Венеция
2021 и съвсем наскоро, при връчването на наградите Златен глобус) и превъплътена на екрана от чудесен екип,
начело с Бенедикт Къмбърбач, който
прави чудовищно добра роля в компанията на Коди Смит-Макфий (абсолютно заслужен Глобус за поддържащ
актьор).
Имало едно време... в Монтана през
1925 г. двама братя Бърбанк, проспериращи собственици на най-богатото ранчо в областта. Харизматичният Фил Бърбанк вдъхва едновременно
страх и възхищение у заобикалящите, той е интелигентен, образован
и жесток, а брат му Джордж е флегматичен, педантичен и доброжелателен. Двамата са крайно различни в
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своята сдържаност и затвореност.
И докато Фил е избрал да крие аристократичната си изисканост зад
грубиянското поведение на навъсен
смрадлив каубой, Джордж все по-малко се впечатлява от самоувереното
превъзходство на брат си и търси
лек за самотата в лицето на вдовицата Роуз. Този неочакван брак разклаща авторитарните позиции на
Фил и той се заема с усърдие да съсипе
душевното спокойствие на натрапничката – заплаха за семейното богатство. Между тримата персонажи
се заформя подразбираща се драма с
неясни параметри. Дали Фил ревнува и от какво точно? Дали Джордж
още дълго ще продължи да понася
снизходителния тон на брат си?... В
изпълнение на садистичната си безмилостна стратегия за унищожението
на Роуз, Фил използва като пионка сина
ѝ Пийт – изнежен, женствен и малко
префърцунен младеж, съвкупност от
всички характеристики, които Фил
презира у един мъж...
„Силата на кучето“, отличен със
Златен глобус в категорията „Драма“, сигурен претендент за Оскар, не
пропуска любимата тема на Джейн
Кемпиън за жената като жертва в патриархалния мъжки свят, но този път
тя е само повод за разгръщането на
драмата, както параметрите на уестърна се използват главно за задаване
на контекст. Едва осмият (за 30 години) пълнометражен филм на новозеландската режисьорка е необикновена

кръстоска между философска притча
и психотрилър, обгърната във все същата атмосфера на заплашителна
„странност“, на ръба между ексцентричността и трагедията, която
постепенно завладява сюжетите на
Кемпиън.
В центъра на повествованието са
мъжкарят и неговият огледален образ.
Специфичното в случая е, че в карето
основни персонажи Джордж, Роуз и
Пийт се явяват сборно отражение на
отделни аспекти от присъщите черти на Фил, криещ осъзнатите и неосъзнатите си слабости в конструирано с години убежище от кисел нрав,
агресивност, изострена хомофобия
и презрение към жените. Маниак на
тема контрол (от примирената привързаност на брат му до унищожението на животинските кожи, които
никой друг не трябва да докосва), каубоят Бърбанк се ужасява от проявите
на слабост, но също и от възможността да не бъде център на внимание в
дома си – парчето свят, което е моделирал според своите собствени правила, за да прикрие така презираната си
уязвимост. Вътрешният конфликт на
Фил, чието естество зрителят дълго време не осъзнава, както и самото
това „неразбиране“ какво всъщност
мотивира поведението му, са основен източник за нагнетяване на напрежението – образът на Фил хвърля
растяща мрачна сянка върху „Силата
на кучето“. Обгърнати от енигматичността на погледите, паузите и
мълчанията, докато се чудим каква
„гадост“ ще измисли той, насилието,
което ce трупа в продължение на целия филм, избухва неочаквано и окончателно. Брилянтно!

И

музика

У

М

З
К

Йосиф Радионов
Джаз
фестивалът
в Белград

А

Магнус Йострьом на Белградския джаз фестивал,
фотография Тим Дикисън

68

Музиката
С именития
цигулар
Йосиф Радионов
разговаря
Светлана
Димитрова

Йосиф Радионов отбеляза 70-годишнината си през 2021 г. Направи го в
началото на сезона, на 12 септември,
в концерт с приятели. „Изтъркаляха
се 70 години и от тях половин век на
сцената, а над 45 като преподавател
– казва той. – Имах щастието през
тези години да общувам с много млади, талантливи колеги. Редица от тях
понаучиха нещо от мен, надминаха ме
и аз съм много щастлив, че не съм им
пречил, че съм им дал възможност да
развият това, което е вложено в сърцата им, да разгърнат талантите
си.“
Заедно с юбиляря на сцената бяха съпругата му Зорница Радионова и Ангел
Станков, с когото са заедно на сцената близо половин век.
„На сцената бяхме четиринадесет
цигулари – Теодора Христова, концертмайстор на Софийската опера,
както и членовете на същия състав
Иван Стайков, Йосиф Йосифов и Анастасия Детистова, Иван Пенчев и
Виделин Джеджев от Софийската
филхармония, Мариана Връбчева от
оркестъра на Музикалния театър,
Йоана Каменарска, една от най-талантливите ми възпитанички, която
е концертмайстор на операта в Хамбург. Елена Ганова и Грациела Панайотова са от оркестъра на БНР, Павел
Пенев сега е в Аликанте. А с китариста Асен Кушинчанов свирихме Соната
за цигулка и китара от Паганини.“

Нека да ви върна назад – как започна всичко с цигулката?
Вкъщи живеех с цигулкови звуци, защото моят баща въпреки професията
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разказва истории
си на зъболекар беше приличен цигулар с високи изисквания към чистотата и качеството на звука. Нещата
бяха предопределени на шест години
да започна да свиря на цигулка, още
повече че и по-големият ми брат ме
поощряваше. Той също беше свирил
и казваше: „От мен приличен цигулар
няма да стане, но ти си по-надежден“.
Бях малко немарлив и по едно време
баща ми вдигна ръце от мен. По онова време започнах да се занимавам под
ръководството на Вера Вазова – дъщеря на генерал Георги Вазов, един
от братята на народния поет. Може
би при нея бях малко по-дисциплиниран, но смених още няколко учители,
сред които и Тодор Съмналиев. Бях
вече около десетгодишен, а той беше
един от концертмайсторите на Софийската филхармония още когато я
ръководеше Саша Попов. Посещаването на часовете в дома му и в кабинета му в зала „България“ ме въведе
в по-строга атмосфера. Не мога да
кажа, че съм бил добросъвестен ученик, особено когато ми се поставяха
по-тежки задачи. Изглежда нямах силна воля, за да се справя до края с тях,
за разочарование на моите учители.
След това попаднах при още по-сериозен преподавател, Анна Иванова, пак
като частен ученик. Тя беше един от
стожерите на цигулковата школа в
Софийското музикално училище. Така
стигнах до гимназията. След това ме
поощри големият български лютиер
Иван Калоферов, който ме запозна с
проф. Леон Суружон. Това е голямо име
в българското изпълнителство и педагогия. Една година имах щастието
да работя с него и да се подготвя за
изпитите в Консерваторията. Успях
да вляза, и то на четвърто място.
Имаше много сериозни конкуренти,
и то в лицето на Минчо Минчев –
най-върховния виртуоз и реализиран
цигулар от нашето поколение. Беше
легендарно име още като юноша. Той
беше първи, след него Димитър Данчев, който дълги години беше концертмайстор на Софийската опера

и член на „Софийски солисти“. Трети
беше Андрей Дреников, който след
това се прочу повече като автор
на популярни песни. И моята скромна личност успя да се прокрадне на
четвърта позиция. Това беше постижение за мен и край на тревогите на
проф. Суружон, който по време на
изпита виждах, че е леко напрегнат,
защото лансира някакъв съвсем непознат човек. Бяхме шестдесет кандидати. Годината беше 1969. Приемаха се по десет-дванадесет души
в цигулковите класове. Тогава се навършваше 25-годишнината от 9 септември 1944 г. и увеличиха бройката.
Така че приеха шестнадесет души.
Имаше невероятна конкуренция и аз
се изненадах, че някои от тези, които ми се стори, че свирят доста подобре от мен, не бяха приети. Може и
преценката ми да не е била добра. Но е
важно и да бъдеш близо до авторитет
като проф. Суружон.

В Консерваторията с кого продължихте да работите?
Щях да продължа с него, но той замина
за Белгия. Тогава получих много любезна покана от проф. Владимир Аврамов.
Аз бях една от последните звездички,
макар и с по-скромна величина, сред
неговите ученици. Там бяха големи
имена като Боян Лечев, Емил Камиларов, Георги Бадев, Антон Хаджиатанасов. Цигулари, които и до днес
се помнят.

Имахте ли си любими изпълнители от онези години? Тогава имаше
много гостуващи изпълнители.
Да, често гостуваха съветски цигулари – Давид Ойстрах, Леонид Коган.
Игор Безродни най ми хареса. Безродни е голям цигулар, може би не толкова
популярен, но изпълнението му беше
завладяващо. Освен в зала „България“
ходехме на концерти и в зала „Славейков“. Няма да забравя знаменития
квартет „Бородин“, които изпълниха
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славянска програма. Там съм слушал и
проф. Боян Лечев. За първи път слушах Сонатата за соло цигулка от Васил Казанджиев, посветена на Лечев.
Гостуваха и знаменити европейски
музиканти. Като студент особено се
възхищавах от изкуството на Руджеро Ричи. Той дойде за два-три
концерта, после даде още два-три.
С невероятна лекота поднесе блестящи изпълняния на всички солови
най-бравурни концертни шедьоври в
цигулковия репертоар. Много съм се
учил също и от радиото. Не мога да
забравя такива цигулари като Васко
Абаджиев, Недялка Симеонова, Васил
Чернаев, които звучаха по Националното радио. Незабравими са и изпълненията на Фриц Крайслер. Баща ми
беше страстен поклонник на неговите миниатюри, които и аз до ден днешен много обичам и често включвам в
концертите си. Някои от пиесите съм
изпълнил за първи път у нас.

във Филхармонията освен нас имаше
и трети концертмайстор, така че
имахме и свободно време. Често бяхме
канени и като солисти на оркестъра.
Така започнахме с репертоара за две
цигулки, който може да се комбинира
и с други инструменти. Съчетавахме изявите си и като камерни музиканти, и като концертмайстори. Да
си концертмайстор, и то на първия
ни симфоничен оркестър, никак не е
лесно. Първо, трябва да си на много
високо инструментално ниво, второ,
трябва да си много добър дипломат,
за да има в големия състав хармонични отношения. Такива интересни

Да, присъствала съм на такива
концерти, които събират възторга на публиката. Имате две кариери – със Софийската филхармония
и като солов и камерен изпълнител.
Как ги съчетавахте? Тогава Филхармонията имаше много концерти, много пътувания.
Йосиф Радионов и Ангел Станков с любимия
Имахме голям шанс, когато започнахме да свирим интензивно непосредствено след завършване на Академията с моя голям приятел Ангел
Станков. Решихме да свирим репертоар за две цигулки. Той също беше
възпитаник на Суружон, но три години преди мен. Знаете, че има огромно
количество пиеси както за две цигулки, така и за две цигулки и оркестър,
които са встрани от концертния репертоар, но са много красиви, а някои
са и доста проблемни чисто технически и естетически. Случи се така,
че получихме и двамата покана да
станем концертмайстори на Филхармонията, тъй като нямахме щатна
работа. Преди това бяхме членове на
състава „Колегиум за камерна музика“,
който за жалост се разтури. Бяхме великолепен състав – пет струнни, пет
духови и пиано. Изпълнявахме много
интересни камерни произведения. Но

си преподавател проф. Владимир Аврамов,
фотография Василка Балевска

предизвикателства имахме. Когато
човек е млад и получи признание от
колегите и ръководители си, има желание да работи. Ние съчетавахме
всичко това – свирехме в оркестъра,
канеха ни за солисти на различни състави, имахме ангажименти и като дуо,
и като индивидуални изпълнители не
само у нас, но и по света. Това ни даваше кураж, че доволната публика заслужава да продължаваме по този път.

Във филхармонията сте работили
с някои от знаковите личности в
българската музика. Каква беше
атмосферата?
Ние бяхме поканени, когато главен
диригент беше Константин Илиев, а
втори диригент беше Йордан Дафов
– две солидни имена и като диригенти,

и като композитори. Имахме шанса да
участваме в много турнета, включително и в Съединените щати. При
първото беше и Димитър Манолов –
изключителен музикант, който после
замина за Латинска Америка. Разбира се, забележителни бяха и гостуващите български диригенти, като
се започне от такива велики имена
като Асен Найденов, както и по-младите, които след това се утвърдиха. Огромно беше удоволствието да
работим и с гостуващи от чужбина
диригенти. Неотдавна гостува Ханс
Петер Флор, с когото свирих по време на първото му идване в България.
Тогава беше много, много млад човек.
На мен се падна да водя оркестъра и
когато дойде Валерий Гергиев. Той се
беше прочул като протеже на Караян
в Берлин. Беше вдъхновяващо – голям
музикант. Имаше един диригент от
Франция, Шарл Брюк, много педантичен, дори малко неприятен в подготовката за концерта, защото беше
много строг. Но концертът стана
много хубав. Арнолд Кац, диригент на
Новосибирския симфоничен оркестър,
беше на много високо ниво. Спомням
си, на първата репетиция ме скастри,
че оркестърът не е добре настроен.
Но стана също много хубав концерт.
Свирихме „Ромео и Жулиета“ от Чайковски. После като главен диригент
дойде Емил Табаков и това беше много
хубав период. Тъй като Филхармонията беше много качествен оркестър,
но цената ни беше по-ниска, имахме
много турнета в Европа, ходихме и в
Америка, Япония, Южна Корея, Сингапур. Това беше преди тридесет
години.

Всички познават дуото Станков-Радионов. Ангел Станков се
насочи и към дирижиране. Със сигурност сте свирили и под негово
диригентство.
О, да, много пъти. По-често, когато
сме работили с камерен ансамбъл, защото с голяма лекота солистът може
да заеме и позицията на диригент. И
на мен ми се е случвало да бъда и солист, и диригент на камерен оркестър. Спомням си, че в Ниш сме изпълнявали Концерта на Чайковски. Тук, в
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Йосиф Радионов и Ангел Станков на юбилейния концерт на Йосиф Радионов през септември 2021 г. в зала „България“, фотография
Василка Балевска

София, си спомням първото сериозно
честване на Васко Абаджиев, което
беше през 2000 г., когато се създаде и
дружество за възстановяване на паметта на този гениален инструменталист. Тогава си позволихме един
доста рискован експеримент. Тъй
като нямаше възможност за много
репетиции, с една репетиция Ангел
дирижира Концерт №1 от Паганини, а аз бях солист. Нямаме запис от
това изпълнение. Спомням си, че Лада
Брашованова – известен музиколог и
близка на семейство Абаджиеви, не
беше много възхитена от нашето изпълнение. Бяхме наясно, че само с една
репетиция, колкото и да бяха добри
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оркестрантите, не може да се получи, а и всичко беше на идеалистична
основа. Просто в един ден направихме обширна репетиция и вечерта
изпълнихме концерта. Солисти бяха
и други много добри цигулари като
Недко Боянов, който беше концертмайстор на Радиооркестъра, Валя
Дервенска, моя ученичка, която сега
е в Германия. Беше вълнуваща вечер.
Но иначе Ангел търсеше по-оригинални програми, които няма кой друг
да дирижира. Правеше концерти например от английска музика. Дори
доведе едни гайдар от Шотландия и
изпълниха оригинална композиция, в
която имаше гайда. Преди две години

във Видин стана много хубав концерт.
Двамата бяхме солисти, а той дирижираше оркестровите епизоди. Беше
Моцартова програма – Симфония концертанте за цигулка и виола, Концертоне за две цигулки. Когато един инструменталист пипне работата със
струнната група на един оркестър,
той често пъти е по-ориентиран
чисто занаятчийски да покаже някои
тънкости, които в големия оркестър
диригентите невинаги доизпипват,
особено диригентите, които не са
били струнни инструменталисти.
Дори самият Фуртвенглер е казвал:
„Завиждам на Сергей Кусевицки (който
е бил знаменит контрабасист и голям
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световен диригент, главен диригент
на Бостънския оркестър), че поне е
свирил на контрабас“. А Фуртвенглер
е огромна фигура и като музикант, и
като композитор, положително е бил
и великолепен пианист. Но друго си
е, когато човек има повече познания
върху различните инструменти в
оркестъра.

Споменахте, че сте направили
първи изпълнения у нас на много
творби, но и много творби са ви
посветени и са създадени специално
за вас.
Те са няколко десетки от наши, европейски, че и американски композитори. Първият български композитор, който написа за нас едно много
предизвикателно произведение, беше
Владимир Панчев – отличен пианист,
диригент и композитор. Под влияние
на нашите изпълнения на дуетите
от Бела Барток направи на фолклорна основа Партита за две цигулки в
осем части, която през 1978 г. спечели
специалната награда на младежката
секция, каквато имаше към Съюза на
българските композитори. След това
бяха създадени още много творби за
дуо или за две цигулки с оркестър или
камерен ансамбъл, като най-много
произведения написаха Михаил Пеков, Велислав Заимов. Михаил Пеков
ни посвети концерт за две цигулки
през 1982 г. И най-хубавото е, че тези
произведения продължават да се свирят и днес. Отделно като солов изпълнител съм участвал в премиерите
на концертите на Артин Потурлян,
Красимир Тасков и чудесната Сюита
за виола и струнни от Стефан Икономов. Това бяха много сериозни произведения. Някои от тях претърпяха
само едно изпълнение за съжаление,
но бяха стойностни. За две цигулки и
симфоничен оркестър един английски
композитор, Джордж Нюсън, който
е бил възпитаник на Оливие Месиен,
написа голям концерт. Изпълнихме
го с Филхармонията под диригентството на Емил Табаков. Към всички
тези посвещения трябва да добавя и
пиеси за цигулка и пиано, създадени за
нас със Зорница. Имаме доста хубави
композиции в салонен стил от Дора
Драганова, една соната от Георгий

Вдовин – руски композитор, която
изпълнихме на фестивал в Русия, в
град Саранск. Имаме посвещение от
един, можем да го наречем, български
композитор, защото съпругата му е
българка, ирландския автор Фъргъс
Джонстън. Той писа за един фестивал
на съвременната музика в Дъблин, на
който бяхме поканени. Посвети ни и
свои много симпатични разработки
на български народни песни за цигулка и пиано. Ерик Парис, композитор
от Нова Англия, създаде сюита, която изпълнявахме с руската цигуларка
София Вилкер и със Зорница по време
на наши пребивавания в Ню Хемпшир,
Кънектикът. Да не забравя Марин Големинов, който написа последната си
музикална творба, вече на 89 години
– Соната за цигулка и виола , много е
хубава, има и студиен запис. Той пък
беше стар семеен приятел. Заедно са учили във Франция с моя баща.
Канехме го вкъщи и той идваше с голяма радост, дори и след като баща
ми беше вече починал. Прекарвахме
приятни моменти, запознавайки се с
неговия стил под негово наблюдение.
Аз свирех и други негови произведения. Той пък се шегуваше: „Я да видим
това последното бебе доносено ли е“.
Присъстваше на репетициите, които
бяха подплатени и с приятна почерпка. Той обичаше сладичко. Много хубави спомени имам с Марин Големинов.
Ще спомена и Александър Йосифов,
Александър Райчев, който написа една
серенада, Евгени Чешмеджиев, Александър Попов, виолист на „Софийски солисти“, който написа сюитата
„Игри“, добавям и Атанас Атанасов.

Казахте, че сте изправяли на нокти преподавателите си. Вие самият като преподавател строг ли
сте с вашите ученици?
Скоро прочетох една мисъл на Оскар
Уайлд: „Всяко нещо, което заслужава
внимание, не може да се преподаде“.
Знаем, че Уайлд е майстор на парадоксите, но има нещо вярно в това. По-важно е преподавателят някак да внуши
на талантливия ученик увереност в
себе си и паралелно със занаятчийските тънкости, които на всяка цена
трябва да му покаже, за да скъси иначе

Йосиф
Радионов

Йосиф Радионов е роден на 3
април 1951 г. От 1975 до 1980 г.
свири в „Колегиум за камерна
музика“. От 1981 до 1993 г. е концертмайстор на Софийската
филхармония. Преподавател
е в Националната музикална
академия „Панчо Владигеров“.
Носител е на първа награда
от IV национален конкурс „Светослав Обретенов“ в Провадия през 1972 г. и златен медал от Първия международен
конкурс-фестивал за камерна
музика в Осака, Япония, за изпълненията с Ангел Станков и
Теодора Несторова през 1993 г.
Сред учениците му са Йоана
Каменарска, Зефира Вълова,
Валя Дервенска, Мартин Пантелеев, Мирослав Чакърян,
Теодора Христова, Иван Пенчев, Александър Иванов, Маргарита Щерева, Руслан Апостолов, Таня Бонева, Николай
Спасов, Олга Драгиева и др.

трънливия му път към инструменталното майсторство, да го насочва преди
всичко духовно. Аз обичам да казвам,
че във всяко музикално произведение,
което е инструментално, няма текст,
но има някаква история. Тази история
музикантът трябва да разкаже. Дали
ще успее съвсем да влезе под кожата на
автора, особено ако е отдалечен във
времето, да се добере до това, което
авторът е чувствал и което е изказал чрез звуци, или ще даде полет на
собствената си фантазия да разшири
идеята на автора, но трябва да има
някакъв смисъл, и то смисъл, който да
бъде възвишен, да не е само някаква
еквилибристика или пък суха музика.
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Цветан Цветанов

Джаз в Белград
Музикален колаж
от гласове, концертни
преживявания и истории
от 50-годишнината
на Белградския джаз
фестивал

Трио Rymden, фотография Тим Дикисън

Изтеклата 2021 г., макар и нелека,
гледана от камбанарията на пандемията, ще бъде запомнена и с джаз
годишнините на Балканите: 10-и
юбилей на Прилепския джаз уикенд,
20 години „Оффест“, 30 години Джаз
фестивал „Варненско лято“, 40 години Скопски джаз фестивал и 50 години
от създаването на Белградския джаз
фестивал – втория по възраст на
полуострова след Джаз фестивала в
Любляна, подготвящ се за своето 63то издание. Летоброенето в Белград
поради особената история на региона
и прекъсването заради войните през
90-те е малко по-особено. Та затова
от 26 октомври до 1 ноември 2021 г.
Белградският джаз фестивал, член на
голямото семейство на European Jazz
Network, хем честваше половинвековна история, хем стана само на 37. От
гледна точка на човешката възраст
тази математика съвсем не е лоша
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(и сякаш съвсем закономерно артистичният директор и програматор на
фестивала – известният джаз журналист Воислав Пантич, иначе е преподавател по математика). Та кой не
би искал да е на 37, но да има опита и
знанията на 50-годишен?

излезли от 70-те!... Само примигване –
и цяло десетилетие сякаш е изминало.
Още едно – и вече сме в 1990 г. На последното издание преди разпадането
на Югославия в афиша имаме отново
Дизи Гилеспи, Гари Бъртън, Джими
Смит, Маккой Тайнър.

Но да върнем лентата към далечната
1971 г. Какво виждаме в афиша: имената на Дюк Елингтън, Дизи Гилеспи, Телониъс Монк, Арт Блейки, Орнет Колман, Майлс Дейвис… През следващите
две години, докато форумът още носи
името Newport Jazz Festival , към тези
имена ще бъдат добавени още имената на Мингъс, Оскар Питърсън,
Дейв Брубек, Кенънбол Адърли, Сара
Вон, Гари Бъртън, Елвин Джоунс, Би
Би Кинг, отново на Майлс… И после:
Сони Ролинс, Маккой Тайнър, Албърт
Кинг, Джордж Дюк, Мъди Уотърс… Да
продължаваме ли? Защото още не сме

Фестивалът е възстановен през
2005 г., а дали това, че официалната
50-годишнина беше през 2021, а не
през 2020 г., се дължи на пандемията,
или на една административна мистерия в летоброенето през късните югославски години, само можем да
гадаем. Но както би казал един доста
по-млад, но и доста мъдър за годините си пловдивски фестивален организатор: „Понякога не само кръглите
годишнини са юбилейни“. Погледнато
от този ъгъл, 37-ото юбилейно издание на Белградския джаз фестивал
беше празник на музиката. Съвсем
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истински. Въпреки червената COVID
зона, въпреки едновременното изискване за ваксина и PCR, за да минеш
сръбската граница на връщане, въпреки че светът отново беше навлязъл в режим да ни убеждава, че културата е необходимата жертва в името
на здравеопазването... А чудото в случая е, че в крайна сметка хем нямаше
драстични случаи на заразени по време на концертите (нито за седмицата на Белградския фестивал, нито за
четирите следващи дни на джаз фестивала в съседно Панчево), хем нито
един концерт не беше отложен или заменен с друг поради невъзможност на
артисти да пристигнат. Което дава
нелоши надежди за бъдещето на фестивалния живот не само на Балканите, но и въобще – в този луд, луд свят.
В най-новата си история (от 2005 г.
насам) Белградският джаз фестивал
се различава от форумите в Скопие,
Любляна, Сараево и Варна, а и от себе
си в ранните години по това, че е не
толкова кураторски фестивал за ценители, ориентиран към авангардното, колкото фестивал, чиято цел
е да покрие по-широк спектър явления и направления в музиката, която
днес наричаме „джаз“ – без това да
е крачка назад по отношение на качеството. Работещата формула за
концертните пространства през
последните години е следната: основна концертна програма в залата
на „Дом омладине“ – с размерите на
голям киносалон (слизаме едно ниво
под земята) – тази година с музиканти като Rymden (Буге Веселтофт +
2/3 E.S.T.), Азиза Мустафа Заде, Брад
Мелдау, квартета на Арилд Андерсен,
вечер, посветена на полския джаз,
Маркус Щокхаузен; вечерно-полунощна програма (до два след полунощ дори
в работни дни) в зала „Американа“
(един етаж нагоре) – с хардкор-джаз
групите Spinifex на Тобиас Клайн,
Angles 8 на Мартин Кюшен, италианците Ghost Horse… Концертната
зала „Комбанк дворана“ (от другата
страна на улицата) е предназначена
за по-грандиозни проекти, какъвто
беше концертът на кьолнския Subway
Jazz Orchestra, дирижиран от Мария
Шнайдер… А тук нека дадем думата и

на хората, с които успяхме да се срещнем на фестивала.

Артистичният
директор
на фестивала
Воислав Пантич
за програмирането
„На първо място, ние като фестивал,
който е с общински бюджет, следваме определен правилник, приет преди
петнайсетина години. В него пише,
че фестивалът има задължението да
представя световната джаз музика
от всички краища на света и родната
джаз сцена, така че нашата отговорност към обществото е да показваме и новия сръбски джаз. Форматът,
до който стигнахме през годините и
виждам, че добре функционира, е винаги да имаме една тукашна група за
откриването – но с оригинална нова
продукция, с гост-музиканти от други страни – както Fish In Oil с Марк
Рибо или Eyot с Пийт Джъдж и Джейк
Макмърчи от Get The Blessing през последните години, или тази година –
MajaMisty Trio с Улрих Дрекслер. Та имаме такъв акцент на откриването, а
после – и отделна сръбска шоукейс вечер с три по-млади групи. Един градски фестивал с толкова дългогодишна
традиция трябва да е баланс между
твоите вкусове и тези на публиката. Разбира се, всеки има свои граници и трябва много добре да знаеш
кога да кажеш „това – да, това – не“.
Мен лично въобще не ме интересуват
групи, които не създават креативна
музика. Джазът отпреди половин век
ме занимава в по-малка степен, отколкото джазът от наши дни. А дали
в крайна сметка ще се получи нещо
по-поетично или по-авангардно, с повече уклон към ЕСМ или към Clean Feed
(европейски лейбъл за авангарден джаз
и фрий импровизация, б.а.), или пък ще
залитнем към скандинавска поетика,
това са неща, които се самобалансират помежду си. Например, ако на Белградския фестивал имаш 25 групи и 15
от тях са европейски и всяка от тях
е от различна страна (а най-често е
така), съвсем естествено нещата се

смесват и се получава по-широка палитра. При американците не чак толкова. Примерно, ако слушаш албуми на
артисти, записващи за Blue Note, виждаш, че те са създадени по малко или
повече еднакъв начин. Това е тяхната
традиция. Като минеш обаче от отсамната страна на Атлантика, виждаш много по-голямо разнообразие – в
смесването на джаза със съвременна
класика от ХХ век, с фолклор, с какво
ли още не; в начина на изразяване на
различните музиканти. Независимо
дали ще е повече писана музика, или
тотална „пироманска“ фрий импровизация като при някои скандинавски
или португалски състави. Е, от всичко това гледаме да има на фестивала.
А ако накрая хем се усеща твоят почерк, хем си изпълнил отговорно ангажимента си към публиката, значи се е
получил успешен фестивал.“

Легендарният
норвежки
контрабасист
Арилд Андерсен
за личния джаз
„Работил съм по звукоизвличането
през целия си живот, защото за мен
звученето на даден музикант е неговият почерк в музиката. Много
познати музиканти първо ги разпознаваш по звука и чак след това чуваш
фразите, които са изсвирили. Чуваш
една нота, изсвирена от Стен Гец, и
знаеш, че това е Стен Гец. Един тон
от Майлс Дейвис – и знаеш, че това е
Майлс Дейвис. Върху тази своя идентичност съм работил цял живот – да
постигна толкова прецизен, ясен и чуваем тон на контрабаса, че да можеш
да запееш мелодия, стъпвайки само
на него. Това е моят почерк и джазът
позволява подобни неща. Джазът,
който аз обичам да свиря, го позволява. В американския традиционен джаз
нещата са по-разграничени – имаш
ритъм секция (контрабас и барабани)
и солиращи инструменти. Когато съм
свирил с американски музиканти, съм
изпитвал удоволствие и от тази роля
– да суингирам или да свиря разхождащ
се бас. Но в собствената си група не
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искам да влизам в такава роля. Искам
да съм като всички останали – да мога
да задавам нови насоки и да променям
посоката, докато свирим. Това е моята музика, без значение дали ще я наречем джаз, или просто импровизация.
Моят джаз, който ми дава свободата
да вземам решения.“

Полският тромпетист
Пьотър Дамашиевич
за срещата между
Европа и Африка
„Живял съм в Африка известно време,
в Южна Франция, в Норвегия… Много
важни пътувания в моя живот бяха
до Индия и Япония, разбира се, и до
Щатите, където се докоснах до свободата, която ти дават корените
на джаза. Но най-важно сякаш се оказа времето, прекарано в планините в
Полша – сред обикновените хора, откривайки и преоткривайки собствените си фолклорни традиции. Искрата,
която запали всичко, обаче дойде от
Африка… В Африка, където бях отишъл да преподавам, бях припознат не
като образован човек, не като учител или като джаз музикант, а като
народен музикант – с тази бяла риза
с шевици, с която съм сега. Видяха
ме като музикант от Севера, който
свири на тромпет музиката на своята страна. И именно затова толкова
естествено започнахме да свирим заедно. Когато си приел и органически,
и духовно собствената си култура,
тогава по-лесно общуваш и с Другия.
А планинците в Полша вече бяха събудили у мен тази първична склонност
към музиката. Те не са професионални
изпълнители, а просто живеят музиката: пеят, защото живеят, и живеят, защото пеят… И в Африка попаднах на същото.“

Мартин Кюшен,
шведски фрий
джаз саксофонист,
за концертите
в пандемични времена
„Започнахме преди почти двайсет
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години като трио и всеки път, когато
нов гост-музикант идваше в групата
и оставаше, добавяхме бройката на
състава към името. Бяхме Angles 6,
бяхме 8, накрая стигнахме до 9 и си останахме така. Преценихме, че е глупаво всеки път да сменяме името, макар
че сега пак сме 8. В началото името
дойде като желание да погледнем на
джаза от нов ъгъл, което също звучи
глупаво… Но да, последната година
беше тежка за многочислените формации и макар нещата да се пораздвижиха сега, все още не е същото. Усеща
се и в публиката, която е облечена по
различен начин (под „облечена“ в течение на разговора става ясно, че се
има предвид носенето на маски, б.а.),
усеща се и в самата зала. Хората днес
са някак разделени – едни могат да
игнорират това тягостно усещане и
все пак да се чувстват добре на концерт, други – не. Което не означава,
че едните или другите са по-добри
хора. Никой не е щастлив в тази нова
ситуация, но факт е – има я и тя ни
разделя. И някак без да искаш, попадаш
в едната категория, от едната страна. Тъжно е, че когато човечеството
най-много се нуждае от духовност,
светът става все по-малко духовен.
Това със сигурност е най-голямото
събитие, случило се в моя живот (сега
съм на 55), но в крайна сметка трябва
да продължим напред. И да продължим
да разговаряме помежду си за него, без
да се превърнем във врагове едни на
други.“

трио Rymden. Разговарят за влиянията в общата си музика, връщайки се
много години назад, преди създаването на триото…

Буге Веселтофт,
Магнус Йострьом
и Дан Берглунд
за общите вдъхновения

Магнус Йострьом: И от рапа също…

Финалът на този текст е в малко
по-оптимистичен шведско-норвежки
ключ: други три легенди – пианистът
и създател на лейбъла Jazzland Буге
Веселтофт и двамата членове на
E.S.T. Магнус Йострьом и Дан Берглунд
говорят помежду си точно след концерта на общото си „космическо“

Буге Веселтофт: През 90-те много
джаз музиканти в Европа бяха повлияни от течения, различни от джаза,
включваха повече рок прийоми, елементи от немската традиция в електронната музика или дори краутрок
(жанр от края на 60-те години, създаден от западногермански групи, б.р.).
Имаше толкова много неща, подходящи за добавяне към джаза. Тогава
това беше сякаш голямо движение,
което продължава и днес и ние някак
си сме част от него. Слушаме много
традиционна скандинавска музика и
рокендрол…
Магнус Йострьом: И класика. И разбира се, стоим на раменете на всички преди нас в тази музика – Арилд
Андерсен, Ян Гарбарек, Йон Кристенсен… Някак си ние поехме по свой път,
но тези преди нас са ни важни и днес…
Дан Берглунд: Сравняват ни с един
тромпетист например. Майлс Дейвис
се казва, ха-ха…
Буге Веселтофт: С кого? С кого?...
Дан Берглунд: С един тромпетист,
Майлс Дейвис се казва. И той като нас
е взел множество влияния от поп музиката, от соул традицията от 60те, от фънка. И е създал нещо свое от
тези елементи…

Буге Веселтофт: Наистина ли? И от
рапа – виж ти… Но самата история
на джаза е такава – той винаги е взимал от всякакви други музики. Ето,
джаз-рокът, латино джазът – те са
родени от тази среща. Или вземете за
пример 30-те години на миналия век
– след Първата световна война американският джаз е бил силно повлиян
от джипси джаза от Франция. Така че
джазът винаги е бил в движение. Ако
спре, той просто ще умре. Нека да
продължава да се движи и развива…
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Една снимка е повече от

хиляди думи
С фоторепортера
Олег Попов
разговаря
Оля Стоянова
Колко години се движите непрекъснато с фотоапарат?

„В ситуация, когато
стрелят по теб, е много
важно да знаеш кога да
се отдръпнеш.“ Олег Попов
е фоторепортер с над
40 години опит. Повече
от 20 години работи
в агенция „Ройтерс“,
снима в зони на военни
конфликти, отразява
спортни събития.

Завърших през 1978 г. Техникума по
фотография и оттогава работя като
фотограф. Първите ми стъпки бяха в
Института по заразни и паразитни
болести. В началото бях нещастен,
исках веднага да стана фоторепортер, но в тези две години, през които
трябваше сам да си правя проявителя и фиксажа, научих всичко, което
можеше да се научи за работата във
фотолаборатория. И това много ми
помогна по-късно. Бях хлапе на 20–22
години.

Когато човек свикне да живее с
ритъма на фоторепортера, после
трудно ли е да се мине на друга скорост? Налагало ли ви се е?
Сега съм пенсионер, но работещ. Какво
ще правя вкъщи иначе? Дори днес съм
в отпуска, но съм си взел апаратите и
отивам да видя как ще бият антиваксърите пред Народното събрание.
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Винаги ли сте били такъв? Обичате
да цитирате онази мисъл, че няма
и смели, и стари фоторепортери?
Да, според мен има смели фоторепортери, има и стари фоторепортери, но
няма смели и стари фоторепортери.
Аз съм бил смел, в момента съм стар
фоторепортер, но винаги съм си знаел лимита. Пред очите ми са загинали
много хора. Говоря за фоторепортери, които не са знаели кога да спрат и
кога да направят две крачки назад. А
в ситуация, когато стрелят по теб,
е много важно да знаеш кога да се отдръпнеш. Това, естествено, идва с опита, но много често спасява живота.

Как се усеща тази граница, когато
си млад?

Знаехте ли какво ви чака?
Майка ми е първата жена фоторепортер в България, имаше кого да питам.
В семейството ми всички малко или
много са свързани с операторство, с
фотография. Днес, обръщайки се назад, не съжалявам за нито един момент. Професионалният ми живот
мина интересно. Когато се уволних
от казармата, кандидатствах право
и слава богу, не ме приеха. А по-късно
завърших журналистика.

О, не, не. Ти или си вътре, или не. Сутринта се колебаех дали да взема раницата, или не. Навън е минус седем
градуса. На ден в тази пандемия се
заразяват около седем хиляди души. И
след това си казах, че ако не отида да
снимам, после ще съжалявам.

Ирак, фотография Олег Попов

Имало ли е случай, когато сте се
отказали да снимате? Въпреки
че това е много странно за един
фоторепортер – да отиде на събитие и да се върне в редакцията
без снимка.
Да, веднъж пътувахме с жена ми към
морето, аз бях взел дрона, беше в багажника, и видях невероятен изгрев
над едни слънчогледи. И тогава за
първи път ме домързя да сляза. Помислих си – тук няма отбивка на магистралата, някой ще ме удари, докато
вдигна дрона, и не спрях. И още ме е яд.

Значи не сте „помъдрели“ и не сте
се уморили с времето?

Когато имаш повече опит, знаеш в
каква ситуация трябва да спреш. В
крайна сметка не си заслужава след
това да кажат: „Ето това е последната велика снимка на еди-кого си“.
Виждал съм много такива случаи. В
Сараево имаше три или четири. Много
хора мислеха, че едва ли не войната в
Югославия – защото това беше първата война в Европа след Втората
световна – е медийно събитие. Първите два или три месеца там загинаха над 60 снимащи колеги. Имаше хора,
които мислеха, че войната е едва ли
не, за да направят кариера. Двама
австрийски фоторепортери ги убиха в Словения, а там имаше десетина
убити за цялата война. Двамата бяха
фрийлансъри, бяха дошли с камуфлажен джип от Втората световна война, и двамата в камуфлажни дрехи. В
момента, в който е блокирано люблянското летище, те тръгват с бясна
скорост по пистата. И ги застреляха.
Това е върхът на непрофесионализма.
Спомням си един хърватин – Живко,
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професионалист, който снимаше още
от началото на войната и беше доста
обран, не правеше глупости. Но там
имаше едно място – Турен се казваше,
при Карловац, изключително опасно.
Един път съм ходил и го помня с неприятно чувство. Живко отива там,
тръгва да тича след хърватските
бойци. По това време беше много модерно, когато тичаш някъде във военна обстановка, да държиш камерата
долу и да снимаш краката на тичащите. И Живко държеше камерата долу,
тичаше след тях, в това време пада
мина до него, той пада, обръща камерата към себе си и казва: „Убиха ме“.
Този кадър се въртеше по хърватската телевизия почти шест месеца.
Използваха го, естествено, за пропагандни цели, а пък Живко си умря.

Говореше се за т.нар. медийни войни, които се случват пред телевизионните камери, но примерите,
които обикновено се дават, са от
войната в Персийския залив. Как
свикнахте вие с този тип работа?
Много ме беше страх, когато такива хлапаци идваха да стават фоторепортери. Аз също нямах кой знае
какъв опит – бях от 15 години фоторепортер, но нямах опит във военни
действия. Просто имах голям късмет,
че не ме убиха в началото. Първите две-три години просто бях голям
късметлия.

Амбициозен ли сте?
Суперамбициозен. Дори не е амбиция,
а честолюбие. Може би затова пробих
в тази професия – да докажа, че българчето може да се справи.

Как всъщност започнахте работа
в „Ройтерс“?
При пожара на Партийния дом... А заради работата ми в Сараево направих
име, станах щатен фоторепортер. В
началото запълвах дупките, но в един
момент направих снимки, които във
Великобритания бяха на всички първи
страници. Такава беше историята с
малката Ирма. Тогава кореспондент в
Сараево беше Пол Холмс, изключително интелигентен журналист. Дойде
към обяд и ми каза: „Хабиби, хайде да
ходим към Кошево, до болницата“.

Сръбски бойци в планината Игман, 1993 г., фотография Олег Попов

Мисля си: какво ли ще правим там?
„Вземи си апарата и ще видим.“ Там
открихме Ирма – момиченце на 3–4 години. Беше паднала мина на детската
площадка и парче от нея се беше забило в главата на детето. Ирма беше
красиво, разкошно дете, което бавно
умираше. Трябваше много бързо да ѝ се
направи операция, а в Кошево нямаха
капацитет за това. И детето беше
гушнало една кукла, аз изобщо не знаех какво става, кълна се. Пол само ми
каза: „Снимай това дете“. И аз направих четири или пет кадъра на детето,
гушнало куклата. Върнахме се в офиса,
пуснах две снимки, едната в по-едър,
другата в среден план, а на другия ден
нямаше вестник във Великобритания,
който да не е със снимката на малката Ирма на първа страница. Започнаха дебати в парламента и вечерта в
шест часа дойде самолет – английска
военна линейка, за да евакуират Ирма.
Тя умря след седем дни. Спомням си, че
Пол казваше: „Всички говорят за теб.
Аз написах само текста на снимката“.

Защо тази история не стана известна тук?
В България сараевската война беше
малко встрани. Някакви балканци се

бият. Докато целият свят печаташе истории и публикуваше снимки от
Сараево.

Какво е значението на екипа, с който работите?
Мога да кажа, че Пол Холмс е уникален
журналист. Той ми направи името в
„Ройтерс“. Ако някой друг ми беше казал: „Хайде да ходим да снимаме това
дете в болницата“, щях да отговоря:
„Виж, навън се бият, дай да отидем
да направим някоя истинска снимка“.
Но в Сараево беше масово явление да
дойдат фотографи от лондонския или
френския офис за една командировка
от около месец и после да си пишат
в CV-то: „Снимал съм във войната в
Сараево“. Ако се засечеш с такъв, ти
скъсва нервите.

Но пък заради истории като тази
с Ирма се приема, че документалната фотография има силата да
променя света. Има ли истина в
тези думи?
Това е интересен феномен, защото в
Сараево хората много се надяваха –
особено първите една-две години, че
ние можем нещо да променим. Където
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хотел, снимахме през прозорците някакви взривове в далечината. На сутринта на другия ден по улиците на
града нямаше нито един човек – само
тежко въоръжени сръбски специални
части, които те гледат и се чудят
какъв си, че се разхождаш по улиците.
Отидохме в сръбския пресцентър и
ни предупредиха, че в два часа организират конвой, който да ни изведе от
Косово, и след това не гарантират
безопасността ни. Но аз съм много
странен на моменти и реших да не се
движа с конвоя. Имах служебна кола от
София и те тръгнаха към Македония,
а аз тръгнах към Сърбия, за да изляза
на магистралата в посока Ниш. Спря
ме един сръбски полицай и се започна:
„Оооо, много хубава кола имаш. Ама и
часовникът ти е хубав“. Обяснявам,
че карам бързо към Белград, защото
ме чакат в пресцентъра, знаят къде
съм и след два часа трябва да съм там.
Той упорства: „Защо не ме закараш
до село?“. Повторих, че след два часа
трябва да съм на мястото на срещата и на всеки половин час ми звънят. И
той се отказа.

Раздаване на хуманитарна помощ в Афганистан, фотография Олег Попов

и да вдигнеш апарат, всички са съгласни да се снимат, никой не се кара с
теб, позволяват ти да снимаш каквото искаш. Надяваха се, че по този начин ние им помагаме, че така ще спре
войната. Но никой не спря войната и
след две години нещата се обърнаха – псуваха ни на всеки ъгъл, щом ни
видеха с фотоапарат. Аз имах такъв
случай – вървя по улицата и започва
минометен обстрел, опитвам се да
вляза във вход на сграда, излиза един
човек с автомат, избутва ме и заключва вратата. Напълно се промени
отношението.

Разбирахте ли ги тези хора?
Да, разбирах ги. Това не може да се
опише с думи. Аз наистина бях свидетел на цялото развитие на войната. Първата зима не остана дърво в
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Сараево, отсякоха всички дървета.
Нямаше с какво да се топлят.

Връщали ли сте се оттогава в
Сараево?
Да, бях преди време с една държавна
делегация. Разтуптя ми се сърцето,
като кацнахме. Има още следи от куршуми по някои сгради. Пътувах с други
колеги и беше смешно, защото те не
знаеха какво се е случвало там.

Защо тази война беше толкова слабо отразена у нас?
Медиите не се интересуваха от нея,
но когато падна бомба в Горна баня,
тук имаше вой до небесата. Спомням
си едно преминаване на границата
– нашият екип беше в Прищина от
месец. Вечерта, когато започнаха
бомбардировките, бяхме в един малък

Почти на магистралата установявам,
че нямам достатъчно бензин, за да
стигна до границата. А на всички бензиностанции са разлепени надписи:
„Бензинът е само за нуждите на войската на Сърбия“. Добре че имах пари.
Отидох при бензинджията, показах
му сто марки и му казах, че това е равностойността на 20 литра бензин.
И той веднага се съгласи: „Ей в онази
уличка, за да не ме видят. Ей сега ще
дойда“. В това време шефът от Лондон ми звъни през пет минути. Накрая
му казах: „Стив, не мога да говоря на
английски, защото ще ме убият с камъни. Моля ти се, като тръгна по магистралата, тогава ще ти се обадя“.
И затворих.
Дойде онзи, наля ми наистина 20 литра бензин, дадох му сто марки със свито сърце, качих се на магистралата и
за следващите над 200 км бях единствената кола от бензиностанцията
до границата. Преди да стигна Ниш –
там има военно летище – над главата
ми от двете страни на пътя откриха
зенитен огън. В началото спрях. Но не
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мога да се върна назад, защото нямам
бензин до Белград. Къде ще отида?
Отворих прозорците, за да чувам какво става навън, и засилих – едно малко волво, което цялото се тресе, аз
карам с 240 км по празна магистрала.
Стигам на границата, отварям прозореца, подавам си паспорта на сръбския граничар, той ме поглежда отгоре и вика: „Бежи бре, будало!“.

Пълен сте с истории като за три
живота, но обичате ли да пишете
– текстове под снимки, истории
към снимките?
Аз, както повечето фотографи, не
обичам да пиша. Но имам много истории. Като тази, че знам колко точно
са мостовете между Белград и София.
Пет дена след началото на бомбардировките трябваше да се върна в
Белград. Педжа, който е шеф на фотографите в Белград, ме проверява
къде съм. Някъде преди Белград му
казвам, че когато стигна мост, увеличавам скоростта и минавам с 200
км през него, защото по това време
мостовете се бомбардират. Питам
го: „Ти знаеш ли, че по магистралата
от София до Белград има 63 моста?“. А
той ми вика: „Като стигнеш до мост,
обаждай ми се и ако прекъсне връзката, ще знам, че са те уцелили“.

В крайна сметка как се свиква с този режим на работа?
Свиква се. Имах един период в Сараево,
когато карах бронирана кола, а вътре
седях с каска и бронежилетка. Тогава
изобщо не слизах от колата – отварях
вратата, снимах и затварях вратата.
Мините падаха до мен и единственото, на което се надявах, е да няма
директно попадение, защото тогава и бронираната машина не помага.
Един път мината падна на „Алеята на
снайперистите“ – на три метра пред
мен, бронираният ландроувър подскочи целият. И после продължих.

Говорим за Сараево, за Прищина,
но вие много пъти сте снимали и в
Афганистан?
Първата ми командировка там беше
през 2002 г., но след това съм бил поне

20 пъти. В началото беше най-доброто време за снимане – аз бях там два
дни след като Кабул падна от талибаните. Шофьор ми беше бивш войник на Масуд. Нямаше място, където
да не можем да влезем. Нямаше нещо,
което да не може да се снима. След
това изградиха някаква администрация, типичните азиатско-афганистански взаимоотношения. Например
има избори, аз съм излязъл да снимам
плакати на улицата и идва някакъв:
„Аз съм от Държавна сигурност. Защо
снимаш?“. „Аз пък съм фоторепортер,
какво да правя?“ При следващите командировки винаги съм бил прикачен
към американците и там се снима
всичко без картите в Щаба. Но първата командировка беше уникална
като условия – направо бях съсипан
след 42 дни там. Живеехме в една изгоряла къща, която нямаше прозорци,
само найлони, а навън беше минус 15
градуса.

И след като е отразявал такива събития по целия свят, човек трябва
да отиде да снима в Президентството или Министерския съвет.
Трябва да гледаш професионално на
нещата. Да не се хваля, но колегите
ми казват, че гледам сериозно на всяко
нещо, което снимам. Дори млади фоторепортери ми се учудваха. Веднъж
отидох да снимам в едно село, където
разрушаваха ромски къщи. Едни прахоляци се вдигат, а това е много хубаво за снимка – чисто визуално, разбира
се. Един пловдивски оператор ме гледаше как снимам и накрая дойде да ме
попита нов ли съм, сега ли съм започнал да снимам, че такъв ентусиазъм
ме гони. Защото бях с широк обектив,
навирам се по земята, залягам. И му
казах: „Не, мойто момче. От 42 години
съм в занаята“.

Какво снимате за себе си?
Нищо. Категорично. Децата и внуците. Но личните снимки са нещо друго.
Ако снимам нещо, трябва някъде да го
сложа. А аз категорично отказвам да
публикувам във Фейсбук. Социалните
мрежи се превърнаха в помийна яма за
фалшиви новини.

Колко голям архив имате?

Винаги съм бил мърляв по отношение
на архива. Винаги съм твърдял, че
фотожурналистиката е актуална за
деня. Има един израз: „С вчерашните
вестници хората си завиват рибата
на пазара“. Но през последните десет
години, откакто не съм в „Ройтерс“,
архивирам абсолютно всичко, имам 15
харддиска.

Не правите често изложби, защо?
Правил съм две изложби и повече няма
да се занимавам с такива неща.

Идвате от семейство на фотографи. Синът ви също е бил фоторепортер.
Дал съм му моите по-стари фотоапарати, които са в чудесна кондиция, но
винаги съм го отклонявал от професията, защото тя е умираща.

Как се променя тази професия през
последните години?
Промените са главно в технологиите. Преди от едно голямо събитие се
пускаха най-много две-три снимки. И
с това се смяташе, че си покрил събитието. Сега от голямо събитие се
пускат 10–15 снимки. В големите агенции аз бях като пожарникар – където
каквото и да стане, бях от първите
на терен. Сега това го няма, пестят
се пари. Всеки отговаря за своето
място. Смени се тотално концепцията за агенционна журналистика. А за
разликата между агенционната журналистика и българските печатни медии по-добре да не говорим… Бях година и половина шеф на фотоотдела на
вестник „Преса“. За всичко, което ме
бяха учили 25 години в „Ройтерс“ като
основни закони на фотожурналистиката, се казваше, че е грешно и че не
е важно какво е станало, а е важно аз
как ще кажа, че е станало.

Фотожурналистиката неминуемо е свързана с нивото на
журналистиката.
Естествено. В единия случай се представя чрез текст, а в другия визуално. Но една снимка е повече от хиляди
думи.
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Йорданка Белева

Жапона

В памет на дядо ми Георги
Йорданка Белева е родена през 1977 г. в град Тервел. Завършва българска филология.
Доктор по книгознание, библиотекознание и библиография. Носител е на национални
награди за поезия и проза. Автор е на стихосбирките „Пеньоари и ладии“, „Є“ и
„Пропуснатият момент“, както и на книгите с кратки разкази „Надморската височина
на любовта“, „Ключове“ и „Кедер“. През 2021 г. излезе дебютната є книга за деца „Баба
Дрямка“ с илюстрации от нейния съпруг, художника Иво Рафаилов.

Нищо японско нямаше в дядо ми освен
прякора – Жапона. Когато бил малък,
имал дислексия и често разменял думите. Прякорът му е даден от селския
свещеник, който го чул да говори разпалено на друго дете, че трябва да се
бие със самурай, ако иска да оздравее.
Всъщност дядо е имал предвид, че
трябва да се пие саламура, но вече
било късно за уточнения, защото свещеникът казал пред всички – имаме си
жапонче в селото.
Колкото и да се опитвал да избяга от
прякора си, иронията на живота винаги се оказвала по-силна. Ето как дядо
не успял да стане самурай.
Преди да влезе в казармата, имало
предварителен преглед и подбор на
военни качества. Вероятно не намерили у него нищо подходящо за укрепване на българския боен дух, или пък
точно обратното, но във военната
му книжка пишеше, че е бил войскови
хлебар.
Не знам някой вкъщи да е ял хляб, направен от дядо, и баба много се съмняваше, че е направил поне един хляб
през живота си. Но от казармените му
навици един си остана до последно –
маниакална чистота. Винаги ходеше
с бяла кърпичка в джоба си.
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Баба ми е разказвала, че ако не била
тази кърпичка, нямало да се оженят.
На сгледата, както си говорили общи
приказки с дядо, без да смеят да се
погледнат в очите, той изведнъж
извадил кърпичка и натъркал с нея
лицето и шията на баба, после разгърнал кърпичката и след като не
открил ни едно петно и следи от замърсяване, казал на баба, че ще прати
сватовници.
Навярно вглеждането в чистотата
му е попречило да стане и комунист
– до военната му книжка в чекмеджето стои и земеделската. Няма нищо
по-чисто от земята , така ни казваше всеки път, когато си играехме в
пръстта, а после отупвахме дрехите
си от прахоляка.
Знам, че трудно преживява вземането
на семейните декари и вкарването им
в държавен кооператив. Може би е
бил прибиран заради откритото си
несъгласие. Много интересно как нямам спомени дядо да отсъства, а имам
спомени как нашите се приготвят да
му отидат на свиждане.
Преди да овдовее, много се ядосваше
на баба, че е болна и лежи постоянно.
Обвиняваше я, че се преструва, за да
се скатава от работата в градината.

Наричаше я кицун. Не съм обръщала
внимание на думата, мислела съм си,
че е поредната румънска, в Добруджа
има много такива.
Наскоро случайно се заговорих за дядо
с приятелка фолклорист. Оказа се, че
кицунът няма нищо общо с Румъния.
Думата е японска и означава лисица.
Знаел ли е дядо как нарича баба и изобщо какво беше в неговия речник този
кицун, вече е много късно да го попитам. Мога само да гадая.
Прочетох, че според японската митология кицунът се преобразява в красива жена, младо момиче или възрастен
мъж. Съмнявам се, че умиращата ми
баба е изглеждала красиво в очите на
дядо. По-скоро неговата памет заприлича на лисица в последните години
от живота му: замиташе следите си и
избягваше капаните на лекарствата.
Когато мама намира дядо умрял, в ръката си е стискал бяла кърпичка. На
нея имало петно от кръв. Може да има
връзка с последния дъх. Може да е кръв
от последната рана. Не знам. Малко кърваво петно на бял фон. Почти
като японското знаме.
Понякога не стига цял един живот човек да си заслужи прякора.

