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На 24 февруари 2022 г. се събудихме в 
съвършено различен свят. Пред очи-
те ни една държава с претенциите на 
империя (Русия) и нейният самодържец 
(Владимир Путин) извършиха не само 
агресия срещу суверенна Украйна, но 
се опитаха да взривят цялата архи-
тектура на международните отно-
шения, градени с толкова много труд 
и компромиси след края на Втората 
световна война.

Затова и този наш брой е посветен на 
„света на войната“. След края на ХХ в. 
някак пренебрегнахме възраждащите 
се империи и техните апетити към 
различни чужди територии. А запла-
хите са съвсем реални: Турция на Ер-
доган гледа с едно око към отоманска-
та си периферия; Иран на моллите е 
взрян не само в Персия, но и отвъд нея; 
Русия на Путин кръстосва експанзия-
та на евразийския си проект с този на 
СССР; Пекин се стреми да глобализира 
наследството на Поднебесната импе-
рия под управлението на Китайската 
комунистическа партия. 

Можем ли тогава да приемем, че 24 фев-
руари 2022 г. ще се окаже също толко-
ва важна дата, колкото 11 септември 
2001 г.? Според френския политически 
философ Робер Редекер, интервю с 
когото можете да прочетете в броя, 
става дума за две преломни дати, от-
варящи цяла епоха. А една епоха, как-
то настоява прочутият френски ис-
ториософ епископ Босюе през XVII век, 
е време, белязано от „някое голямо съ-
битие, към което се съотнася всичко 

останало“. Така то поставя началото 
на нов политически и мисловен пей-
заж, за който все още никой не подози-
ра, но който вече прозира на линията 
на хоризонта. 

Чак толкова неподозирана ли беше 
военната агресия на Владимир Путин 
срещу Украйна? Ни най-малко. Една 
от особеностите на авторитарните 
режими е, че при тях военната офан-
зива се предшества от дълъг период 
на идеологическа офанзива. Още в сре-
дата на 20-те години на ХХ в. Адолф 
Хитлер разкрива плановете си за све-
товно господство в книгата „Моята 
борба“, които сетне преповтаря във 
всичките си речи като канцлер след 
1933 г. Ала малцина възприемат сери-
озно заплахата. Западният свят смя-
та, че налудничавият фюрер блъфира, 
че изнудва, че иска да получи това или 
онова, след което ще се кротне. До-
като на 1 септември 1939 г. не избух-
ва Втората световна война, когато 
Третият райх атакува Полша. 

По същия начин Владимир Путин стрес- 
на света с Мюнхенската си реч от 
2007 г., в която откровено заяви, че 
ще търси реванш за разпада на СССР – 
„най-голямата геополитическа ката-
строфа на ХХ век“. Тези му идеи не би 
трябвало да са смайваща новост за за-
падния свят, те отдавна се лансираха 
в кремълски кръгове около приближени 
на Путин лица като Владислав Сурков 
или Николай Патрушев. На 12 юли 2021 
г. под името на Владимир Путин из-
лезе обширна историческа статия, в 

която се доказваше, че няма никаква 
разлика между украинци и руснаци. И 
съответно, че като „изкуствено по-
литическо образувание“, Украйна няма 
право на политическо самоопределе-
ние. По същия начин, както след пакта 
Молотов-Рибентроп (23 август 1939 г.), 
нацистка Германия и съветска Русия 
постигат съгласие, че Полша е „из-
куствена държава“, нямаща право на 
съществуване.

Ето защо, както настоява в ста-
тията си в броя полският социален 
антрополог Виктор Сточковски, Пу-
тин изобщо не е луд. Защото, ако 
допуснем, че не е с всичкия си, тога-
ва би трябвало да приемем и че рус-         
ките ръководители през ХХ век са 
били ненормални, доколкото всички 
те, с изключение на Михаил Горбачов, 
водеха същата брутална и цинична 
политика. 

Проблемът е, че днешна Русия и де-
мократичният свят просто живеят 
в паралелни светове. Путин според 
френската философска Шантал Дел-
сол все още пребивава в „утопията 
на силата“, без да си дава сметка, че 
по този начин се изправя (както няко-
га Хитлер) срещу огромния ресурс на 
западната цивилизация. Но и демокра-
тичният свят – изправен пред укра-
инската трагедия – би трябвало да 
проумее, че „светът на войната“ се е 
завърнал. Че няма как само с добър ли-
чен пример да „трансформираме вра-
говете си в съседи“ (Улрих Бек). И че в 
един момент агресията ще трябва да 
получи адекватен отговор. 
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Защо Русия на Путин нахлу вероломно на 24 февруари в Украйна? По каква при-
чина самата дума „война“ е забранена в руското общество, сведена евфемис-
тично до „военна операция“? Нима Путин е обезумял или върви по стъпките 
на предшествениците си, водили войни през ХХ век (от Сталин до Елцин – 
с изключение на Горбачов)? От какво се бои повече той – от Запада или от 
собствения си народ? Дали войната в Украйна ще консолидира западната ци-
вилизация, пробуждайки я за историята? Какво би означавала „финландиза-
цията“ на Украйна и няма ли тя да е началото на залеза на Европа? Осъзнава-
ме ли, както настоява румънският писател Мирча Картареску, че войната на 
Путин не е срещу Украйна, а срещу всеки от нас?

Войната в Украйна
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Изглежда не е случайно, че като пър-
вопричина на войната, която запали 
Русия на 24 февруари т.г., мнозина 
подозират обезумяването, полудя-
ването на Путин. Защото наисти-
на това, което той направи само за 
двадесетина дни, откак в онази ран-
на утрин нахлу в Украйна, е безумно 
срутване на всичко, което Русия се 
опитваше да поддържа като свой „ис-
торически образ“. Разрушаване е за 
поне три поколения от тук насетне 
на целия ѝ „исторически образ“. Ру-
сия – „вероломно нападнатата“ на                                                         
22 юни 1941 г. „от Хитлерова Герма-
ния“, бе превърната от Путин за ча-
сове във „вероломен нападател“ по 
чисто Хитлеров образец. Русия от во-
деща винаги „свещени и освободител-
ни войни“ – срещу Наполеон през 1812 
г., срещу „кафявата чума“ през 40-те 
години на ХХ в., бе превърната от Пу-
тин в обект на свещената война на 
украинците от „московската чума“, 
нахлула в нейната земя. Пред лицето 
на ужасяващите кадри с трупове на 
жени и деца, на разрушени домове, на 
тълпи от – обстрелвани в пътя им 
към неизвестното – бежанци, изгоря 
за поколения наред легендата за „без-
граничната руска състрадателност“, 

за „безценната детска сълза“ (по Дос-
тоевски). Специално на нас, българи-
те, привличането в руската армия 
на бандите от чеченски и сирийски 
главорези ни напомня за ужаса на „ба-
шибозука“, само че този път башибо-
зуците бяха в редиците на „най-хрис-
тиянската страна“. 

Гръмотевично се сгромоляса „право-
славната цивилизация“, с която Русия 
– обединила около себе си „всички пра-
вославни (и по-специално славяно-пра-
вославни) народи“ – възнамеряваше да 
се противопостави на „западния секу-
ларизъм“ и „духовна развала“. Та Путин 
изтребва днес една в мнозинството си 
православна нация, при това разоря-
ва земите, откъдето Православието 
се е разпростряло в Русия. Църквата 
страдалец, мъченическата Църква, 
преживяла болшевишките гонения, 
устояла на изкушението на отстъп-
ничеството от вярата, позорно се 
провали в изкушението на придвор-
ното жречество. С подкрепата си за 
братоубийствената война се превър-
на в Църква на Каин и стигматизира 
целокупното Православие в световен 
мащаб.

Вместо да възтържествува за бро-
ени денонощия на Майдана в Киев, за 
двадесетина дни Русия бе намразена 
буквално от целия свят. Вместо онзи 
„катехон“, който задържал идване-
то на Антихриста, със заплахата за 
глобално-ядрено унищожение Русия 
се превърна в глобалния Армагедон. 
Дори да сломи Украйна, превръщайки 
я в развалини, Русия на Путин вече 
претърпя поражение, каквото не е 
преживявала нито една страна от 
„империалистическия Запад“, водила 

регионални войни в последните седем-
десет години. Да, светът е възмутен 
от Русия, така както от никой друг 
в тези последни седемдесет години. 
Светът намрази Русия, не желае при 
себе си нейните „таланти“, нейни-
те „творци“, нейните оперни „при-
ми“, нейните спортисти и затова те 
всички трябва да се сърдят именно на 
своя Путин. През миналия век Хайде-
гер също бе голям мислител, но и до 
днес носи петното на колаборацията 
с Хитлеровия режим, Лени Рифенщал 
също бе много талантлива режисьор-
ка, но завинаги е стигматизирана от 
своя „Триумф на волята“. И това не е 
несправедливо, това е основателно.

Та казвам: не е ли това някакво вне-
запно, катастрофично руско (или 
поне персонално Путиново) обезумя-
ване? Да срутиш за дни целокупния 
си „символен капитал“, да се превър-
неш за дни в потенциалния погуби-
тел на света – на целокупното Божие 
творение? 

Там е работата, че светът дълго 
време не си даваше достатъчно ясна 
сметка за дълбоките исторически ко-
рени на тази разразила се днес лудост. 
А те са заложени дълбоко в тъй склон-
ния към самовъзхваляване руски „дух“. 

Та нека си дадем сметка за триумфа-
листката идеология, която е дълбо-
ко загнездена в тази страна от поне 
сто и петдесет-двеста години. Нека 
си дадем сметка, че сред този народ 
за седемдесет години (от 1917 г. до 
1989 г.) бе извършено най-мащабното 
братоубийство, което е извършвано 
някога в историята, и при все това 
огромната част от руснаците не го 

Калин Янакиев

Русия	винаги	мисли	
своята	идентичност 
pro	или	contra	другата	
страна	в	този	
дуалистичен	универсум.	
Има	свят,	който	е																																									
„не-Русия“,	и	Русия,																										
която	е	„не-светът“

Травматичната агресивност на

РУСИЯ
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зрат като грях, а като… „велико из-
питание“. Тази идеология по правило 
стилизира Русия като множество от 
Авеловци, но не и като множество от 
Каиновци. Стилизира я като народ, 
който винаги е „в дълбочината си“ 
здрав и безобразията в него винаги 
са дело на „други“ – непринадлежащи 
на този „в дълбочината си“ здрав на-
род. Руснакът е Авел – Каин е „рожба 
на западния универсализъм и расизъм“, 
който „роди и болшевизма и расизма“ 
(виж мъдруванията в този дух и на 
днешния Путинов идеолог Алексан-
дър Дугин). Ето защо разкаянието 
е дълг на „западните“, а към руския 
„народ мъченик“ трябва да се изпит-
ва задължително и само потресено 
удивление. Светът е длъжен да бъде 
удивено потресен и потресено удивен 
от „руските трагедии“ на ХХ век, но 
не може, няма право да се страхува, да 
се опасява, да се пази от същите оне-
зи, които за по-малко от век избиха 
двайсет милиона души само у дома си, 
а след това изнесоха тази индустрия 
на убиването и върху териториите 
на цяла Източна и Централна Европа. 
Няма никакво право да ги „сдържа“, да 
ги „карантинира“ – да води „полити-
ка“ спрямо тях. Може би трябва дори 
да ги компенсира заради „великите 
страдания“, които другите не са пре-
живели. Кога – нека си дадем сметка – 
Русия се покая за престъпленията на 
комунизма? Да, тя призна неговото 
поражение, но не се покая и не се кае 
за него. Тя е негова жертва, от която 
светът „се възползва“, и затова тя – 
жертвата му – трябва да го накаже. 
Някой и някой винаги друг се опитва 
„да извади душата на Русия“. Довчера 
това бе споменатият болшевизъм, 
днес е „разтленният либерализъм“. 
Русия обаче със сигурност ще го от-
хвърли и днес именно от нейната „бо-
гоизбрана“ земя ще трябва да започне 
походът срещу този „либерализъм“ 
в световен мащаб. Болшевиките от 
вчера бяха всякакви, но не и руснаци. 
Те, както и днешните, които атаку-
ват тази страна, са все „западники“ 
(вълшебна дума – типично руско изоб- 
ретение, обясняваща вечните руски 
страдания). 

Нека по-нататък си дадем сметка, че 
за историко-политическото съзнание 

на своите обществени и властови 
кръгове Русия открай време се самоп-
реживява като страна от същност-
но-дуалистичен универсум. Тя винаги 
мисли своята идентичност pro или 
contra другата страна в този дуалис-
тичен универсум. За нея няма просто 
„Европа“, „Америка“, „цивилизация-
та“. Има свят, който е „не-Русия“ и 
Русия, която е „не-светът“. И всеки 
от тези два полюса е определен не-
гативно спрямо другия. Така „Европа“, 
„Западът“ е светът, в който руското 
е отречено, в който цари противопо-
ложното и враждебното на руското. 
И обратно: „Русия“ е свят, в който се 
отстоява противоположното на „ев-
ропейското“ и „западното“. Но щом 
това е така – като започнем от онези 
„почвеници“ от XIX в., та до днешни-
те „евразийци“, Русия трябва да изли-
чи Европа и Запада първо в себе си, а 
после и там, в Европа и на Запад, за да 
изцери света от… самия него, за да го 
просветли със светлината си и да го 
„осъществи“ (русифицира).

Това съхранява в дълбините на Русия 
нейната травматична агресивност и 
агресивен травматизъм по отноше-
ние на света вече десетилетия. Бав-
но я обезумява и редом с перманентно 
триумфалистичната ѝ неразкаяност 
произраства от дълбините ѝ онова, 
което днес ни се вижда като внезапно 
полудяване. 

Доколкото е полюс в перманент-
но-дуалистичен универсум обаче, 
Русия „по дефиниция“ не е държава, 
мислена от управляващите и народа 
ѝ в своите политически граници. Тя 
е държава – мистически организъм, 
предопределена от „съдбата“ да има 
(и да има правото да има) свое „жиз-
нено пространство“. И това „жизнено 
пространство“ си е нейно, независимо 
какви (и колко) други политически об-
разувания съществуват в неговите 
мистически очертания. Каквито и с 
колкото и различна история да са те, 
щом са в неговите очертания, те не 
са и не могат да претендират да са 
същински самостоятелни, междуна-
родноправни субекти. И самият факт 
на наличието на тези други полити-
чески образувания в пространството 
на „руския мир“ е вече онтологична 

агресия срещу него. Агресия срещу Ру-
сия, а не независими решения на стра-
ните от бившия съветски блок в Из-
точна Европа са и интегриранията на 
тези страни в ЕС и НАТО. Русия – убе-
ден е Путин днес – е „нападната“ със 
самото им присъединяване към тези 
западни блокове.

„Агресия“ следователно е самото съ-
ществуване на независима Украйна, 
но – трябва да го имаме предвид, за да 
не се изненадваме от „обезумяване“ в 
бъдеще – и самото съществуване на 
независима Грузия, Молдова и т.н.

Така или иначе, тези дълбинни, от-
давна съществуващи и развиващи 
се „болести“ на историческа Русия 
резултират днес в „обезумяването“ 
на Путин. И символното поражение, 
което това „обезумяване“ ѝ нанася 
в наши дни, не бива да ни оставя без 
свяст за бъдещето.

Калин Янакиев (род. 1956 г.) е 
професор по културология във 
Философския факултет на СУ 
„Св. Климент Охридски“. Автор 
на множество книги: „Религи-
озно-философски размишле-
ния“ (1994); „Философски опити 
върху самотата и надеждата“ 
(1996); „Светът на Среднове-
ковието“ (2012); „Res Vitae. Res 
Publicae. Философски и фило-
софско-политически етюди 
от християнска перспектива“ 
(2012); „Европа. Паметта. Църк-
вата. Политико-исторически и 
духовни записки“ (2015); „Поли-
тико-исторически полемики. 
Европа, Русия, България, Съвре-
менността“ (2019) и др. 

Калин
ЯнакиевРУСИЯ
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Как	преминават	дните	ви	след	24	
февруари,	когато	Русия	нападна	
Украйна?

Станаха много тежки – дълги дни, в 
които следиш какво ще се случи. Как-
то повечето хора, и аз до последния 
момент не вярвах, че това е възмож-
но. Когато се събудих, Чавдар ми каза: 
„Войната започна“. Попитах го: „Каква 
война?“. Ние, хората от моето поко-
ление, гледахме войната от екраните 
на телевизорите. Възпитани сме, че 
тя е нещо ужасно, но е далеч от нас, 
случила се е с нашите родители, с 
дядовците и бабите ни. Моят дядо е 
безследно изчезнал през 1942 г., вкъ-
щи пазим едно малко листче, на което 
пише: „Пропал без вести“… Струваше 
ми се, че това е много далече, че няма 
как да се случи, че живеем в обновен 
свят. 

В началото имаше малко източници 
на информация, но човек е приспосо-
бимо същество, бързо намира всичко, 

което му трябва. Открих украински 
канали, които почасово следят вой-
ната. Някои от тях през ден бяха бло-
кирани, сега имам една още по-тясна 
връзка – харковска мрежа, изключи-
телно добре организирана, която дава 
текуща информация, има много видеа 
от случващото се в момента, дори 
кога обявяват въздушна тревога. Но-
щем се събуждам и я включвам. 

Гледам да публикувам важна инфор-
мация във Фейсбук – това го усещам 
като моето предназначение, време-
то го изисква. Всеки на своето място 
трябва да направи нещо необходимо, 
за да свърши войната, да се знае кой 
е агресорът. При нас, за разлика от 
Русия, не е опасно да участваш в под-
писка срещу войната, това е въпрос 
на лична съвест. Всеки сам да се опре-
дели къде е – дали изпитва съчувст-
вие към народа, който е нападнат, или 
повтаря руски лъжливи опорки. Трябва 
да умееш да разграничаваш фактите 
от пропагандата. 

Поддържате	връзка	с	ваши	коле-
ги	и	приятели	в	Украйна.	Те	какво	
споделят	с	вас?

Много мои колеги отдавна не живе-
ят в Украйна, но имам и много близки 
хора там. Моята приятелка Наташа 
Мироненко, която е от най-добрите 
графици в Украйна, е сама там с две 
котки и ми пише: „Защо ме бомбарди-
рат? Какво съм им направила?“. Хора-
та не могат да проумеят, че това се 
случва. Обадих се на една приятелка 
художничка, дъщеря ѝ е болна и те не 
могат да тръгнат. Няма и кой да им 
помогне. Приятелката ми е преживяла 
инсулт и казва, че не може дори да из-
лезе да пазарува, защото вдига кръвно 
налягане от звука на експлозиите. Аз 
по телефона ѝ провеждам психотера-
пия, а тя ми благодари. Много е важно 
да се знае: хората там имат огромна 
нужда от подкрепата отвън. Едно от 
малкото неща, с които можем да им 
помогнем. Поканила съм всички мои 
приятели – те сами решават накъде 
да тръгнат. Имам няколко приятелски 
семейства с много деца, които вече 
пътуват към Западна Украйна.

За Путин е важно да превземе Харков 
и да се отчете пред елита. Ако пър-
вите дни обстрелваха военни и дру-
ги стратегически обекти, то сега 
обстрелват жилищни райони. Брат 
ми живее в Харков в такъв „спален“ 
район. В началото са се криели по цели 
дни и нощи в скривалището, но и той 
тръгна на запад със семейството си, 
с децата и внуците. Много е опасно 
да се придвижваш по пътищата, има 
нападения от мародери, обстрелват 
бежанците. 

По	време	на	първия	локдаун	нари-
сувахте	вашите	преживявания	в	
дневник.	Сега	правите	ли	същото?

Много хора ме питат за това. Ако 
бях в Украйна, щях да водя дневник. 
За мен това е освобождаване от на-
прежението, от тревожните мисли, 
освен че фиксирам конкретен исто-
рически момент. Но аз съм тук, а и 
не поставям себе си във фокуса на 
събитията. Реших, че не е честно да 
водя такъв дневник. Впечатленията 

Разговор	с	художничката	Алла	Георгиева																																										
в	десетия	ден	от	войната

За словесните и
истинските бомби

Алла Георгиева, Автопортрет „Хохлушка“, 2015 г.
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се натрупват така или иначе в глава-
та ми, може би ще се проявят по-на-
татък. Никой от моите приятели в 
Харков не работи в момента, те фак-
тически оцеляват – трябва да наме-
рят храна и да успеят да се скрият от 
бомбардировките. 

Какви	са	вашите	наблюдения	за	
българските	реакции	на	случващо-
то	се	в	Украйна?

Направи ми впечатление, че малко 
хора излизат на митинги в подкре-
па на Украйна, за разлика от хората 
в Европа. Като че ли българите не ги 
засяга този проблем, не е тяхната 
война, което е разбираемо, не мога да 
ги съдя. Очевидно войната не ги пла-
ши, само когато имаше пожар в Запо-
рожката АЕЦ, изкупиха лекарствата с 
йод. Но голяма част от моите българ-
ски приятели изключително много ме 
подкрепят. Мислещите хора опреде-
лено знаят какво се случва, добре ин-
формирани са за това какво представ- 
лява Путин. 

През	2015	г.	вие	направихте	излож-
ба	„Нашето!	Музей	на	диванните	
войни“,	която	от	днешна	гледна	
точка	предусеща	войната.	

Беше след Майдана в Киев, когато за 
първи път се прикачих плътно към 
компютъра и се влях в „диванните“ 
войски. Тогава започна хибридната 
информационна война, в интернет се 
появиха т.нар. етнофолизми, обиди на 
етническа основа, неологизми, обра-
зувани в резултат от словесни прес-
трелки. Наблюдавах и анализирах как 
една нация може да издевателства 
словесно над друга. Сега ситуацията 
е коренно различна – не очаквах да се 
случи, но словесните бомби, езикът 
на омразата се превръщат в истин-
ски бомби. За съжаление населението 
извънредно много се поддава на ме-
дийни манипулации. Информационна-
та война днес формира мисленето на 
руснаците за Украйна. Те са убедени, 
че войната е една операция, кориги-
раща „лошите украинци“, които са 
наречени „нацисти“. Няма никакво ос-
нование да се наричат така хората, 
които се бореха да махнат корумпи-
раното управление, за своята свобо-
да, демокрация – нещо непознато на 

руснаците, които от години живеят 
в диктатурата на Путин. Те не зна-
ят какво означава да имаш свободен 
печат, право на собствено мнение, 
да рисуваш карикатури на политици. 
Властта в Русия направи съюз с Църк-
вата, много хитър манипулативен ход 
от страна на кагебиста Путин, за да 
задържи своята власт. Руските пра-
вославни свещеници освещават бой-
ните оръжия, с които руснаци убиват 
своите братя украинци. Поразих се 
от военния храм в Подмосковието, 
който беше осветен през 2020 г. За 
какво православие става дума? Храм 
на войните с образите на разни пъл-
ководци, начело със Сталин – дикта-
тора, нанесъл най-страшните щети 
на Русия. И те са изографисани наред 
със светците. Има го и агресора Пу-
тин. Всички сме свидетели на това 
безумие, светът наблюдава скован 
от страх. Путин шантажира света с 
ядрено оръжие. Украйна е отдадена на 
разтерзание на този психопат и ние 
наблюдаваме безсилни. 

Украинците,	особено	младите	хора	
сред	тях,	поразиха	света	с	морал-
ната	си	устойчивост	и	високия	си	
дух.	На	какво	се	дължи	това?

Когато дълго си живял в мръсен въздух 
и изведнъж поемеш глътка чист, вед-
нага усещаш разликата. Украинците 
глътнаха въздуха на свободата след 
Майдана. Затова може би не могат да 
си представят, че трябва да живеят 
под ботуш. Вече имат друга филосо-
фия за живота.

Как	си	представяте	живота	в	Ук-
райна	след	войната?

Украинците много обичат едно сти-
хотворение, „Никога няма да сме бра-
тя“, написано от Анастасия Дмитрук 
през 2014 г. Ние наистина сме били 
братя, с общи корени в Киевска Рус, 
част от семействата ни живеят в 
Русия. Когато един ден тази война 
спре, огромната травма, която пре-
живява Украйна, ще бъде като тази, 
която е преживял Съветският съюз 
след Втората световна война. Плач 
за убитите близки, за разрушените 
домове, градове и села, усещане за раз-
сипан и унищожен живот. Тази травма 
ще е дългосрочна и никога няма да се 

забрави. Руснаците ще се възприемат 
като предатели и врагове и омразата, 
изглежда, ще бъде взаимна. Украйна е 
била разделена в някаква степен на 
източна и западна част, на говорещи 
руски и украински, но в момента се 
усеща единство. Путин неочаквано 
направи точно обратното на това, 
което искаше. Вече се утвърждава 
украинската единна и сплотена нация, 
която се бори за своята свобода, неза-
висимост и достойнство.

Въпросите зададе Людмила Димова

Алла Георгиева е родена в Хар-                                                                  
ков в Украйна. През 1980 г. за-
вършва Харковската държавна 
академия за дизайн и изкуство. 
Живее в България от 1981 г. 
Работи в областта на живо-
писта, рисунката, фотогра-
фията, инсталацията, обек-
тите, видеото, пърформанса 
и карикатурата (съвместно с 
Чавдар Георгиев). Занимава се 
последователно и критично с 
проблемите на идентичност-
та. Една от основателките 
на българската женска арт 
група „8 март“ (1997). Сред мно-
гобройните є самостоятелни 
участия на художествената 
сцена през последните години 
се открояват: „Нашето! Музей 
на диванните войни“, Гьоте-ин-
ститут, 2015 г.; „Животът е 
песен“, галерия „Структура“, 
2018 г.; „Музей на Жената/Ко-
лекция на Алла Георгиева“, къща 
музей на Вера Недкова, 2020 г.; 
„Коронавирусът в България. 
Дневник“, Национална галерия/
Квадрат 500, 2021 г.

Алла 
Георгиева



8

април 2022

Вие	сте	в	родния	си	град	Ивано-
во-Франкивск	в	Западна	Украйна.	
Надявам	се,	че	сте	добре	донякъде.	

Да, добре съм, колкото и необичайно 
да звучи в тези времена.

Още	преди	да	избухне	войната,	ка-
захте,	че	има	само	два	изхода	от	
тази	криза:	или	да	се	предадете	и	
да	признаете,	че	сте	една	нация	с	
руснаците,	или	Путин	ще	ви	унищо-
жи.	Как	преценявате	положението?

Това, което преживяваме, не е криза, 
това е голяма война. Путин иска да ни 
унищожи. Той воюва срещу цивилни 
граждани, срещу мирното население. 
Руски войници стрелят срещу деца, 
срещу жени. Това е най-голямото во-
енно престъпление на този век.

Когато	разговаряхме	по	време	на	
Майдана	през	2014	г.,	вие	казахте,	
че	Путин	се	нуждае	от	Украйна,	за-
щото	без	нея	не	може	да	осъществи	
своята	имперска	мечта.

Бих могъл да се върна още по-назад, 
в 2001 г., когато беше малката ни 
революция, или в 2004 г., по време на 
Оранжевата революция: от самото 
начало планът на Путин беше да по-
кори Украйна, но тогава неговата ар-
мия и държавните му структури бяха 
все още слабо развити. На Путин му 
трябваха 22 години, за да се подготви 
за тази война. Затова той залагаше 
на бърза победа. Наистина мислеше, 
че Украйна ще капитулира в рамките 
на 48 часа. Учудваше ме колко малко 

внимание му се обръщаше през всич-
ки тези години. Практически никой не 
гледаше сериозно на трудното поло-
жение на Украйна. И за мен някои хора 
казваха: той е писател, това са него-
ви фантазии.

Когато	 през	 2006	 г.	 получихте	
Наградата	за	европейско	разбира-
телство	на	Лайпцигския	панаир,	
говорихте	за	това	огорчение,	че	
агресивното	поведение	на	Путин	
е	тласнало	Украйна	в	ръцете	на	
Запада,	ала	Европа	не	е	показала	
съпричастие.	

Беше реакция на тогавашния евро-
пейски комисар по разширяването на 
изток Гюнтер Ферхойген, който беше 
казал в едно интервю за бъдещето на 
Европейския съюз, че няма да се при-
емат бивши съветски републики. 
Имаше предвид Украйна, защото по 
онова време никоя друга постсъвет-
ска страна не преследваше тази идея. 
В моята лайпцигска реч аз реагирах 
на това обезсърчаващо изказване на 
Ферхойген. Бях благодарен, защото 
тези мои думи бяха цитирани, а публи-
ката в Лайпциг ги аплодира, ставайки 
на крака. Ала други последици нямаше. 

Вие	познавате	Германия,	идвате	
често	за	четения.	Как	си	обяснява-
те	възхищението	от	Путин	тук?

Не може напълно да се проумее. Поня-
кога на моите четения се срещам с по-
знавачи на Путин. Искат да обсъждат 
с мен идеите си за Русия, те идват с 
претенцията да защитят Путин от 
мен. Често знаят по-добре от какво 
се нуждае Украйна и защо Путин е на 
правилната страна. Аз си го обясня-
вам донякъде с комплекса за вина на 
германците. С това, че германците са 
причинили толкова много страдание 
на руснаците през Втората световна 
война. Ала те естествено пропускат, 
че Украйна е страдала също толкова 

много, ако не и повече, под окупация-
та на националсоциалистите. Затова 
обяснението с германското чувство 
за вина е погрешно. 

Ако	Путин	стратегически	е	под-
готвял	войната	срещу	Украйна	от	
2004	г.	или	още	от	2001	г.,	може	ли	
да	е	толкова	луд,	както	днес	някои	
спекулират?

Аз се съмнявам, че неговата реалност 
съвпада с действителността. Ясно 
е обаче, че Украйна се е превърнала 
по някакъв начин в негова съдба. За-
щото той мрази Украйна. Той винаги 
я е мразел, междувременно тя е ста-
нала негова мания. Той непрекъснато 
се опитва да я завладее и не успява. 
Всеки следващ опит е все по-кървав 
и брутален. Украйна се е превърна-
ла във фиксидея за него. За нас това 
означава, че трябва непрекъснато 
да се защитаваме от него. Ние друго 
не познаваме в нашата история, още 
преди сто години независимата укра-
инска република със столица Киев на 
два пъти е била завладявана, веднъж 
от белогвардейците, втори път от 
Червената армия. Тогава сме изгуби-
ли нашата държавност и украинци-
те са убедени, че това поражение не 
трябва да се повтаря никога повече. 
Затова се отбраняваме. В армия-
та и в обществото мотивацията за 
тази битка е максимално висока. Ние 
наистина сме убедени, че Путин от-
ново няма да успее в опита си да ни 
подчини.

Украйна	трябваше	да	бъде	пре-
взета	за	48	часа,	но	светът	видя	
страна,	която	сe	съпротивлява	с	
невъобразима	жертвоготовност	
на	това	вражеско	нападение.	Как	
си	го	обяснявате?

На това се надявах през всички тези го-
дини, защото Украйна се подготвяше 

„Ако	продължава	така,	
ще	се	присъединя	към	
партизаните.“	Писателят	
Юрий	Андрухович																							
от	години	предупреждава														
за	руска	агресия

войната
Поетът и
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за това. Ние изградихме армията си, 
обществото има голямо доверие във 
въоръжените сили, а имаме и подкрепа 
отвън. Американци и англичани ни по-
могнаха да изградим армията и ни обу-
чаваха във водене на бойни действия. 
Има и още нещо: когато бях войник в 
Червената армия, в началото на 80-
те години, установих нещо забележи-
телно: всеки съветски офицер искаше 
непременно да има в своята част и 
войници от Украйна. По онова време 
им се носеше славата на най-добрите 
войници, смятаха ги за решителни, 
умни и дисциплинирани. Тогава това 
беше само едно лично наблюдение, ала 
в разговори по-късно го чух и от други. 

С	какво	са	се	отличавали	украин-
ските	войници?

Бяха например много добри в устрой-
ването на засади. Особено изкуство, 
което те владееха още тогава и кое-
то днес им е от полза. Освен това не 
бива да забравяме, че от 2014 г. Украй-
на води една по-малка война в източ-
ната част на страната. Това също 
подготви мъжете и жените в армия-
та за тази голяма война.

Путин	не	е	ли	знаел	всичко	това,	
когато	е	мислил,	че	ще	подчини	ук-
раинците	за	няколко	дни?

Точно в това е проблемът му: че ни 
мрази, без да ни познава. Той смята, че 
знае какво е Украйна, ала в действи-
телност не знае нищо за нас. Не гово-
ря дори за култура, музика или иконо-
мика, но не е знаел нищо и за нашата 
армия. Че цивилните граждани са под-
готвени да защитават страната си 
в случай на опасност. Толкова много 
от тях се присъединяват към т.нар. 
териториална отбрана. Хората за-
щитават своите селища, улиците и 
къщите – и имат едно стратегическо 
предимство пред руските войници: те 
познават района. 

А	вие?	Какво	ще	правите?

Ако е нужно, ще се присъединя към 
партизаните. В момента все още съм 
в състояние да работя с други сред-
ства, като давам гласност и инфор-
мирам. Но ако стане по-зле и руската 

армия наближи родното ми място тук, 
в Западна Украйна, ще защитавам 
себе си и близките ми. 

Ще	вземете	оръжието	и	ще	минете	
в	нелегалност?

Да, ще го направя. Но моля ви, не ме 
разпитвайте по какъв начин и как 
точно ще се случи, не мога да говоря 
за това.

На	62	години	сте,	имате	семейство.	
Бихте	могли	да	напуснете	Украй-
на	заедно	с	другите	бежанци	като	
много	хора	от	вашето	поколение.	
Защо	не	го	направите?

Защото си представих какво ще бъде, 
ако прекарам остатъка от живота 
си някъде в изгнание като нещастен 
емигрант. Тази мисъл е непоносима за 
мен.

И	тази	непоносимост	е	по-силна	
от	страха	ви?

Да, тя е по-лоша от страха.

Страхувате	ли	се	изобщо?

От известно време вече не. Странно, 
но страхът намалява, колкото повече 
нараства катастрофата. 

Когато	гледате	километричните	
колони	на	руските	войски,	които	
настъпват	към	Киев,	за	какво	си	
мислите?

Надявам се, че ще намерят края си в 
Киев. Надявам се, че защитата е дос-
татъчно добре подготвена и ще може 
да спре и унищожи колоната.

Бяхте	много	скептичен,	когато	
през	2019	г.	един	телевизионен	ко-
мик	спечели	изборите	в	Украйна.	
Как	преценявате	днес	президента	
Зеленски?

Да се опише този характер, би било 
голяма тема за литературата. Не го 
очаквах и останах изненадан, както 
и мнозина от украинците. В начало-
то този човек беше харесван само от 
феновете си. После стана президент 
и не му потръгна толкова добре. Ала 
той чувства, че хората го разбират. 
И идва ужасната минута, моментът 
на пълна мобилизация на всичко, което 

той притежава, на цялата му сила, 
сега той пуска в ход всичко, с което 
разполага. Той се превърна в държав-
ник. Как само се обърна към Европа в 
своята реч, как говореше за това, че 
ние се бием за нашите права, за наша-
та свобода и за нашия живот, напра-
ви го, без да чете, свободно, изля се от 
сърцето му. Звучеше не само твърдо и 
решително, но и човешки. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, със 
сък- ращения

Превод от немски Людмила Димова

Юрий Андрухович е роден през 
1960 г. През 1985 г. заедно с 
Виктор Неборак и Олександър 
Ирванец създават концепту-
алната група за литература и 
музика „Бу-Ба-Бу“ (Бурлеска-Ба-
лаган-Буфонада). От 1989 до 
1991 г. учи в Литературния 
институт „М. Горки“ в Мос-
ква. Издава две стихосбирки, 
последвани от „Небе и градски 
площади“ (1985), „Центърът на 
града“ (1989), „Екзотични птици 
и растения“ (1991) и др. Става 
известен с „Московиада. Роман 
на ужасите“, излязъл през 1993 г.                                           
и публикуван на български от 
издателство „Парадокс“ (2009), 
което преведе и романите му 
„Дванайсетте обръча“ (2013), 
„Писма до Украйна“, „Любовни-
ците на Юстиция“ (2020). Заед-
но с полския писател Анджей 
Сташук издава сборника с 
есета „Моята Европа“ (2000, 
2001). Преводач на Шекспир и 
американските поети от бийт 
поколението, автор на един му-
зикален албум („Андрухоид“).

Юрий 
Андрухович 



10

април 2022

Започна военният пуч. Генералите са 
на власт. Президентът е в далечен 
бункер. Въпросът е кой държи копче-
то. Всичко е като през 1991 г.: спряха 
„Эхо Москвы“ и някои видеопрогра-
ми, новото е, че извършват масови 

при позорната афганистанска война 
имаше „Товар 200“. Тогава изпраща-
ха нашите загинали в родината, за 
да бъдат погребани. А тук – защо да 
си губим времето и парите, такава 
е позицията на тия агресори, нека 

И защо? Просто защото Йосиф Виса-
рионович Путин, възрастен и само-
тен мъж, се възбужда от атомното 
копче. И така най-накрая ще се прос-
лави като силен вожд. Предполагам. А 
иначе какво, живее си, скоро ще ста-
не на 70, а няма на какво да се порад-
ва. Свири на пиано пред всички, с два 
пръста – не става. Летя като жерав, 
нищо особено!

Вярно, нашият Крим не го уреди той, 
а счетоводството на „Морфлот“: на-
ближаваше крайният срок за плащане 
на наема за военноморската база в 
Крим, а на счетоводителите хич не 
им се искаше. Помолиха граничарите 
да пообиколят Крим и да организират 
плебисцит. В зелена униформа. И ура.

А хората в страната обедняват. Ико-
номиката страда. Ето, почти нямаме 
свои самолети. Летим на чужди. Какво 
се случи след превземането на укра-
ински територии от нашите войски? 
Ето какво – чуждите държави изтег-
лиха своите самолети и сега нямаме с 
какво да летим. Може би с китайски, 
със севернокорейски? А и няма къде: 
вече не приемат нашите граждани 
почти никъде в света, започват да ги 
гонят отвсякъде.

Аз съм писателка, драматург, лауре-
ат на 12 литературни и театрални 
награди, отказах Държавната награ-
да, защото трябваше да ми я връчи 
Йосиф Висарионович Путин.

На 83 години съм. Моята професия е да 
показвам на читателите и зрителите 
причините и следствията. За да раз-
берат всичко във всеки сюжет. Какво 
се случва и как завършва.

А може би – в този конкретен случай – 
ще завърши в съда.

Съд над мен. Аз съм готова.

Веднъж вече ме обвиниха за обида на 
президента, извикаха ме в съда и ми 
обещаха да ме вкарат в затвора от 
2 до 5 години. Вместо това свалиха 
президента.

Превод от руски Димитрина Чернева

Людмила Петрушевска

Своевременни размишления

арести – през последните дни в Мос-
ква бяха затворени над 6000 души. 
Само дето танковете влязоха не по 
„Моховая“, а в суверенна Украйна.

Завърна се съветскостта: на жи-
веещите в Русия е забранено да пъ-
туват в Европа. Защото нямаме 
собствени самолети, а чуждите от-
летяха светкавично при чуждестран-
ните си собственици. Бойкот. Оста-
наха само военните: бомбардировачи 
и десантни. 

***

Ето защо бе приет законът, забраня-
ващ осиновяването на руски сираци в 
чужбина! Те бяха оставени по сиропи-
талищата, откъдето, между друго-
то, персоналът си тръгва ежедневно 
със здраво натъпкани торби. Сега ги 
извикаха в армията, тях, децата от 
домовете, израснали на хляб и вода, 
изпратиха ги да воюват в Украйна.

А там украинските войници се чу-
дят защо руснаците, отстъпвайки, 
не прибират труповете си, но ги ос-
тавят на бойното поле! Тоест дори 

Украйна погребе телата на сираците.

P.S. Тази срамна война и нападението 
срещу Украйна въплъщават мечтите 
на Лубянка. Мечтите за Съветския 
съюз. Йосиф Висарионович Путин е 
тук, атомната бомба е тук, макар и 
ръждясала заради дългия престой в 
бетонните кладенци.

***

Ние живеем тук. Аз обичам семейс- 
твото си, родината си, руския език, 
моите читатели и зрители, прекла-
ням се пред нашите творци – писа-
тели, художници, музиканти, учени, 
актьори и режисьори, пред нашите 
стари и млади лекари, учители, стро-
ители, пред честните хора. Прос-
тете, ако съм забравила да спомена 
някого.

Призовавам всички да се вдигнат и да 
осъдят президента – макар и само в 
интернет! 

Така ще осъдите и онези генерали, кои-
то, неизвестно защо, сметнаха за свое 
право да нахлуят в Украйна с оръжие.

Людмила Петрушевска е поетеса, драма-
тург, белетрист, смятана е за жив класик 
на модерната руска литература. До пе-
рестройката е забраняван автор поради 
интереса є към „сенчестите страни на 
живота“. Тя е единственият руски писа-
тел, удостоен със Световната награда 
за фентъзи (2009). Автор е на множество 
пиеси, сборници с разкази, приказки и сце-
нарии, както и на три романа. Последният 
є роман „Откраднаха ни. Историята на 
едно престъпление“ е преведен и на бъл-
гарски („Колибри“, 2022). Публикуваните 
фрагменти са от личния є блог. 
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За пореден път Русия извърши воен-
но нападение срещу Украйна. Ден на 
позора. Най-черният ден в нашата 
история. Нападението, за което ни 
предупреждаваха, ни свари непод-
готвени. Ала отровата на враждеб- 
ността кипеше отдавна. Днес мно-
зина твърдят, че отговорността 
лежи почти изцяло върху президента 
Путин и че руснаците като цяло са 
против войната, макар и да се боят 
публично да манифестират срещу нея. 

Възможно е значителна част от об-
ществото да е против войната, 
включително поради личните си ин-
тереси. Което не ни пречи да се за-
питаме как политически и психоло-
гически е възможна тази война. И тук 
изниква проблемът за руския постим-
перски расизъм, който е основна пред-
поставка за агресивната путиновска 
политика и който няма да изчезне с 
оттеглянето на Путин. 

Руската федерация е расистка стра-
на. Този неизменен във времето пост- 
имперски расизъм е пуснал корени в 
колективното ни съзнание и в нашата 
култура, в езика ни и в нашия свето-
глед. В средата на 90-те и в началото 
на 2000 г., когато Русия водеше вой-
на с Чечения, расистките настрое-
ния бяха насочени срещу родените 
в Кавказ. Появи се и полуофициално-
то наименование „лице от кавказка 
националност“, което държавната 
пропаганда превърна в самия образ на 
злото. След което, когато Чечения бе 
окончателно окупирана, много хора 
от Централна Азия – от Таджикис-
тан, Узбекистан, Киргизия – дойдоха в 
Русия да търсят работа. Така възник-
на още един расистки образ, поддър-
жан от масовата култура: образът 
на „жълтия“, на азиатеца, мръсна, не-
вежа, но хитра твар, на която ѝ се е 
паднало да служи на богатите си бели 
господари.

Приведените два примера разкриват 
расизъм, построен на явното проти-
вопоставяне между „свои“ и „чужди“. 
Но има и друг расизъм, насочен срещу 
народите на Украйна и Беларус, ос-
новаващ се върху патерналистичния 
модел и съветския етос на „семейс- 
твото на народите“. На украинците 

и беларусите се гледа като на съседи, 
„братски“ народи, които обаче се на-
мират по-долу в тази въображаема 
семейна йерархия. Този многостранен 
расизъм е пряко следствие от руската 
имперска история и нейната колони-
ална политика. Цели седемдесет годи-
ни съветската система постулираше 
подобна „дружба на народите“ и рав-
ноправие на нациите. 

Затова постимперският расизъм е 
жив и здрав. Политическото ръко-
водство на Русия не смята, че Украй-
на може да е движеща сила на своята 
история и своята съдба. Следвайки 
руската имперска логика, Путин фак-
тически отказва на Украйна правото 
да бъде истинската Украйна. Всичко 
това е страшен рецидив в постимпер-
ския расизъм, по силата на който те-
риториите, които Русия исторически 
смята за „свои“, могат да съществу-
ват само като подчинени и вторични 
националности. Към тези страни се 
отнасят единствено снизходително, 
като държави, подчиняващи се на за-
поведи. Тяхната съдба пишат други. 
За съжаление съм склонен да допусна, 
че тези ментални нагласи се споделят 

цялата руска държава, руската поли-
тика и руския живот? Би било наивно 
да смятаме, че пазарната икономи-
ка или демократичните практики са 
достатъчни, за да разрешат този 
проблем веднъж завинаги. Войната 
на Русия срещу Украйна освен всичко 
друго е и признак за моралния и хума-
нитарен крах на руската култура. На 
една култура, чиито водещи предста-
вители – от Достоевски и Булгаков 
през Бродски и Солженицин – също са 
страдали от вируса на империализма, 
от принципа за „преимуществото“ на 
руския език и особените му права. 

Сега, когато думите „руско“ и „руски“ 
се превърнаха в язви на проказата за 
дълги години, на нас, хората от Русия, 
ще се наложи да преосмислим нашата 
култура, нашата история, нашата 
политическа система. На света не 
просто е нужна Русия без Путин. На 
света е нужна Русия, освободена за-
винаги от имперското си съзнание. 

Мнозина мои руски познати и прияте-
ли днес искат прошка от украинците. 
Струва ми се, че още е рано за прошка. 

Сергей Лебедев злотоКоренът на

от значителен процент от население-
то на Руската федерация. 

Дори при най-оптимистичния сцена-
рий за бъдещето – падането на ре-
жима на Владимир Путин – си остава 
без отговор следният важен въпрос: 
какво да се прави с постимперския ра-
сизъм? Какво да се прави с него, щом 
като той до такава степен пронизва 

Ние, руските граждани, все още ня-
маме това право. Ще го получим едва 
тогава, когато престъпниците, кои-
то са на власт, бъдат привлечени към 
отговорност и си получат заслужено-
то наказание. Ако това не се случи, за 
нас няма да има прошка.

Статията е писана за в. La Repubblica

Превод от италиански Тони Николов

Сергей Лебедев (род. 1981 г.) е журналист 
и писател, автор на четири романа. Не-
говият дебют „Предел на забравата“ е 
преведен на петнайсет езика и е публику-
ван през 2020 г. на български език от изд. 
„Кръг“ в превод на Денис Коробко. 



12

април 2022

Моето поколение не хвана масовите 
репресии и чистки, нито показните 
процеси, в които възмутената об-
щественост настоява да се екзеку-
тират предателите на родината. То 
не познава атмосферата на всеобщ 
ужас, не се е учило да променя све-
тогледа си от днес за утре, нито да 
вярва в коварството на вчерашните 
съюзници и добрите намерения на 
доскорошните врагове, не се е учи-
ло да оправдава братоубийствени-
те войни и не е било свидетел на 
моралната и военна подготовка на 
световни войни. Съветският съюз, 
който заварихме, вече беше доста 
тревопасен: не екзекутираше тези, 
които не вярват в системно-струк-
турната му лъжа, позволяваше им 
да се съмняват, когато са насаме със 
себе си в кухнята. 

А тези, които бяха живели в предиш-
ните времена, не обичаха да си ги 
спомнят и днес вече ни е ясно защо. 
Оцеляването в такива условия изис-
ква преди всичко компромис със себе 
си, със собствената съвест. Да, на-
лагало се е да извърнеш поглед, да ръ-
копляскаш, а на някои дори им се е на-
лагало да екзекутират други, за да не 
завършат самите те на дръвника. За 
такива неща човек не иска да си спом-
ня, нито да си признава. Нужна беше 
смелост не само да се противопос-
тавиш, но дори за да се въздържиш, 
смелост да си спомниш какъв избор си 
направил веднъж или може би повече 
от веднъж, за да избегнеш заплахата.

А днес с нас, с моето поколение, на 
живо се случват неща, които мис-
лехме, че вече никога няма да се слу-
чат. Даде ни се възможност да раз-
берем защо нашите деди и прадеди са 
мълчали и търпели, как цели нации са 

пропадали в бездната на умопомраче-
нието, как народите са оправдавали 
тираните, които подклаждат све-
товни войни, как някои безмълвно са 
се качвали на ешафода, а други са били 
готови да ги обезглавят. 

Днес виждаме със собствените си очи 
как се отнема човешкият облик на 
хора, преди те да бъдат унищожени: 
чрез издевателства, чрез клевети, 
чрез изопачаване на думите и моти-
вите им и като се отрича изобщо спо-
собността им да чувстват и мислят.

Ние знаем как хищникът се прикри-
ва: вълкът надява кожата на овцата, 
която преди това е убил. 

Ние се учим на безразличие към оче-
видната несправедливост: нали не ни 
засяга и може би няма да ни засегне, 
ако не си играем с огъня. Не можем да 
съчувстваме на всички!

Ние се учим да симпатизираме не на 
жертвата, а на агресора. Когато съ-
преживяваш заедно с хищника, тогава 
си до него, с него, като риба, прилепи-
ла се към акула: не е толкова страшно, 
а и можеш да клъвнеш някоя троха, из-
паднала от зъбатата ѝ паст. 

Учим се да не забелязваме прогреси-
ращата лудост на управляващите и 
да убеждаваме сами себе си в тяхната 
мъдрост и далновидност. 

По лъжичка на ден, както ордина-
рецът, за когото споменава Швейк, 
поглъща онова, което е изкензал гос-
подарят му, поглъщаме клеветни-
ческите им конспиративни теории, 
докато не свикнем с вкуса им и сами 
не си поискаме допълнително. Та ако 
не вярваме на тях, на кого ще вярва-
ме! Не е ли по-добре да ядеш фекалии, 
отколкото да заспиваш с мисълта, че 
животът ти е в ръцете на безумци? 
Нима съществува колективна лудост?

Да, ние вече разбрахме, че трябва 
да мълчим, да отвръщаме поглед, да 
не се набиваме на очи, да запазваме 

Дмитрий Глуховски

Предстои ни да научим

мислите за себе си – но ни предстои 
да се научим как да прогонваме тези 
мисли от себе си. Да се научим да мар-
шируваме в строй, да ръкопляскаме 
по команда, искрено, отчаяно да ръко-
пляскаме, когато бесят врагове на на-
рода, и да се възторгваме от речите 
на вожда. Да се радваме на войните. 
Да приветстваме кръвопролитието, 
да му намираме оправдания и обясне-
ния, да се въодушевяваме от преда-
телството към брата и разправата 
с него. Да се правим, че не забелязваме 
и дори наистина да не забелязваме как 
родината върви по стъпките на фа-
шистките диктатури…

И ще трябва да тренираме да мислим 
в хор и да крачим в строй, да се стра-
хуваме от любопитни съседи и двига-
тели през нощта, да целуваме икони-
те и портретите на вождовете, да 
вярваме благочестиво в това, което 
се обявява за дежурната истина на 
деня… 

Или да се научим на друго: да пазим 
паметта и да мислим за бъдещето. 
Да не вярваме на лъжите и винаги да 
търсим истината. Да не се прекланя-
ме, да спорим, да защитаваме собст-
веното си достойнство и да се борим 
за него. 

Да	се	радваме	на	войните.	
Да	приветстваме	
кръвопролитието,																					
да	му	намираме	
оправдания	и	обяснения,	
да	се	въодушевяваме																
от	предателството															
към	брата	и	разправата									
с	него

Все още не сме разбрали нищо от опи- 
та на онези, които са живели и умре-
ли, за да е различен нашият живот. И 
тъкмо поради това ни предстои да 
научим още толкова много.

В. „Новая газета“, със съкращения

Превод от руски Людмила Димова 

Дмитрий Глуховски (род. 1979) е журна-
лист и писател, автор на многоброй-
ни бестселъри. Живее в Москва. На 
български книгите му се издават от 
„Сиела“.

още много
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Как	ще	коментирате	изказване-
то	на	председателката	на	Съве-
та	на	федерацията	Валентина	
Матвиенко,	че	руснаците,	които	
се	противопоставят	на	военна-
та	операция	в	Украйна,	мислят	
„за	своите	мимолетни	проблеми	
и	трудности“?

Да се коментират изявленията на 
управниците на една страна агресор 
в първия ден на агресията е занима-
ние, което предизвиква у мен погну-
са. Между нас и тази власт са скъ-
сани всякакви връзки. Наивно е да се 
надяваме, че съвестта ще се пробуди 
у някого от организаторите на тази 
агресия.

От тук насетне всичко ще се разви-
ва по лош сценарий. Всеки, който е 
против войната, ще бъде оплюван, 
най-мекото обвинение ще е в страх-
ливост и позорен пацифизъм, най-су-
ровото – в предателство към роди-
ната и екстремизъм. Всеки, който 
излезе с плакат, ще бъде преследван 
по законите на военното положение. 
Не бих искал да плаша никого, още по-
вече че да плашиш от безопасно раз-
стояние, е доста безнравствено за-
нимание. Всъщност аз заминах, за да 
преподавам в Щатите, нещо, което 
бях планирал отдавна, за никакво бяг-
ство в случая не става дума. Но от-
тук нямам моралното право да при-
зовавам никого да излезе в центъра 
на града в деветнайсет часа, защото 
аз самият мога да изляза най-много в 

центъра на моя кампус и не рискувам 
нищо.

Сега трябва да разберем, че цялата 
тази публика ще гледа на всеки, кой-
то възразява срещу агресията, звер-
ствата и насилието, като на шпио-
нин и ще се стреми да го унищожи. За 
съжаление няма какво да направим, те 
изпаднаха от човешката логика, а ние 
ще трябва да игнорираме тяхната 
логика, за да не озвереем.

Какво	трябва	да	правят	хората	в	
тази	ситуация?

В тази ситуация трябва да пишем, да 
говорим, да свидетелстваме, да по-
магаме по всякакъв начин, нужно е да 
окуражаваме нашите украински бра-
тя и да бъдем солидарни с тях. Сра-
мувам се, знаете ли, непоносимо е да 
повтарям баналности и се срамувам 
да кажа, че ме е срам...

Казват	на	хората,	които	пишат,	
че	се	срамуват,	макар	те	да	го	пра-
вят	в	отговор	на	руските	пропа-
гандатори:	всички	вие	сте	преда-
тели,	отвръщате	се	от	страната	
си	в	труден	за	нея	момент.	

Не, тъкмо в труден за страната мо-
мент се обръщаме към нея, защото 
сега моментът е труден за Украйна, 
да противостоиш на агресивното и 
послушно мнозинство днес е много 
повече смелост и мъжество, откол-
кото да се солидаризираш с прави-
телството. Разбира се, в историче-
ска перспектива действията на това 

правителство ще бъдат прокълнати 
и осъдени. Хората, които започна-
ха тази война, ще отговарят пред 
трибунал, подобен на знаменития 
Нюрнбергски трибунал, това е съв-
сем очевидно. Само че той няма да е в 
Нюрнберг. Агресивно-шовинистиче-
ската идеология трябва да бъде съде-
на там, където се е зародила.

От	друга	страна,	кой	осъди	Башар	
Асад	например?	

Не, Башар Асад е съвсем друга ис-
тория. Тук мащабът на събитията 
е напълно различен и няма нужда да 
си затваряме очите за това. Русия 
направи много сериозна крачка към 
разпалването на война в центъра на 
Европа – минимум на дългогодишна 
война, максимум на война, в която се 
използва ядрено оръжие, нещо, което 
т.нар. президент вече заяви в речта 
си. Мисля, че той повече не бива да се 
нарича президент, защото противо-
законността на неговия статут ста-
на очевидна за всички...

Струва ми се, че в тази ситуация рус- 
ката власт няма никакво, нито мо-
рално, нито законово право да говори 
за каквато и да е украинска агресия... 
Естествено, може непрестанно да се 
повтаря мантрата, че либералите са 
виновни, защото са мълчали, когато 
в Донбас са били убивани деца. Само 
че тъкмо ние не мълчахме, говорехме 
съвсем открито за това кой разпа-
ли тази касапница и защо бе нужна 
тя. Разбира се, войната нямаше да 
започне, ако не бе страстно и дори 

Дмитрий Биков

„Това,	което	се	случва																
в	Украйна,	лишава	Русия	
от	правото	да	бъде	
морален	проповедник	
в	обозримо	бъдеще.“																						
С	писателя																														
Дмитрий	Биков	
разговаря	Денис	Катаев																						
от	канал	„Дождь“

Русия е болна

от рак
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трескаво необходима на руската 
страна в този момент, и заложници 
на тази ситуация станаха жители-
те на Донбас, на които не можем да 
не съчувстваме. Но това, което се 
случва сега в Украйна, лишава Русия 
от правото да бъде морален пропо-
ведник в обозримо бъдеще.

Валентина	Матвиенко	каза,	че	
не	можем	„да	не	мислим	за	сигур-
ността	на	толкова	голяма	дър-
жава,	така	важна	на	световната	
сцена,	да	не	мислим	за	това,	че	един	
прекрасен	ден	някой	може	да	посег-
не	на	суверенитета	на	страната	
ни,	на	нейните	петролни	и	газови	
находища...	а	това	не	бива	да	се	
допуска“.	

Ако тя има предвид Зеленски, който, 
разбира се, трябва да мисли за сигур-
ността на Украйна, тогава можем да 
я разберем напълно. Ако обаче говори 
за Русия, трябва да кажем, че Русия в 
последно време наистина е забрави-
ла за своята сигурност, защото да 
хвърлиш страната си в такава аван-
тюра... Знаем как ще свърши това.

Разбирате ли в какво е трагедията? 
Много дълго време всички ние, съ-
щинските патриоти на Русия, които 
обичаме страната си заради нейните 
високи постижения, заради антифа-
шизма ѝ и нейната култура, заради 
нейната вътрешна свобода, имахме 
основание да кажем: „Да, Русия на-
истина е изпълнявала винаги невъз-
можни задачи в света, тя винаги се 
е опитвала да стои на страната на 
справедливостта“.

Но сега, когато ставаме свидетели на 
такъв финал на последните сто годи-
ни от руската история, тя започва да 
ни изглежда малко по-различно в тази 
нова светлина. Не бива да забравяме, 
че днес Русия има много голям шанс – и 
тя може да се възползва от него – да 
сложи край на световната история... 
И ако някой някъде въобще успее да 
погледне ретроспективно на тази 
история, нашата роля в нея може съ-
ществено да се измени. Днешните 
събития хвърлят сянка векове назад 
и това е най-страшното.

Ролята	на	победители	във	Втора-
та	световна	война...	Не	дай	боже,	
да	се	пренаписва	историята.

Ролята на победители във Втората 
световна война ще остане неприкос-
новена, уверявам ви. Но ролята на 
хора, решили да повторят опита на 
агресора – тази роля в световната 
история и в историята на Русия обе-
щава да е много негативна. Смятам, 
че на никого не е позволено да слага 
край на руската история, особено на 
узурпатори.

Как	мислите,	има	ли	у	нас	хора,	
готови	масово	да	се	противопос-
тавят	на	войната?	Готово	ли	е	
обществото	ни	за	такъв	отговор?

Със сигурност има такива хора, за-
щото в Русия традиционно има много 
неконформисти. Между другото, Ру-
сия винаги е претендирала, че е не-
конформистка страна, че не се огъва 
пред мнозинството, и тази позиция 
е в известен смисъл привлекателна. 

Така тя успя да възпита известно ко-
личество неконформисти.

Но мисля, че напливът на бежанци 
от Донецк също може да събуди по 
някакъв начин руското население. 
Донецките хора са свикнали да не се 
подчиняват, ако се озоват в Русия, 
където абсолютно всички се преви-
ват и се правят опити да се внуши 
едно-единствено мнение на всички, 
едва ли ще подкрепят това мнение. 
Националното им достойнство няма 
да го позволи.

Вие	сте	писател,	усещането	за	
войната	е	много	характерно	за	
вашите	произведения.	Например	
в	романа	„Юни“.

Войната се появява в почти всич-
ки мои текстове, тя е навсякъде, не 
можеш я измами. Войната се откро-
ява по всички пътища на руската 
история.

Сега	какво	предчувствате?	Ще	
има	ли	голяма	война	според	вас?

Както и преди, предчувствам ради-
кално обновление на Русия. Но не вяр-
вах, че то ще бъде купено на такава 
цена. Напълно съм убеден, че Русия е 
способна да се възстанови и да про-
дължи пътя си, но сега страната е 
болна от рак, а изходите от рака, как-
то знаете, са различни. Може и да не 
го преживееш... 

Какво ще се случи с Русия, никой не 
може да предвиди. Ракът е болест, 
известна с коварството си. Затова 
сега, когато живеем с този чудови-
щен тумор, завладял огромна част от 
населението, не се наемам да правя 
никакви прогнози. Искам само да кажа 
на моите украински приятели, че ние, 
по-добрите в Русия, никога няма да 
приемем войната. А сме по-добри, 
защото агресивната милитаристич-
на хипноза не ни влияе. И ще бъдем с 
Украйна, защото днес тя е сама. Ще 
бъдем откровени и ще противостоим 
на чудовищната, незаконна и жесто-
ка агресия.

Превод от руски Димитрина Чернева

Дмитрий Биков (1967) е рус-

ки писател, поет и публицист, 

литературен критик и препо-

давател по литература, поли-

тически мислител и активист, 

опозиционно настроен към пре-

зидента Путин и съвременно-

то ръководство на Руската 

федерация. На български е из-

дадена биографичната му книга 

„Борис Пастернак“ (изд. „Рива“,               

2009 г.).

Дмитрий 
Биков
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Историята ускори своя ход, а невъз-
можното стана възможно. Пред очи-
те ни с невероятна скорост се случ-
ват промени, които допреди седмици 
бяха дори немислими. 

Неочаквано се оказа, че нациите не 
са пешки в играта на риска. Те нямат 
вечни интереси или постоянни гео- 
политически ориентации, твърди 
мотиви или предвидими цели, както 
постоянно твърдят редица изследо-
ватели. Хората също невинаги реа-
гират по начина, по който се очаква 
да реагират. Съвсем доскоро никой 
анализатор на предстоящата война 
в Украйна не можеше да си представи, 
че личната храброст на украинския 
президент и неговите емоционални 
призиви за суверенитет и демокрация 
ще успеят да променят калкулации-
те на външни министри, банкови ди-
ректори, бизнес мениджъри и хиляди 
обикновени хора. А малцина допускаха, 
че зловещите телевизионни изяви и 
бруталните заповеди на руския пре-
зидент само за няколко дни са способ-
ни да променят международния образ 
на Русия.

Но всичко това се случи. Смелостта 
на Володимир Зеленски трогна не само 
обикновените хора, но и хладнокръв-
ните изпълнителни директори на 
петролните компании, както и сиви-
те дипломати, говорещи наизустени 
клишета. В същото време параноич-
ните изказвания на Владимир Путин 
успяха да уплашат дори хората, кои-
то само допреди няколко дни възхва-
ляваха неговата „проницателност“. 
За всички стана ясно, че той не е чо-
век, с когото може да се прави бизнес, 
както погрешно вярваха мнозина в 
Берлин, Париж, Лондон и Вашингтон, а 
че е хладнокръвен диктатор, готов да 
убива стотици хиляди свои съседи, ако 
е необходимо, да обрече на бедност 

дори собствената си нация, за да ос-
тане на власт. Независимо как тази 
война ще завърши, защото все още 
са възможни най-различни сценарии, 
вече живеем в свят с по-малко илюзии.

Да вземем за пример Германия, нация, 
която през последните 80 години се 
опитва да определи своя национален 
интерес изцяло в икономически пара-
метри. Ако правителството на някоя 
далечна страна, с която германците 
търгуват, се оказва репресивно, това 
никога не е по вина на германците. И 
дори ако външна агресия промени гра-
ниците на Европа, това също беше от 
периферно значение за Германия. Ма-
кар и често да говореше за либерални 
и демократични ценности, бившият 
канцлер Ангела Меркел много повече 
се интересуваше от създаването на 
добри условия за работа на герман-
ския бизнес, където и да се намира 
той. Тази политика, в която иконо-
миката имаше приоритет, зарази и 
нейната нация. Скоро след руската 
анексия на Крим през 2014 г. участ-
вах в дискусия в Германия, посветена 
на „най-големите заплахи за Европа“. 
Заради събитията говорих за Русия, 
очаквах, че и другите ще сторят съ-
щото. Но сгреших. Един от другите 
участници в дискусията ме нарече 
войнолюбец. А друг гръмко настоя-
ваше, че най-голямата заплаха е под-
готвяното тогава търговско спора-
зумение, което щеше да позволи на 
американците да продават в герман-
ските супермаркети пилешко месо, 
измито в хлор.

Помня всичко това, защото нямах ни-
каква представа за водената тогава 
в Германия дискусия за хлорираното 
пилешко месо, което ме накара да по-
търся информация, когато се прибрах 
вкъщи. Но оттогава на няколко пъти 
имах подобни преживявания. Участвах 

в германско телевизионно предаване, 
в което бяха поканени и трима нем-
ски политици, които по това време 
настояваха въпреки струпаните по 
границата на Украйна хиляди войници 
и бронирани машини, че единствено-
то възможно решение е диалогът.

Дни по-късно в своята 30-минутна 
реч настоящият германски канцлер 
Олаф Шолц изхвърли всичко това през 
прозореца. Германия, каза той, има 
нужда от „самолети, които летят, 
от кораби, които плават, и от войни-
ци, много добре оборудвани за своите 
мисии“. Военните сили на Германия 
трябва да отговорят на нейния „раз-
мер и значимост“. Германското прави-
телство направи пълен обрат и дори 
ще изпрати оръжия на Украйна: 1000 
противотанкови оръжия и 500 раке-
ти „Стингър“. Още по-невероятно е, 
че този политически завой на 180 гра-
дуса се ползва с подкрепата на удиви-
телните 78% от немската общест-
веност, която днес казва, че одобрява 
значителното повишаване на воен-
ните разходи и е готова да плати за 
това. Това е фундаментална промяна 
в разбирането на Германия за самата 
себе си, в нейното разбиране за мина-
лото си: най-накрая германците раз-
браха, че урокът от историята не е, 
че Германия трябва завинаги да оста-
не пацифистка. Урокът е, че Германия 
трябва да защитава демокрацията и 
да се бори срещу модерната версия на 
фашизма в Европа, когато тя се яви на 
хоризонта. 

Промениха се не само германците. 
В цяла Европа хората започнаха да 
разбират, че живеят на континент, 
където войната – в тяхно време и 
в техните страни – вече не е невъз-
можна. Клишетата за европейско 
„единство“ и „солидарност“ изведнъж 
придобиха някакво значение, също 
както и „общата външна политика“, 

Нахлуването	на	Русия	
в	Украйна	неудържимо	
променя	представите	
на	Запада	за	света

Ан Апълбаум

стана възможно
Невъзможното
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която досега в Европейския съюз си 
оставаше до голяма степен фикция. 
На теория ЕС има един външнополи-
тически говорител, но на практи-
ка европейските лидери избираха за 
тази работа хора, които слабо позна-
ват Русия и чиято готова позиция, 
щом Русия престъпваше правилата, 
беше да изразяват „дълбока загри-
женост“. Предишният европейски 
върховен представител по външна-
та политика Федерика Могерини се 
интересуваше повече от отношени-
ята на ЕС с Куба, отколкото с Киев. 
Настоящият титуляр на този пост, 
Жозеп Борел, миналата година попад-
на в капан, когато отиде на среща с 
руския си колега, и изглеждаше смаян 
от изразеното към него презрение.

Ала днес всичко вече е различно. „Дъл-
боката загриженост“ е изместена от 
реални действия. По-малко от седми-
ца след инвазията ЕС не само наложи 
сурови санкции срещу руски банки, 
компании и физически лица – санкции, 
които ще засегнат и европейците 
– но и предложи на Украйна военна 
помощ на стойност 500 милиона до-
лара. Отделни европейски държави 

като Франция и Финландия също за-
почнаха да изпращат оръжия и да на-
лагат собствени санкции. Французи-
те оповестиха, че съставят списък с 
активите на руските олигарси, вклю-
чително луксозни автомобили и яхти, 
които ще конфискуват.

Европейците също ненадейно преодо-
ляха някои от съмненията си относно 
членството на Украйна в техните ин-
ституции. Европейският парламент 
не само помоли Зеленски да говори 
чрез видео връзка, но и го аплодира, 
а депутатите от целия континент 
одобриха молбата за членство на Ук-
райна в ЕС. Присъединяването към ЕС 
е дълъг процес и той няма да се слу-
чи веднага, дори и Украйна да излезе 
непокътната от този конфликт. Но 
кандидатурата беше поставена на 
масата. Сега тази идея вече е част от 
колективното въображение на кон-
тинента. Украйна вече не е далечна 
и непонятна държава, тя вече е част 
от това, което хората имат предвид, 
когато казват Европа.

Самата Украйна също повече няма да 
бъде същата. Събитията се случват 

толкова бързо, а настроенията и емо-
циите се променят на всеки час, за-
това не бих могла да предскажа нито 
какво ще се случи, нито как хората ще 
се чувстват. Но съм убедена, че нача-
лото на войната промени не само въз-
приятието на света за Украйна, но и 
възприятието на украинците за сами-
те тях. До избухването на тази война 
разговорите във Вашингтон и Берлин 
винаги се фокусираха около Владимир 
Путин и Джо Байдън, Сергей Лавров и 
Антъни Блинкен, НАТО и Русия. Това 
беше разговорът, който допадаше на 
учени и експерти – големи теми за го-
леми държави. В този разговор място-
то на Украйна беше – по думите на по-
литолога Джон Миршаймър от 2014 г.                                                                                       
– на „буферна държава с огромно 
стратегическо значение за Русия“. 
Докато сега украинците поставиха 
себе си в центъра на този разговор и 
те го съзнават. 

В резултат на това днес хиляди хора 
правят избор, който само допреди 
седмици изглеждаше немислим за тях. 
В териториалната отбрана се запис-
ват социолози и сервитьори, рапъри 
и пекари. Селяни застават пред руски 
танкове и крещят на стрелящите 
във въздуха руски войници „окупато-
ри“ и „убийци“. Строителни работ-
ници с изгодни договори в Полша за-
рязват всичко и взимат влака, за да 
се върнат у дома и да се присъединят 
към съпротивата. Десетилетният 
опит от битката с руската пропаган-
да най-сетне се отплаща, след като 
украинците създават свой собствен 
контранаратив в социалните медии. 
Публикуват видеа, на които казват 
на руските войници да се прибират 
вкъщи при майките си. Интервюират 
пленени руски войници тийнейджъри и 
пускат видеоклиповете онлайн. Елек-
тронните информационни табели 
по магистралите, водещи към Киев, 
бяха променени така, че сега на тях е 
изписан призивът към руската армия 
да върви „по дяволите“. Дори всичко 
това да завърши зле, дори да има още 
кръвопролития, всеки украинец, пре-
живял този момент, винаги ще помни 
какво означава да се съпротивляваш 
— и това ще бъде от значение, и то за 
десетилетия напред.

Чернивци, Украйна, 7 март 2022 г., фотография Тихомира Методиева  
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А какво ще се случи с Русия? Дали Ру-
сия завинаги е обречена да бъде ре-
ваншистка държава, обърната към 
миналото бивша империя, вечно кро-
яща планове да си възвърне старата 
роля? Задължително ли е тази огром-                           
на, сложна, парадоксална нация за-
винаги да бъде управлявана зле от 
жестоки елити, които искат да от-
краднат нейното богатство или да 
потиснат нейния народ? Завинаги ли 
руските владетели ще мислят за за-
воевания вместо за просперитет?

В момента много руснаци дори не 
разбират какво се случва в Украйна. 
Държавната телевизия все още не е 
признала, че руските военни са ата-
кували Киев с ракети, че са бомбарди-
рали мемориала на Холокоста и са раз-
рушили части от центъра на Харков 
или Мариупол. Вместо това офици-
алните пропагандисти разказват на 
руснаците, че се провежда полицейска 
акция в крайните източни провинции 
на Украйна. Зрителите не получа-
ват информация нито за жертвите, 
нито за щетите от войната, нито 
за разходите по нея. Не се разкрива 
и истинският мащаб на санкциите. 
Картините, обиколили целия свят – 
като бомбардираната телевизионна 
кула в Киев например – не попадат във 

вечерните емисии на руските теле-
визии. И въпреки това има последо-
вателни удари от алтернативна ин-
формация. Юрий Дуд, известен блогър 
с 5 милиона последователи в Инста-
грам, публикува снимка на разрушена 
сграда в Украйна. Каналът в Ютюб 
на Алексей Навални, хвърления в зат-           
вора руски дисидентски лидер, по-
следователно информира своите 6,4 
милиона абонати. Членове на неговия 
екип осъждат както войната, така и 
удължаването на неговата присъда 
– двете страни на една и съща исто-
рия за вътрешната и външна репре-
сия. Милиони руснаци знаят, защото 
имат приятели и роднини в Украйна, 
че Путин е нахлул в съседната стра-
на, която те не смятат за вражеска. 
Някои се обаждат на тези свои прия-
тели по телефона, за да им се извинят 
през сълзи.

Какво може да се случи с Русия, ако 
всичко това стане известно, а всич-
ки детайли бъдат показани? Какво ще 
се случи, ако най-накрая и руснаците 
видят същите драматични образи, 
на които ставаме свидетели ние? 
Или ако цената за това безсмислено 
насилие бъде усетена и от тях? Непо-
пулярността на тази война ще ста-
ва все по-голяма, а заедно с нейното 

нарастване ще се увеличава и другата 
Русия – различната Русия, която вина-
ги е съществувала. Руснаците, които 
излязоха по улиците през 1991 г., за да 
приветстват рухването на Съвет-
ския съюз, руснаците, които протес-
тираха срещу фалшифицирането на 
изборите през 2011 г., руснаците, кои-
то излязоха да протестират срещу 
арестуването на Навални през 2021 г.,    
бедните и богати руснаци, граждани 
и селяни, които не искат страната 
им да бъде Империя на злото – тогава 
техният брой ще нарасне до степен, 
че да има значение. И може би някой 
ден те ще успеят да променят и своя-
та държава. 

Статията е публикувана в сп. The 
Atlantic

Превод от английски Момчил Методиев

Ан Апълбаум (род. 1964 г.) е 
следвала история и литерату-
ра в Йейлския университет и 
международни отношения в 
Лондонското училище по ико-
номика, а през 1988 г. е корес-
пондентка на сп. „Икономист“ в 
Полша. Става известна с из-
следванията си за съветската 
диктатура, за които е получила 
много награди. На български са 
преведени „ГУЛАГ: лагерите на 
смъртта“ (изд. „Изток-Запад“), 
„Желязната завеса: рухването 
на Източна Европа, 1944–1956“ 
(изд. „Рива“), „Червен глад: вой-
ната на Сталин срещу Украйна“ 
(изд. „Изток-Запад“). Тя работи 
и като журналист. Дълго вре-
ме е била колумнистка във в. 
„Вашингтон Поуст“, постоянна 
авторка е на списание „Атлан-
тик“. 

Ан 
Апълбаум

Чернивци, Украйна, 7–8 март 2022 г., фотография Тихомира Методиева
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Невероятно е да се констатира – и 
то от години – благосклонността 
и подкрепата на част от френска-
та десница към Путин. Причината е 
преди всичко във френския антиаме-
риканизъм, който високо цени всеки 
противник на Америка. Освен това 
десницата е склонна да повярва, че 
Путин е консерватор, защото пре-
следва „Пуси Райът“ и почита пра-
вославните патриарси. Нещо, което 
е всъщност невярно, защото Путин 
е гангстер и прагматичен самодър-
жец. Неговата реч срещу „упадъка на 
Запада“ би могла да се понрави и на 
онези, които оплакват залеза на на-
шата вяра. В същото време едва ли 
има нещо по-упадъчно от Путин и не-
говите олигарси, родени в комунисти-
ческия казан, където никога не е имало 
нито принципи, нито ценности, нито 
морално съзнание.

И все пак машинациите на този бу-
дещ тревога персонаж би трябвало 
по някакъв начин да ни върнат към 
реалността.

Наследници сме на множество утопии. 
Марксизмът, както и нацизмът бяха 
утопии. И все още не сме се отърси-
ли от този начин на мислене. Веднага 
след падането на комунизма избуяха 
теориите за „края на историята“, 
които подеха едно от вярванията, 
скъпи на марксизма: това за рая на 
земята, който може бързо да бъде 
постигнат чрез някои жертви в на-
стоящето. След края на Студената 
война и след падането на Берлинската 
стена Западът изпадна в илюзията за 
премахването на войните: за това 
как търговията ще измести силата 
(прастара идея, която сама по себе 
си не е измамна, но не трябва да бъде 
толкова радикална), за световното 
управление и за морала, който ще за-
мести политиката.

И тъй, от нас зависи демокрацията в 
света и онова, което бихме могли да 
направим, е да подкрепим навсякъде 
„цветните революции“, подпомагай-
ки по този начин свалянето на всички 

диктатори. „Цветните революции“, 
ръководени навсякъде от един про-
западен елит, обаче бяха потушени. 
Ала дори след падането на някой дик-
татор да се установяваше демокра-
ция, то следващите избори връчваха 
властта в ръцете на други диктато-
ри. Независимо от това ние продъл-
жаваме да сме убедени, че ще отменим 
насилието, войната, завоеванията и 
границите, благодарение на модер-
ността, потреблението и „меката 
търговия“. Тази утопия буквално 
присъства в европейските директи-
ви. Докато Путин (както и повечето 
незападни народи) „още“ пребивават 
в утопията на силата, на национал-
ната и културна идентичност, които 
пък на нас ни се струват овехтели.

Така западните ръководители и Пу-
тин живеят в паралелни светове. Ние 
не можем да разберем Путин, защото 
го възприемаме като несъвременен, 
изостанал и отричащ прогреса. За нас 
всеки, който иска война, е кроманьо-
нец, незаслужаващ никакъв размисъл.

Нещастието на утопията е, че тя 
не само няма никаква връзка с реал-
ността, но и че ни пречи да се спра-
вяме с проблемите, влошавайки още 
повече ситуацията. Така вместо да 
проумеем, че грубата сила същест-
вува, ние занемарихме собственото 
си въоръжаване. И тъй като си въоб-
разихме, че никога повече няма да има 
войни, отдадохме всичките си сили 
на потребление и търговия. Защото 

Шантал Делсол

Можем	само																													
да	се	надяваме,	че	това	
трагично	събитие	ще										
ни	пробуди	за	историята.	
Не	на	последно	място,										
за	да	разберем,																																						
че	трябва	да	се	въоръжим																									
за	бъдещите	войни,	дори	
да	сме	лишени	от	каквато	
и	да	е	войнственост	

Урокът на Путин

Граничният пункт Сирет, 7–8 март 2022 г., фотография Тихомира Методиева  
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дипломацията, обменът, приемането 
на имигранти от цял свят и прогре-
сивното отменяне на границите би 
трябвало да отворят ерата на мира, 
в която според становището на евро-
пейските институции „ще трансфор-
мираме враговете в съседи“ (Улрих 
Бек). Последицата от всичко това е 
дълбоката ни неподготвеност за бъ-
дещи конфликти както материално, 
така и психологически, тъй като гос-
подстваше убеждението, че такива 
конфликти просто няма да има. Наши-
те армии са обезкървени; не си дадох- 
ме сметка, че сме зависими икономи-
чески от потенциалните си врагове, 
което е много опасно; затова днес сме 
въоръжени единствено с обезоръжа-
ващата си наивност и с доста смеш-
ната си вяра в добронамереността 
на целия свят. Приспивните речи за 
всеобщия мир не доведоха до никакъв 
мир, тъкмо обратното: само знание-
то, че войната съществува и се спо-
тайва във всеки миг от историята, би 
могло да увеличи шансовете ни, за да 
сме в състояние да ѝ се противопос-
тавим. Когато през 1965 г. политиче-
ският философ Жулиен Фройнд защи-
тава докторската си дисертация за 
„Същността на политическото“, той 
настоява, че присъствието на врага 
е константа на човешката участ, но 
тогава хегелианецът философ Жан 
Иполит, който е убеден пацифист и 
член на журито на защитата, публич-
но се провиква: „Ако наистина е така, 
не ми остава друго, освен да се само- 
убия!“. Нещата не са се променили от-
тогава: нашето утопично мислене е 
такова, че ние по-скоро предпочита-
ме да загинем, отколкото да се под-
готвим да посрещнем противника – и 
изобщо не сме склонни да се замислим, 
че все още е възможно да има враг. 

И ето го стъписването. Нахлуването 
в Украйна наистина напомня за дейст-
вията на Хитлер. Изведнъж обаче на-
шите коментатори започват да опис-
ват Путин като някакво драматично 
изключение, като чудовище, блуждае-
що само сред човеците. Целият свят 
е срещу него, казват ни те. Ако се за-
мислим, не е точно така.

Целият Запад е срещу него. Но в ос-
таналата част от света също има 
такива, които го защитават, в за-
висимост от това как една или друга 
страна вижда собствените си инте-
реси. Говоря за националния интерес. 

За хората от Запада вече съществу-
ват само морални ценности и между-
народни търговски интереси, но на-
ционалният интерес не съществува.

В останалата част от света обаче 
всяка страна защитава своята кул-
тура, своите граници, бъдещето на 
своите деца и тъкмо това те нари-
чат „национален интерес“, в името на 
който войната може да съществува. 

Ако го осъзнаем, ще започнем да раз-
бираме, че нашият пацифизъм не об-
хваща целия свят и че напротив, ние 
сме изключението – което крие опас-
ности за самите нас. Ето защо, из-
правени пред войната в Украйна, би 
трябвало да престанем да си служим 
със стария манихейски аргумент: Пу-
тин (както Хитлер някога) обобщава 
същността на злото, докато ние сме 
ангели. 

Това обяснение е твърде лесно и прос-
то, то работеше великолепно в на-
чалото на Студената война, но днес 
трябва да отстъпи пред крещящата 
действителност: злото е навсякъде! 
Войната е винаги възможна, а управ-
ници, обсебени от империята, ще съ-
ществуват винаги; не ние посочваме 
врага, нито решаваме дали той съ-
ществува, или не съществува, а той 
е този, който ни посочва; битките и 
войните са част от екзистенциал-
ната драма, защото те разкриват 
различието на света; а животът по 
самата си същност е трагичен.

Хората от Запада започват болез-
нено да прозират тази очевидност: 
дълго време вярвахме, че сме заличили 
завинаги силата и отделната иден-
тичност. Въпреки отвращението, 
което съвсем легитимно ни вдъхва 
военната инвазия на Путин, сторе-
ното от него ни носи и един важен 
урок: човешкото съществуване не е 

евангелска утопия, то е и винаги ще 
бъде царство, където господстват 
трагедията и силата, които могат 
да бъдат смекчени от морала, но не и 
заместени от него. 

По тази причина можем само да се на-
дяваме, че това трагично събитие 
ще ни пробуди за историята. Не на 
последно място, за да разберем, че 
трябва да се въоръжим за бъдещите 
войни, дори да сме лишени от каквато 
и да е войнственост. 

Нека влезем в истинския живот! Той 
носи безпокойства и скърби, но пък 
не е някаква измамна фасада… Да жи-
вееш в истината е онова изначално 
достойнство, с което човешките съ-
щества се отличават най-вече.

В. Le Figaro

Превод от френски Тони Николов

Шантал Делсол (род. 1947 г.) е 
френска философка и есеист-
ка. Член е на Академията за 
морални и политически науки. 
Тя е практикуваща католич-
ка и колумнист на в. „Фигаро“. 
Сред по-известните є книги 
са: „Субсидиарната държава“ 
(1992), „Възхвала на сингулар-
ността, опит върху късната 
модерност“ (2000), „Двете Евро-
пи“ (2007), „Природата на попули-
зма или Фигурите на Идиота“ 
(2008), „Идентичността на Ев-
ропа“ (2010), „Омразата към све-
та. Тоталитаризмите и пост-                                                               
модерното“ (2016), „Залезът на 
универсалното“ (2020).

Шантал 
Делсол 
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Като	философ,	 как	 гледате	 на	
тази	война?	Отвъд	геополитиче-
ските	последици,	по	какъв	начин	
тя	ще	промени	нашето	въображе-
ние,	представи	и	мисловни	нагласи?

Денят на нахлуването в Украйна,        
24 февруари 2022 г., ще си остане 
също толкова значима дата, колко-
то 11 септември 2001 г. Виждам в тях 
двете най-важни дати на започващия 
XXI век. Преломни дати, отварящи 
една епоха. А една епоха, казва Босюе, 
е време, белязано от „някое голямо съ-
битие, към което се съотнася всичко 
останало“. Това събитие задава тона 
на годините, които го следват. То по-
ставя началото на нов политически и 
мисловен пейзаж, за който все още ни-
кой не подозира, но той вече изниква 
на линията на хоризонта. Прелом във 
времето: ориентирите се сменят, 
убежденията се променят.

Последиците от 24 февруари изоб-
що не заличават тези от 11 септем-
ври, а ги коригират и затвърждават.               
11 септември беше епифанията на 
първата фигура на врага – на исля- 
мизма; 24 февруари е епифанията на 
втората фигура – на самодържавна-
та империя. Двете нямат нищо общо 
с онова, на което държим: човешкия 
живот, народния суверенитет, неза-
висимостта на народите, правата на 
нациите, свободата. И в двете пара-
дигми хората не са цели, а средства. 
Ако Русия изобразява империята, 
Европа е мозайка от нации. Защо ев-
ропейското обществено мнение про-
явява такова съчувствие към напад-
натите? Защото се отъждествява с 

украинското национално чувство, в 
което се разпознава, затова инстинк-
тивно отхвърля империализма. 11 сеп-
тември погреба идеологията за края 
на историята. 24 февруари погреба 
европейското безгрижие. Ние, хората 
на Залеза, вече не можем да живеем, 
както преди. 

Отваряйки нова епоха, тази дата раз-
крива колко отживели са редица наши 
идеи, представи, начини на поведение 
и управление. Последният трус засяга 
основанието на политиката, нейното 
„въображаемо“. Става дума за трус, 
съпоставим с онова, което Корне-
лиус Касториадис наричаше „инсти-
туиращо въображаемо“ на полити-
ката – нещо, което води до нейното 
обновяване.

Европа	преоткрива	трагичността	
на	историята,	а	също	и	идеята	за	
силата?

Пак ще цитирам Касториадис: всяка 
политика произтича от въобража-
емото. Това на Европа след 1945 г. бе 
повлияно от една оптимистична ан-
тропология на „иренизма“, основаващ 
се върху убеждението, че мирното 
икономическо развитие и растежът 
би трябвало да премахнат причините 
за конфликтите, както и че споменът 
за миналото ще неутрализира жела-
нието пак да грабнат оръжията. 

В крайна сметка, както смятаха 
Маркс и Енгелс, политиката би тряб-
вало да се превърне в управление на 
всекидневното благополучие. От та-
зи гледна точка самите либерали бяха 
марксисти, без да го знаят. 

Целият този спектър от предположе-
ния, объркващи желаното с действи-
телното, пренебрегваше човешката 
природа, за която с основание бихме 
могли да мислим доста лоши неща въ-
преки възраженията в творчеството 
на Фройд. Наивният оптимизъм беше 
приел такива размери, че разраства-
щата се дехристиянизация ни бе на-
карала да забравим понятието, из-
разяващо най-дълбокото подозрение 
към нашия вид – първородния грях.

Европа бе потопена в амнезия, забра-
вила за възможностите дори на онова, 
което тя най-високо цени – съвмест-
ното наследство на юдео-християн-
ството и на Просвещението: свобо-
дата, правото, зачитането на личния 
живот, автономията на индивида, 
грижата за другия, разделението на 
властите, демокрацията.

След десетилетията на мир и напре-
дък тази амнезия отслаби духовно 
Европа, принуди я сама да се превър-
не в плячка. Ислямистите първи го 
осъзнаха. Съседни империализми се 
насочиха към някои части от Европа, 
проявявайки своите апетити. Дори 
откъсването на част от Армения от 
страна на Азербайджан не промени 
това „въображаемо“, но ето че след 
24 февруари то се разлетя на пар-
чета: Европа преоткри, че силата 
(икономическа, политическа, военна) 
е условието за нейната свобода. И за 
оцеляването ѝ. 

В зората на Европа гръцкият полис е 
бил наясно с това; осъзнавайки го на-
ново, Европа се връща към началата 
си. Едно обновено „въображаемо“ ще 
възникне от тази епифания на силата, 

„Инвазията	в	Украйна	
пробуди	Европа	от	
амнезията.	Ненадейният	
обрат	идва	да	ни	каже	
следното:	Европа,	
толерантна	към	
икономическите	жертви,	
си	връща	първенството	
на	политическото“

24 февруари
като 11 септемвриРазговор																										

с	политическия	
философ																	
Робер	Редекер
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а заедно с него и цяла галактика от 
представи: любовта към отечество-
то, националното чувство и военно-
то гражданско съзнание. 

Преди	години	издадохте	книга,	оза-
главена	„Невъзможният	войник“.	
Какво	мислите	за	съпротивата	
на	украинците?	Намирате	ли	я	за	
героична?

Аналогията никога не е познание, но 
винаги е средство за наблюдение. Ук-
раинците ни напомнят какви бяхме 
ние, французите. Чувстваме се близ-
ки с тях, доколкото техният февруа-
ри 2022 г. така наподобява нашия юни 
1940 г. Подялбата на страната им 
напомня за демаркационната линия, 
направила възможен режима на Виши. 

А опитът на руснаците да създадат 
фантомно правителство на тяхна 
територия ни подсеща за Петен и 
Лавал. Тяхната съпротива е толкова 
сходна с нашата. С какво се иденти-
фицираме в тази съпротива? С онова, 
което някога ни спаси: отхвърлянето 
на инвазията, привързаността към 
земята, смисъла на честта. Какви 
чувства изпитваме вследствие на 
това? На братство между нашите 
два народа. Освен това ни дебне обща 
заплаха. 

Означава	ли	това,	че	се	завръща	
фигурата	на	войника?

Доскоро в колективното въобража-
емо войникът и армията бяха пред-
мет на презрение и присмех. Търпяха 
ги само при условие че те си остават 
невидими. Като знак на Доброто, ан-
тимилитаризмът бе нещо самораз-
биращо се. Ако сте антимилитарист, 
това автоматично ви нареждаше 
сред образованите и интелигентни 
личности с широки разбирания. 

Смяташе се, че военните бюджети 
са някакво неоправдано разхищение. 
Приемаше се, че военните ценности 
са остатък от варварството, кой-
то предоставя на карикатуристите 
благодатната възможност да припе-
челват хляба си. Пълзящият антими-
литаризъм се просмука в културата. 
Нека си спомним само за откровено 
жалката песен на Максим льо Форес-
тие „Парашутистите“. Цяло едно по-
коление, смятащо себе си за солта на 
земята, се кълнеше в нея. 

Цяла една цивилизация, влюбена в сво-
бодата, но глупаво сляпа за условия-
та, които гарантират сигурността 
на тази свобода, изповядваше по-
добни принципи. Тя превърна воина в 
парий на интелигенцията. Отричаха 
изцяло неговата служба и неговата 
необходимост. Завесата на този фарс 
падна. Армията е първата от инсти-
туциите, тя е тази, която поддържа 
останалите и която създава прос-
транството, в което другите могат 
да се развиват в условията на пълна 
сигурност. Тя е основанието и закри-
лата на всяко общество. 

По	този	начин	не	се	ли	слага	край	
на	една	определена	концепция	за	
Европа?

Подкрепата за Украйна свидетел-
ства, че нашите народи не искат една 
Европа без нации. Онази Европа, която 
мечтаеше да бъде огромен, безгрижен 
и постнационален супермаркет, бе 
застигната от историята, в която 
трагедията е винаги основната със-
тавка и маята. Инвазията в Украйна 
пробуди Европа от амнезията. Ней-
ните ръководители бяха забравили, 
че тя е духовно образувание и че носи 
политическа отговорност. Ненадей-
ният обрат, настъпил в това прелом-
но време, идва да ни каже следното: 
Европа, толерантна към икономиче-
ските жертви, си връща първенство-
то на политическото. И това е също 
толкова значимо събитие, колкото и 
инвазията в Украйна.

Сп. Le Point

Превод от френски Тони Николов 

Робер Редекер (род. 1954 г.) 
е френски политически фило-
соф от немски произход. Води 
рубрики в издания като „Та-
геблат“ и „Мариан“, дълги годи-
ни е бил член на управителния 
съвет на „Репортери без гра-
ници“. Автор на книгите: „На 
оръжие, граждани“ (2000), „Пое-
зия на импровизацията“ (2004), 
„Прогресът или опиумът на 
историята“ (2005), „Невъзмож-
ният войник“ (2014), „Европа или 
ерата на празнотата“ (2015), 
„Социалните мрежи: войната 
на Левиатан“ (2021). 

Робер 
Редекеркато 11 септември

„Последиците	
от	24	февруари	
изобщо																												
не	заличават	тези	
от	11	септември,	
а	ги	коригират													
и	затвърждават.						
11	септември	
погреба	
идеологията	
за	края																																
на	историята.								
24	февруари	
погреба	
европейското	
безгрижие.	Ние,	
хората	на	Залеза,	
вече	не	можем																		
да	живеем,	както	
преди“
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През 2015 г. по норвежката телевизия 
беше излъчен първият сезон на „Оку-
пирани“. Сериалът показва как Русия 
окупира Норвегия с мълчаливото до-
някъде съгласие на ЕС и САЩ, целта 
е да се възстанови нефтодобивът, 
прекратен от дошлата на власт в 
Норвегия екологична партия. При раз-
витието на идеята исках да се кон-
центрирам върху моралните дилеми и 
решения, с които обикновените хора 
се сблъскват в екстремни ситуации – 
като нашите предци по време на гер-
манската окупация от 1940–1945 г. 
Маневрирането на една малка държа-
ва между силния съсед и останалите 
управляващи света нации, съизмер-
ването на собствената сигурност 
с политическите принципи и иконо-
мическите съображения. Мислех, че 
фикционалният свят на сериала не 
казва нищо за Русия, както Стивън 
Спилбърг в „Челюсти“ не казва нищо 
за акулите. Но въпреки това руските 
служби не го приеха добре. Послани-
кът на Русия в Норвегия заяви пред 
ТАСС: „Несъмнено е жалко, че в годи-
ната на празнуването на 70-годиш-
нината от победата във Втората 
световна война авторите на сериала 
сякаш са забравили героичния принос 
на Съветската армия за освобождава-
нето на Северна Норвегия от герман-
ско-фашистките завоеватели и са ре-
шили в духа на най-лошите традиции 
от Студената война да поизплашат 
норвежкия зрител с несъществуваща 
заплаха от Изток“.

Може би посланикът е бил така 
чувствителен, понеже година по-ра-
но – когато „Окупирани“ отдавна 
вече беше в продукция – Русия оку-
пира Крим и пое ролята на голям 

антагонист на световната полити-
ческа сцена. Но защо е толкова ярост-
на реакцията, щом сериалът е худо-
жествена измислица, а руснаците не 
бяха представени като група роботи-
зирани злодеи? 

Вероятно във време, когато истина-
та е обезценена от фалшиви новини 
и пропаганда, когато силните поли-
тици се издигат на вълни от емоции, 
а не на базата на своите заслуги или 
политически позиции, фактите вече 
нямат същата тежест. 

Колко тежат фактите

Фактите трябва да отстъпят пред 
историите, които се обръщат към 
нашите емоции, истории за нас и 

това, което ни превръща в група, на-
ция, култура или религия. Вероятно не 
поради липсата на оръжия или военна 
мощ се провалиха окупационните вой-
ни във Виетнам и Афганистан, веро-
ятно е било поради липса на истории, 
които „да спечелят сърцата и умове-
те на хората“. 

Когато се пише за настоящата война 
на Русия, един от най-употребявани-
те цитати е на американския сенатор 
Хайръм Джонсън: „Първата жертва 
на войната е истината“. Цитатът 
се използва, за да напомня на журна-
листи и редактори колко уязвима е 
основаната на факти истина, когато 
две страни се борят за надмощие на 
своята версия за събитията. Но също 
така напомня колко наивно е да се мис- 
ли, че един журналист – дори когато 
е почтен и независим, може да отде-
ли репортажите си от собствената 
култура, националност и наследен 
светоглед, особено по време на война.

Силата на образите
През 1937 г., когато германският ле-
гион „Кондор“ с помощта на италиан-
ските фашисти бомбардира Герника и 
избива цивилното население, е имало 
цял град свидетели на случилото се. 
След като се появяват снимки от уни-
щожението и жертвите, Франко и ге-
нералите са били наясно какви емоции 
ще предизвикат те както в Испания, 
така и в чужбина, и упорито са твър-
дели, че жителите републиканци сами 
са унищожили своя град. 

Дълго време се е вярвало в тази вер-
сия, поне от онези, които са искали 
да вярват. Ала републиканците са 
имали на своя страна един по-до-
бър разказвач. Пабло Пикасо реагира 
с прочутата си картина „Герника“, 
която изобразява ада в малкия баски 
град. Това произведение, нарисувано 
от човек, който живее в Париж, аб-
страктна картина, продукт на въоб-
ражението и опита на един художник, 
отваря очите на Европа. Още в съ-
щата година картината е изложена 
в Париж, обикаля целия континент и 

Ю Несбьо

Войната на наратива
Ден	след	ден	ние	
следим	военните	
действия,	санкциите	
и	дипломацията,																									
ала	войната	за	наратива		
е	дълга	война

Следователно	
въпросът	е																					
на	какви	действия	
сме	готови,																			
за	да	спечелим	
тези	сърца	и	умове,	
особено	когато	
един	диктатор	
като	Владимир	
Путин	играе	по	
собствени	правила	
и	налага	цензура	
и	пропаганда,	
за	които	вече	
си	мислехме,																								
че	са	останали															
в	тъмното	минало
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има важен принос за присъединява-
нето на доброволци на страната на 
републиканците.

Ако „Герника“ е пропаганда и шедьо-
вър едновременно, същото можем да 
кажем и за „Броненосецът „Потьом-
кин“ на Сергей Айзенщайн, който е по-
ръчан от съветските власти за двай-
сетата годишнина от революцията 
през 1905 г. Двете произведения на-
истина претендират, че описват ре-
ални събития, но също така си служат 
със значителна художествена свобо-
да – прочутата сцена с убийството 
на стълбите в Одеса например не се 
е случила в действителност. Ала на 
автора на едно художествено произ-
ведение не му се налага да се занимава 
с такива подробности, неговата цел 
е да разкаже нещо, което е истина, 
но не непременно факт. Става дума 
за това да се развълнуват сърцата и 
умовете, а не да се съобщава за броя 
на убитите и за това кой на кого как-
во кога и къде е сторил.

Именно тази свобода дава сила на 
художественото творчество пре-
ди всичко, когато ние като публика 
не знаем, че имаме работа с пропа-
ганда. Танър Мирлийс от Ontario Tech 
University описва как по време на Вто-
рата световна война Службата за 
военна информация на САЩ създава 
отдел, който работи само с Холивуд. 
Филмите са били и са съвършено сред-
ство за формиране на общественото 
мнение, твърди Мирлийс, защото гле-
дането на филми е вдъхновяващо спо-
делено преживяване. Холивуд продава 
американските военни идеали по вре-
ме на Студената война и продължава 
да го прави.

Днес целият свят седи в същото кино 
и наблюдава събитията в Украйна. 
Ала това, което виждаме, са – образ-
но казано – синхронизирани версии 
със субтитри на собствените ни ези-
ци, което означава, че всички ние не 
гледаме една и съща история. В ход е 
битка между различни версии на ис-
торията и най-добрата ще се нало-
жи. Или, както написа един норвежки 
медиен коментатор, през войната 
иде реч не само за това какви военни 

и граждански цели се разрушават, а 
и за това да се спечелят сърцата и 
умовете на онези части от човечест-
вото, които не са пряко замесени в 
конфликта. Следователно въпросът 
е на какви действия сме готови, за да 
спечелим тези сърца и умове, особено 
когато един диктатор като Владимир 
Путин играе по собствени правила и 
налага цензура и пропаганда, за които 
си мислехме, че са останали в тъмно-
то минало. Желателно ли е – или дори 
уместно – да се играе по правилата на 
Путин? В края на краищата има про-
тиворечие, когато една демократич-
на страна се отказва от демократич-
ни принципи като свобода на словото 
и прозрачност дори когато се опитва 
да защити тези свободи. Както каз-
ва Уинстън Чърчил, във военно време 
истината е толкова ценна, че вина-
ги трябва да има за телохранители 
лъжи. Песимистът би допълнил, че 
във военно време лъжите са толкова 
ценни, че трябва да бъдат охранява-
ни от нови лъжи, ала проблемът тук 
е, че непрекъснато някъде възниква 
нов конфликт, който може да послужи 
като претекст за обявяване на тако-
ва извънредно положение.

Ако вие като мен сте по-скоро опти-
мисти, можем да се надяваме, че исти-
ната – несъвършената, субективна 
истина на един журналист, на един 
художник или на някой друг разказвач 
на истории – ще победи. Че Ейбрахам 
Линкълн е прав, когато казва: „Не мо-
жеш да заблудиш всички хора“. 

Рос Бърли от независимия Център за 
информационна устойчивост в Лон-
дон, една от организациите, която 
има за цел да насърчава обективните 
репортажи и да противодейства на 
дезинформацията и пропагандата от 
всички страни, казва, че разказът на 
Путин защо Русия е влязла във война с 
Украйна се приема от мнозинството 
руснаци, които нямат достъп до со-
циални медии или не слушат чуждес-
транни новини. Ала не бива да вяр-
ваме наивно, че повече откритост в 
интернет ще лиши Путин от 20-го-
дишната подкрепа на населението. В 
книгата си „Защо руснаците гласуват 
за Путин“ Бернард Мор се позовава на 

анкета, в която мнозинството русна-
ци казват, че предпочитат да живеят 
в голяма страна, от която съседните 
държави се страхуват, отколкото в 
малка страна с по-висок стандарт на 
живот.

Така погледнато, Путин дава на хора-
та това, което искат. Ала Рос Бърли 

Ю Несбьо (роден през 1960 г. в 
Осло) е норвежки писател и му-
зикант. Става известен с крими-
налните си романи за инспектор 
Хари Хули, издадени на български 
от „Емас“. 

посочва също, че по-младото поко-
ление в Русия използва VPN (Virtual 
Private Network, мрежова връзка, която 
не е видима от странични наблюдате-
ли) и други технологични вратички, за 
да получи различни гледни точки към 
случващото се… Ден след ден ние сле-
дим военните действия, санкциите и 
дипломацията, ала войната за нара-
тива е дълга война.

В крайна сметка Владимир Путин ще 
изгуби тази война независимо от ох-
раната на лъжите му. Франко управ- 
лява Испания почти четиридесет го-
дини, а всеобхватната цензура е едно 
от най-важните му защитни дейст-
вия. Ала накрая в учебниците по исто-
рия той е победен и испанският народ 
унищожи неговото наследство и идеи. 
„Герника“ е показана за първи път в 
Испания през 1981 г., шест години след 
смъртта на Франко. Само за първите 
дванайсет месеца я виждат над един 
милион души и тя все още привлича 
посетители в музея „Кралица София“ 
в Мадрид. Защото най-истинските – 
макар и не във фактологически план – 
истории са най-добрите.

В. Frankfurter Rundschau, със съкращения

Превод от немски Людмила Димова
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Експертите, които се появяват в ме-
диите, ни казват: наглед разумният 
Владимир Путин, изглежда, е полудял, 
случва се нещо непредвидено. Говори 
се за „параноичната му детермини-
раност“, за неговите „обсесии“, за 
„безумните му речи“, за неговата „на-
лудничавост“, за загубата му на „усет 
за реалността“, за „войнствената му 
лудост“. Това обяснение набързо се на-
лага от коментаторите като някаква 
очевидност, сякаш психиатричната 
диагноза прави ситуацията адекват-
на и компенсира медицинската не-
компетентност. Доскоро използваха 
същата процедура при обясняване-
то на ислямистките атентати: ис-
лямистите, както и Путин, биваха 
обявявани за побъркани. Щом не успя-
ваш да си обясниш действията на дру-
гия, си склонен да му припишеш психи-
ческо разстройство. И така смяташ, 
че си го разбрал, докато всъщност 
отказваш да го разбереш, предпочи-
тайки да го изстреляш в орбитата 
на лудостта, убягваща на нашия раз-
съдък. Фактът, че някои изпитват 
задоволство от подобни „обяснения“, 
свидетелства за дълбокото невежес- 
тво, в което Западът пребивава по 
отношение на руската политика.

Путин не се съобразява с международ-
ното право, не зачита суверенитета 
на чужди държави, държи се заплаши-
телно със съседите си, опитва се да 
влияе върху вътрешната им полити-
ка чрез натиск, заплахи и пропаган-
да, изградена върху безсрамни лъжи, 

прибягва до въоръжени агресии, по-
тъпква човешките права, измъчва и 
потиска собствения си народ, при-
бягва до политически убийства на 
противниците си. Дали действа така, 
защото е полудял? Ако тази политика 
беше плод на лудост, тогава би тряб-
вало да приемем, че руските ръково-
дители от последния век са били луди, 
защото всички те, с открояващото 
се изключение на Михаил Горбачов, 
водеха същата брутална и цинична 
политика.

През февруари 1919 г. по заповед на 
Ленин руската армия нахлува в Пол-
ша, разпалвайки война, която ще трае 
почти две години. През септември 
1939 г. по заповед на Сталин и по сила-
та на тайно съглашение с Хитлер рус- 
ката армия окупира източната част 
на Полша. През ноември 1939 г. Сталин 
атакува Финландия и след продължи-
телен военен конфликт откъсва една 
провинция от нейната територия. 
През юни 1940 г. руската армия анек- 
сира трите балтийски държави: Ес-
тония, Латвия и Литва. През ноември 
1956 г. Никита Хрушчов заповядва на 
руски части да нахлуят в Унгария, за 
да свали правителството, осмелило 
се да обяви свободни избори и излизане 
на страната от Варшавския договор. 
През март 1968 г. Леонид Брежнев на-
режда на танковете си да сложат край 
на демократизацията на Чехослова-
кия. През декември 1979 г. по заповед 
отново на Брежнев руските войски 
навлизат в Афганистан. През 1994 г., 
в отговор на обявената независимост 
на Чечения, Борис Елцин изпраща там 
армията и така слага началото на дъ-
лъг въоръжен конфликт, който ще до-
веде до превръщането на Чечения във 

васал. През август 2008 г., тъй като 
не одобрява нарастващата незави-
симост на Грузия, която търси сбли-
жение със Запада, Владимир Путин ѝ 
обявява война и анексира две провин-
ции – Южна Осетия и Абхазия. През 
февруари 2014 г., веднага след избух-
ването на демократична революция в 
Украйна, Путин нахлува на Кримския 
полуостров, за да го анексира, и оказ-
ва военна помощ на сепаратистките 
проруски групи в украинските регио-
ни на Донбас и Луганск. Когато знаем 
всичко това, следва ли да сме изнена-
дани, че днес руските войски атакува-
ха Украйна? 

Путин действа точно както други-
те руски ръководители преди него. 
Западните лидери възприемат като 
сюрреалистични последните му изяв- 
ления. И не би могло да е другояче, ко-
гато чуват как руският президент 
говори не за завоевателна война, а 
за „военна операция“, чиято цел е да 
„защити жертвите, подложени на 
геноцид“, и да освободи Украйна от 
„банда наркомани и нацисти“. Безсра-
мието на тези лъжи е впечатляващо, 
но всеки, който познава историята на 
руската пропаганда, разпознава кла-
сиката: носейки война, руснаците ви-
наги говорят за „мир“; те извършват 
„освобождение“, когато екзекутират 
хиляди граждани на завоюваните 
държави или когато ги депортират 
със стотици хиляди. И те винаги 
отричат истината. Така, след като 
екзекутираха 21 768 полски военно-
пленници в горите на Катин, руски-
те власти в продължение на половин 
век отричаха, че са извършили това 
престъпление.

Виктор Сточковски

Малко	вероятно	е	Путин	
да	се	бои	от	Запада,	
към	който	изпитва	
презрение.	И	все	пак	той	
се	страхува.	Но	от	какво?	
Най-вече	изпитва	страх	
от	собствения	си	народ.	
Тъкмо	от	неговия	бунт	
той	се	бои

ДАЛИ ПУТИН

Е ЛУД
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Владимир Путин е от същата школа, 
тъй че би било наивно да очакваме да 
чуем от неговата уста нещо по-раз-
лично от безочливи лъжи. Трябва ли 
изобщо да вярваме на казаното от 
него в напоителното му изявление, 
излъчено по руската телевизия на 21 
февруари 2022 г., в което той заяви 
решението си да нахлуе в Украйна? 
Малко вероятно е самият Путин да 
вярва в разказа си за историята на 
Украйна, съшита според него от Ле-
нин и Сталин от различни парчета. 
Дали той вярва и в заплахата за Ру-
сия от разширяването на НАТО с Пол-
ша и балтийските държави? Едва ли 

напълно несъпоставими с огромната 
военна мощ, разположена оттатък 
границата. Той е напълно наясно и с 
противоречията, които раздират 
НАТО, познава политическата и мо-
рална слабост на Алианса. Военният 
експанзионизъм е вписан в ДНК-то на 
руското ръководство. И само възпи-
раща военна сила може да му се про-
тивопостави. Но Путин смята, че 
НАТО, което се колебае да прибягва до 
сила, ще си остане, както в миналото, 
парализирано пред неговите провока-
ции и завоевания. Путин знае чудесно, 
че Западът е разделен, непоследова-
телен и страхлив. Защо тогава да се 
страхува? 

Малко вероятно е Путин наистина да 
се бои от Запада, към който изпитва 
презрение. И все пак той се страхува. 
Но от какво? Най-вече изпитва страх 
от собствения си народ. Става дума 
за един насилник и корумпиран дикта-
тор, чиято власт почива върху гру-
бата сила, до която той прибягва, за 
да господства над страната си и за да 
неутрализира всеки бунт. Тъкмо от 
този бунт той се бои. И най-вече се 
страхува да не би руснаците да сва-
лят неговата диктатура. Ето защо 
поддържа режима на Александър Лу-
кашенко, срещу когото беларусите се 
възправиха храбро в продължение на 
месеци след фалшифицираните избо-
ри през 2020 г. Ето защо Путин никога 
не е приемал, че украинците могат да 
прогонят от управлението собстве-
ния му васал Виктор Янукович. И той 
никога не им прости, че искат да жи-
веят в демократична, суверенна и 
свободна страна. От отравянето с 
диоксин на Виктор Юшченко, канди-
дат за президент на първите свобод-
ни избори след Оранжевата револю-
ция през 2004 г., та до анексирането 
на Донбас и Луганск през февруари 
2022 г., руската политика в Украйна 
се състои в това системно да деста-
билизира и да разделя страната. 

Една от целите, на които Путин из-
вънредно много държи, е да покаже 
на руския народ, че всеки бунт е без-
смислен, за да не последва той пътя, 
избран вече от украинците. Няма 
съмнение, че успехът на реформите, 

започнати в Украйна, би могъл да по-
каже на руския народ, че той може да 
свали диктаторския режим и да си 
възвърне свободата. Именно от това 
Путин се бои. По тази причина е го-
тов на всичко, за да унищожи украин-
ската независимост. Всичко, което 
застрашава неговия режим, предиз-
виква ответния му гняв и агресия. 
Ала не само поривите към свобода на 
украинския или на белоруския народ го 
тревожат. Благосъстоянието на За-
падна Европа си остава за него сери-
озно предизвикателство и обвинение 
към икономическата некадърност на 
собственото му управление. Един-
ствено несъгласията в европейското 
общество го успокояват. Той ликува, 
когато гледа по руската телевизия 
протестите на „жълтите жилетки“, 
акциите на „черните качулки“, както и 
детинските караници на нашите по-
литици и на нашите интелектуалци.

Статията е публикувана във FigaroVox 
и Tribune juive

Превод от френски Тони Николов

Е ЛУД Виктор Сточковски (род. 1959 г.)                                                                                
е полски социален антрополог, 
който от години живее и пре-
подава във Франция. Той е ди-
ректор на Групата за изслед-
вания на знанията в Школата 
за висши социални изследвания 
(EHESS) в Париж. Автор на кни-
гите: „Наивна антропология, 
научна антропология“ (1994), 
„Хора, извънземни и богове“ 
(1999), „Социалната наука като 
възглед за света. Емил Дюркем 
и миражът на спасението“ 
(2019). 

Виктор 
Сточковски 

не е наясно, че тези страни влязоха 
в НАТО не защото искат да застра-
шат Русия, а защото се боят от Ру-
сия. Той много добре знае, че никакво 
ядрено оръжие не е настанено вър-
ху територията на тези страни, а 
малкото самолети на НАТО там са 

Дали	Путин	
действа	
така,	защото																												
е	полудял?	Тогава	
би	трябвало	
да	приемем,	
че	руските	
ръководители							
от	последния	
век	са	били	
луди,	защото,																														
с	изключение	
на	Михаил	
Горбачов,	водеха	
същата	брутална																							
и	цинична	
политика
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Когато през 70-те години шведската 
телевизия излъчва филм по повестта 
на Александър Солженицин „Един ден 
на Иван Денисович“, Финландия из-
ключва предавателя на Оландските 
острови. Финландската комисия по 
цензурата забранява филма, който 
разказва за съветските наказателни 
лагери.

Същото се случва и с документалния 
роман на Солженицин „Архипелаг ГУ-
Лаг“. Президентът Урхо Кеконен и ми-
нистър-председателят Калеви Сорса 
осуетяват неговото излизане, а фин-
ландското издателство на нобеловия 
лауреат се огъва пред натиска. Ала 
преводачът Еса Адриан избира да за-
обиколи решението и изпраща прево-
да си в Швеция, където е публикувана 
първата му част. Разпространението 
на книгата във Финландия е трудно, 
тя няма достъп до книжарниците и 
библиотеките. 

Няколко години по-късно моята майка 
естонка се омъжва във Финландия и аз 
съм родена в страна, която, от една 
страна, е запазила своята самостоя-
телност, но от друга, „финланди-
зацията“ оказва въздействие върху 
всичко. Възникналото в Западна Гер-
мания понятие означава подчиняване 
на волята на една силна съседна стра-
на. Желязната хватка на Съветския 
съюз държеше Финландия по-здраво 
от която и да е друга западна държа-
ва. Това слагаше траен отпечатък 
не само върху външната политика, 
но и върху отбраната на страната, 
икономиката, медиите, изкуството 
и науката. Ако човек искаше да има 
успешна кариера, не беше желател-
но да се занимава с катастрофално-
то икономическо положение в СССР и 

трябваше да избягва теми, смятани 
за антисъветски. Когато финландско-
то митническо управление забелязва, 
че съветската риба тон съдържа три 
пъти повече живак от допустимото, 
експертът, който е препоръчал да се 
забрани продажбата ѝ, е критикуван, 
защото бил интерпретирал стой-
ностите „твърде теоретично“. А 
финландските морски власти проме-
нят наредбите си, когато „Тебойл“, 
компания, притежавана от СССР, пус-
ка в продажба лодки, неиздържали 
проверките за надеждност. 

към него. И докато проблемите на 
Съединените щати намираха мяс-
то в учебниците по география, то по 
отношение на СССР не се използваха 
никакви негативни определения. Там 
всичко беше прекрасно и могъщо, а 
нашата търговия с клиринговите си 
договори – „единствено по рода си из-
точно чудо“. В действителност една 
четвърт от финландския износ оти-
ваше на Запад, докато на съседа от 
Изток фактически се гарантираше 
безплатен кредит. 

Най-категорична прослава СССР полу-
чава в културната сфера. Тайстоис-
тите – лявото радикално движение, 
което идеализира безрезервно СССР, 
заемат водеща позиция. Актьорите, 
които не пеят в един глас с черве-
ния хор, вече не получават роли. А за 
100-годишнината от рождението на 
Ленин във Финландия се организират 
хиляди мероприятия.

От естонска гледна точка това е 
трудно разбираемо, защото живее-
щият под съветска окупация малък 
народ няма никаква друга възмож-
ност, освен да следва законите на 
диктатурата. Финландия, обратно, 
беше независима западна демокрация, 
в която гражданите избираха своите 
ръководители на свободни избори. 
А финландизацията не се нуждаеше 
дори от закони: всяка акция, насоче-
на срещу духа на съветската дружба, 
се проваляше даже и без официална 
цензура или наказания. Консенсусът 
беше здрав, оневиняването на СССР – 
национална традиция. За естонците 
реалността изглеждаше другояче: на 
дневен ред бяха депортации, наказа-
телни лагери, нарушаване на човеш-
ките права. Финландците изобщо не 
се интересуваха, че от гоненията на 
Сталин са загинали толкова техни 
сънародници, колкото и в руско-фин-
ландската война от 1939/1940 г.

Софи Оксанен

В	конфликта	с	Русия	все	
по-често	се	употребява	
думата	„финландизация“.	
Тя	би	означавала	залеза								
на	Европа

на умовете
Манипулиране

В моите учебници пишеше, че Есто-
ния доброволно се е присъединила към 
щастливото съветско семейство. 
Скритата причина бе договорът 
между Съветския съюз и Финландия 
от 1948 г. за приятелство, сътрудни-
чество и взаимопомощ, а финландски-
те училищни власти, които контро-
лираха учебниците, се придържаха 

Тъй	като	
„финландизацията“	
е	пример	за	успех	
от	гледна	точка	
на	СССР,	близко											
до	ума	е,	че	
Русия	ще	поиска																						
да	повтори	
нейните	уроци.	
Сценарият																				
е	обезсърчителен
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През 2020 г. финландският икономи-
чески форум EVA поръча изследване на 
ценностите и нагласите – резулта-
тите са изненадващи: по-възраст-
ните поколения като цяло са по-по-
ложително настроени към Русия, 
отколкото по-младите. Границата 
е около 45 години. По-възрастните 
са израснали във времето на актив-
на „финландизация“. Тя слага отпе-
чатък върху историческата памет, 
националната идентичност и ези-
ковата употреба. С езика се проме-
ня и начинът на мислене. Финландия 
беше лаборатория на СССР за много 
психологически операции, а от гледна 
точка на източния съсед – тя беше 
успешен пример. Нашата държава, 
която функционираше като демокра-
ция, беше доказателство за това, че 
СССР е способен на мирно съвмест-
но съществуване със своите съседи. 
Симпатичната витрина, наречена 
Финландия, можеше да подлъже стра-
ничните наблюдатели да повярват, 
че тази практика е удовлетворяваща 
алтернатива. На нас ни беше позво-
лено да гледаме американски телеви-
зионни сериали, които се консумира-
ха с необикновен плам, и пътувахме 
свободно в западните страни. Едно-
временно бяхме озападнявани и фин-
ландизирани, което с охота се въз-
хваляваше: да, финландският народ 
наистина знае какво се случва в СССР. 
Всъщност само малка част от насе-
лението пътуваше през границата 
на изток. Там финландците можеха да 
видят единствено това, което беше 
целесъобразно от пропагандна гледна 
точка. И така те израстваха с твър-
да вяра в съветската литургия…

Когато преди известно време руска-
та агресия започна да ескалира, на 
мен ми стана ясно, че Украйна оче-
видно трябва да се „финландизира“ 
– въпреки че това ще навреди на ин-
теграцията ѝ в западния свят и ще 
върне страната в миналото. Тогава 
ще се приключи с плурализма на укра-
инските медии и в съзвучие с руската 
пропаганда войната на Русия в Донбас 
ще трябва да се нарича публично само 
гражданска война.

След разпадането на СССР Финландия 
излезе от договора за приятелство, 

сътрудничество и взаимопомощ . Ала 
много по-трудно беше да се освобо-
дим от утвърдените навици. Подсъз-
нанието бързо се научава да избягва 
исторически неподходящи формули-
ровки и веднъж овладян, езикът не се 
променя без съзнателно решение. 

Балтийските държави преминаха през 
тази езикова промяна през 1990 г. Те 
най-после можеха да нарекат съвет-
ската окупация с истинското ѝ име. 
Във Финландия процесът протече 
по-бавно. След като Русия окупира 
Крим, нашият министър на отбрана-
та Карл Хаглунд бе смъмрен публично, 
защото заедно със своите колеги от 
северните държави е подписал текст, 
в който Русия се определя като агре-
сор. Не знаем дали Финландия ще ста-
не член на НАТО, ако Русия ни даде ясно 
да разберем колко неприятно за нея 
е това наше членство. Финландия е 
така устроена, че винаги ще отстъ-
пи, ако Русия изръмжи… 

Тъй като „финландизацията“ е при-
мер за успех от гледна точка на СССР, 
близко до ума е, че Русия ще поиска да 
повтори нейните уроци. От гледна 
точка на Русия „финландизацията“ би 
била идеална за цяла Европа, не само 
за Украйна. Този стремеж се проявя-
ва в безбройните опити на Русия да 
оказва влияние извън своите граници. 
Методите са известни: манипулира-
не на умовете и на езика, употреба на 
тоягата или моркова, заплаха да се 
действа със сила.

Тъй като Европа рядко отговаря с ре-
шителност на руската намеса, имаме 
всички основания да си представим 
как би изглеждала една финландизи-
рана Европа или един финландизиран 
Север. Сценарият е обезсърчителен: 
основните ценности на Европейския 
съюз ще се превърнат по-скоро във 
виц, а управляващите ще извличат 
печалби, щом се поставят в услуга на 
интересите на Москва. Ние все така 
ще караме западни коли и ще можем 
да пътуваме, нищо няма да се проме-
ни в нашия стандарт на живот. Ала 
вече няма да имаме свобода на сло-
вото и нашите медии ще публику-
ват прессъобщенията на Русия. След 
няколко поколения нашите наследници 

ще се присмиват на мисълта, че Русия 
нарушава правата на човека, а онези, 
които се жалват, ще бъдат заклей-
мявани като размирници, страдащи 
от мания за преследване. За водача 
на опозицията Алексей Навални ще си 
спомнят като за терорист от типа 
на Осама бин Ладен. А Украйна? Тя ще 
бъде естествена част от Русия, как-
то и останалата Източна Европа, 
балтийците вероятно сами ще са си 
виновни за някаква нова война, въпре-
ки че предполагаемите „расисти“ или 
„фашисти“ ще се стараят да припи-
шат отговорността за нея на Русия… 
Какво би останало тогава от Европа 
освен една обвивка?

В. Zeit, със съкращение

Превод от немски Людмила Димова

Софи Оксанен e родена през 
1977 г. в семейството на фин-
ландец и емигрантка от Ес-
тония. Познава действител-
ността от двете страни на 
Желязната завеса и разказва 
в книгите си за нея. Дебютът 
є е с романа „Кравите на Ста-
лин“ (2003). Романът є „Чистка“ 
(2008) е преведен на повече от 
40 езика. Софи Оксанен е удос-
тоена с двете най-престижни 
награди в родината си – Фин-
ландия и Рунеберг, с Награда-
та на Шведската академия за 
северна литература („малкия 
Нобел“), Наградата на Север-
ния съвет, френските Le prix 
du roman Fnac и Фемина и др. На 
български, благодарение на изд. 
„Персей“, са излезли „Кравите на 
Сталин“ (2017), „Чистка“ (2014) 
и „Когато изчезнаха гълъбите“ 
(2014).

Софи
Оксанен

Манипулиране
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Аз съм страстен почитател на рус- 
ката литература и съм имал честта 
да преведа някои от шедьоврите ѝ, 
а през последните години съпровож-
дах група ентусиасти по паметни-
те места на руската словесност. В 
Петербург успяхме да видим моста, 
където са откраднали шинела на Ака-
кий Акакиевич, основно действащо 
лице от Гоголевия „Шинел“, а заради 
колежкия асесор Ковальов, главен ге-
рой в „Нос“ на Гогол, влязохме в Ка-
занския събор. В повестта, както е 
известно, Ковальов се събужда доста 
рано една сутрин и открива, че няма 
нос. Той загръща лицето си с намет-
ката, излиза и вижда как собствени-
ят му нос в мундир сяда в каретата. 
Даже му се струва, че неговият нос е с 
по-голям ранг от неговия, на статски 
съветник. Ковальов го следва, виж-
да, че носът влиза в Казанския събор, 
където сяда и се моли, приближава 
се до него и му казва: „Уважаеми гос-
подине, извинете, но вие сте моят 
собствен нос“. „Носът – пише Гогол –                                  
се намръщва и му отговаря: „Лъже-
те се, уважаеми господине. Аз съм 
си нещо отделно. Освен това между 
нас не може да има никакви близки 

отношения. Ако съдя по копчетата 
на вашия вицмундир, вие навярно слу-
жите в Сената или по правосъдно-
то ведомство“ (превод Константин 
Константинов). Организираното от 
мен посещение, което се нарича Gogol 
Maps, има и московска версия, а първо-
то място, на което отиваме в Москва, 
са Патриаршеските езера, където 
започва романът на Михаил Булгаков 
„Майстора и Маргарита“.

Тези дни ми дойде наум, че Гогол и 
Булгаков, велики руски писатели, 
всъщност са родени в Украйна. И че 
писатели с украински произход като 
Гогол и Булгаков, Анна Ахматова, Исак 
Бабел, Иля Илф и Евгений Петров са    
внесли своята лепта за славата на 
украинския език.

Не съм страстен почитател на гео- 
политиката, но през последните дни, 
докато непрекъснато слушах и гле-
дах руски радиа и телевизии, не можех 
да мисля за нищо друго. В четвър-
тък сутринта по независимия канал 
„Дождь“, който можеше да се следи в 
Ютюб, чух едно момче, гражданин на 
Русия, да разказва как заедно с брат му 

и майка му живеели в Киев, където то 
ходи на училище. Но една сутрин, ко-
гато се събудили, разбрали, че собст-
веният му народ, Русия, бомбардира 
него, неговата майка и брат му. Тога-
ва то млъкна, стисна устни и вече не 
знаеше какво да каже, само искаше да 
плаче и плаче, като плачеше и заради 
мен.

И аз си спомних как Путин преди вре-
ме започна дългата си едночасова реч 
с думите, че мнозина руски граждани 
имат родни хора в Украйна. А поня-
тието „родной“ е трудно преводима 
руска дума, която означава и родстве-
ник, но и скъп човек, като носи и още 
по-силно значение, доколкото идва от 
„раждам“. Ако някой руснак ти каже, 
че си „родной“, това означава, че чув-
ства утробната си свързаност с теб. 
Затова позвъних на двама свои при-
ятели, които живеят в Петербург и 
се обръщат към мен с „родной“, за да 
разбера как са те. Отговориха ми, че 
при тях всичко е наред, но че са сил-
но съкрушени от случващото се. По-
питаха ние как сме, аз им отговорих 
„добре“, а те ми казаха „Почакай“. Те. 
На мен.

Тогава седнах да гледам Първи ка-
нал на руската държавна телевизия 
и установих, че там не говорят за 
войната, а за някаква си „операция 
по денацификацията и демилитари-
зацията на Украйна“. Което ми навя 
спомени от войната в Югославия, ко-
гато в Италия ние също казвахме, че 
не става дума за война, иначе не бихме 
подкрепили действията на Запада, за-
щото това би противоречало на кон-
ституцията ни.

Междувременно чух една рускиня да 
казва, че ще излезе на Пушкинския 
площад в Москва с лозунга „Не на 

Паоло Нори

Вече нищо не разбирам
Не	разбирам	как	
руснаците	могат																						
да	бомбардират	градове,	
които	именно	те	са	ме	
накарали	да	обикна;																					
и	единственото,	което	
знам,	е,	че	ми	се	плаче	

Чернивци, Украйна, 7–8 март 2022 г., фотография Тихомира Методиева
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войната“. И гледах интервю с руския 
писател Дмитрий Биков, когото лич-
но познавам и който преди години пуб-
ликува сборник с нови руски приказки, 
озаглавен „Как Владимир Путин ста-
на президент на Съединените амери-
кански щати“. Биков даде интервю за 
„Дождь“ и каза: „Остава ни само да се 
срамуваме“; след което се извини пред 
украинските си приятели. 

После съобщиха, че жената, тръгнала 
за Пушкинския площад, за да протес-
тира, не е стигнала дотам, защото 
милицията я задържала преди това. 
Все пак видях, че на Пушкинския пло-
щад излизат хора с лозунги „Не на 
войната“, уловени от телевизионни-
те камери. Съобщиха, че Иван Ургант, 
един от най-известните руски теле-
визионни водещи, който има много по-
пулярно вечерно шоу по Първи канал, е 
излязъл в социалните мрежи с думите 
„Не на войната“. Последва съобще-
ние от министъра на вътрешните 
работи, че всеки в Русия има право 
на мнение. „Благодаря“, иронично ко-
ментираха по „Дождь“, след като в 
страната е забранено да се участва 
в „несанкционирани мероприятия“. А 
вечерта видях в социалните мрежи, 
че на Невски проспект бяха излезли 
много хора, които открито и гръмко 
скандираха „Не на войната“.

Вечерта видях, че шоуто на Иван Ур-
гант не излезе в ефир. Последва изяв- 
ление на ръководителя на пропра-
вителствения Първи канал, че Иван 
Ургант известно време ще бъде извън 
ефира във връзка с „важните общест-
вено-политически събития“.

След което прочетох мнението на ня-
какъв човек, който казваше, че когато 
през 2014 г. Русия е анексирала Крим, 
всички били във възторг, но сега хо-
рата не само че не са възторжени, но 
преживяват пълна покруса. После лег-
нах да спя, а на следващата сутрин ме 
поканиха да коментирам събитията 
в предаването „Омнибус“ по 7-и ка-
нал на италианската телевизия; аз се 
включих по Скайп и казах онова, което 
написах по-горе, уточнявайки, че не 
съм експерт в геополитиката.

А когато ме попитаха какво мисля за 
заявлението на кмета на Милано, че 

Валерий Гергиев, който би трябвало 
да дирижира „Дама Пика“ в „Ла Ска-
ла“, може да го стори само ако излезе 
с позиция срещу Русия, аз казах: стру-
ва ми се, че е малко преувеличено. Но 
споделих също така, че не разбирам 
как могат да излитат ракети от Мос-
ква срещу Киев, град, който познавам 
благодарение на руската литература; 
или срещу прочутата стълба в Одеса, 
която познавам тъкмо от руското 
кино. Че не разбирам как руснаците 
могат да бомбардират тези градове, 
които именно те са ме накарали да      
обикна; и че единственото, което 
знам, е, че ми се плаче. 

После през деня чух по канала „Дождь“, 
че в. „Советский спорт“ се продава по 
будките с черна първа страница, на 
която е написано „Не до футбола“, 
което означава „Не е време да се гово-
ри за футбол“. А независимата „Новая 
газета“, изданието на първия руски 
Нобелов лауреат за мир Дмитрий Му-
ратов, излезе с двуезична руско-укра-
инска версия. Сетне пък официалните 
власти оповестиха анкета, че 73% от 
руснаците били съгласни с анексията 
на Донбас. А после узнах, че украин-
ският президент Зеленски бил доста 
ядосан на италианския премиер Марио 
Драги, защото Драги заявил, че има-
ли уговорка да се чуят по телефона, 
която Зеленски не спазил. „Следващия 
път – написал Зеленски – ще се поста-
рая да разместя програмата на война-
та така, че да мога да говоря с Марио 
Драги.“  

Същата вечер в интернет канала на 
мой познат италианец, който живее в 
Петербург, видях снимка от центъра 
на града с рекламни плакати с обра-
за на Путин на фона на руския флаг и 
надпис: „Те не ни дадоха възможност 
да постъпим другояче“. И си спомних, 
че когато Путин бил на шестнайсет 
години, той отишъл в щабквартира-
та на КГБ на Литейния площад, не-
далеч от мястото, където е живял 
Йосиф Бродски и съвсем близо до онзи 
петербургски дом, който е посеща-
вал княз Мишкин, героят от романа 
„Идиот“ на Достоевски, сиреч дома 
на генерал Епанчин и трите му дъ-
щери – Александра, Аделаида и Аглая. 
Навремето шестнайсетгодишният 

Путин е ходил там, за да пита какво 
да направи, за да го приемат на рабо-
та в КГБ. Някои хора в детството си 
искат да станат космонавти, други 
– футболисти или рок звезди, а той 
мечтаел да бъде агент на КГБ. След 
което отидох да потърся в библи-
отеката си „Теолого-политическия 
трактат“ на Спиноза и попаднах на 
онази част, в която Спиноза пише: „Аз 
изцяло посветих себе си на задачата 
не да осмивам, да състрадавам или 
да презирам постъпките на хората, 
а да ги разбирам. Затова разглеждам 
човешки състояния като любовта, 
омразата, гнева, завистта, славата, 
милосърдието и други проявления на 
душата не като пороци на човешката 
природа, а като свойства, по някакъв 
начин напомнящи на топлината, сту-
да, бурята, гръмотевицата, които се 
съревновават с природата на възду-
ха“. Мисля, че Спиноза е прав, трябва 
да разбираме, но самият аз вече нищо 
не разбирам.

В. Il Foglio 

Превод от италиански Тони Николов

Вече нищо не разбирам

Паоло Нори (род. 1963 г.) е ита-
лиански писател и известен 
преводач от руски. Той е превел 
на италиански „Мъртви души“ 
на Гогол и „Герой на нашето вре-
ме“ на Лермонтов, текстове 
на Велимир Хлебников и Даниил 
Хармс, „Москва-Петушки“ на Ве-
недикт Ерофеев и др. Името му 
нашумя в Италия след руската 
инвазия в Украйна, когато без 
обяснения беше свален него-
вият курс върху Достоевски в 
Университета „Бикока“ в Мила-
но, а после беше възстановен 
след реакции в медиите. 

Паоло 
Нори
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Пред лицето на глупавата и кърва-
ва агресия на Путинова Русия срещу 
Украйна Европа днес напомня на оне-
зи гръцки градове в античния свят, 
които единствено нашествието на 
огромната персийска войска е могло 
да сплоти, за да осъзнаят факта, че 
изповядват едни и същи ценности 
и идеали; да осъзнаят, че са част от 
споделен свят. Тази прекомерна, за-
страшаваща и привидно непобедима 
сила е била единственото нещо, спо-
собно да обедини Атина и Спарта, кои-
то дотогава са били люти съперници, 
и да ги постави под съвместно ко-
мандване заради общото им желание 
да се борят за свободата си. От този 
момент войната между робството 
и свободата се е повтаряла безброй 
пъти през вековете като вечен архе-
тип на човешкото състояние.

Съвременният свят поради прагма-
тизма си има склонността да отрича 
или да се надсмива на саможертвения 
дух в живота ни, на вдъхновението в 
изкуството, на идеализма като начин 
на съществуване; и все пак не минава 
нито ден, нито пък има човешка си-
туация, в която да не видим как хора 
като нас проявяват невероятно се-
беотрицание и широта на погледа. 
Това е ясното лице, правата част от 
„кривото дърво на човечеството“, 
за което говори Имануел Кант. Тази 
права част наистина съществува във 
всекидневния ни живот, в малките и 
в големите неща, но най-вече в реша-
ващите за човечеството моменти, 
какъвто е и настоящият момент. 
Битката при Термопилите днес ни 
се струва красив разказ, но той е бил 
истински и се е повтарял в хода на ис-
торията, когато е ставало ясно, че 
бруталната сила на огромни войски 
може да бъде унищожена от човешка-
та воля за свобода.

Днес Путин, противно на желание-
то си, обединява Европа и целия свят 

империя – която не трябва да се 
отъждествява с руския народ, кой-
то е поробен първи – е империя на 
робството, налагано с груба сила; 
така е било и в бившия Съветски съюз, 
от който Путин произхожда и иска да 
види възстановен.

Когато Термопилите падат, всички 
негови защитници са били избити, 
но без тази битка нямаше да ги има 
Саламин, Маратон или Платея, къ-
дето волята за свобода, човешки ин-
стинкт, по-силен от оцеляването, 
води до разгрома на персийския колос. 
Киев също може да падне и Украйна 
може да бъде завладяна, но това вече 
е без значение, защото Зеленски и не-
говите бойци безвъзвратно са влезли 
в златния хоризонт на мита. В този 
момент те са героите на човечест-
вото и тиранинът, дори да ги смаже, 
не може да направи нищо срещу тях. 
Като обедини света срещу себе си и 
като провокира емоционалната съ-
протива на Украйна, Путин вече загу-
би войната.

Историята не е книга или учебник, а 
непрекъснато и едновременно сли-
ване на милиони човешки животи. Тя 
не съществува само в миналото, а 
именно в моменти като този. Война-
та на Путин обаче е невиждана в ис-
торията, тъй като за първи път след 
добре познатите ни сражения можем 
да видим треперещ пръст, който се 
насочва към бутона на Апокалипси-
са. Един-едничък човек, изгубен сред 
халюцинациите си, днес може окон-
чателно да унищожи любовта, твор-
чеството, състраданието, солидар-
ността, щастието, съзерцанието, 
усмивката, майчинството, любопит-
ството, интелигентността и много 
други аспекти на необикновеното 
същество, наречено човек. Войната 
на Путин сега не е срещу Украйна, а 
срещу всеки от нас.

Статията е написана специално за в. 
ABC

Превод от испански Диана Върголомова 

Мирча Картареску

Войната на Путин срещу мен и теб
Термопилите	в	момента	
са	в	Украйна,	а	героизмът	
на	Украйна	вдъхновява											
и	сплотява

Мирча Картареску (род. 1956 г.) е румънски 
писател и литературовед, най-влиятелният 
автор от поколението, дебютирало през 
80-те години. Професор по литература в 
Букурещкия университет. На български език 
е преведена трилогията му „Ослепително“, 
романите „Носталгия“, „Соленоид“ и др.

Всъщност в основата си това не е 
военен конфликт на бойното поле, а 
вечен вътрешен сблъсък у всекиго от 
нас.

Когато неравенството на силите е 
толкова отчайващо, възникват пред-
поставки за героизъм, една от най-ред-
ките и ценни черти на човечеството. 

много повече от всеки друг икономи-
чески, социален и културен фактор. 
Термопилите сега се намират в Украй-
на, а героизмът на Украйна вдъхновя-
ва и сплотява. Днес, след обсадата 
на Киев, виждаме през призмата на 
историята как неколцина спартански 
воини устояват срещу безбройната 
армия от роби. Защото Путиновата 
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Запознах се с украинския режисьор 
Сергей Лозница през 2012 г., когато 
той отиваше на фестивала в Кан с иг-
ралния си филм „В мъглата“. Филмът, 
екранизация на едноименния роман на 
ветерана от войната Васил Биков, 
тогава спечели Наградата на меж-
дународната филмова критика. За 
последните десет години се случиха 
редица военни събития, Лозница на-
прави дузина документални и играл-
ни филми и се срещнахме още няколко 
пъти. Сред филмите му от послед-
ните години са документални като 
„Майдан“ (2014) за събитията в Киев 
през 2013/2014 г., „Аустерлиц“ (2016) – 
наблюдаващ без коментар всекиднев-
ния поток от туристи в мемориала 
„Заксенхаузен“, и „Денят на победа-
та“ (2018), който проследява случва-
щото се на 8 май около съветския ме-
мориал в берлинския парк „Трептов“. 
Във филма „Процесът“ (2018) Лозница 
монтира наново архивни кадри от по-
казен процес от епохата на Сталин, за 
да разкрие измамната инсценировка. 
Междувременно снима игрални филми 

като „Нежно създание“ (2017) и „Дон- 
бас“ (2018), който показва условията 
в сепаратистките зони в Източна 
Украйна в епизоди, осцилиращи между 
черна комедия и филм на ужасите. Ми-
налата година той представи „Бабий 
Яр. Контекст“ и „Господин Ландсбер-
гис“ (за основателя на литовското 
движение за независимост).

Лозница, роден през 1964 г. в Бара-
навичи, Беларус, израства в Киев, 
където учи приложна математика и 
работи в Института по кибернети-
ка, както и като преводач от япон-
ски език. След падането на комунизма 
през 1991 г. заминава за Москва, за да 
се обучава за режисьор в държавния 
кинематографичен институт ВГИК. 
След няколко години работа като 
режисьор на документални филми 
в Санкт Петербург Лозница се пре-
мества в Берлин, където живее след 
2001 г. 

В предишните години няколко пъти 
съм разговаряла с него за различни-
те възможности, които предлагат 

документалното и игралното кино, 
както и за взаимовръзките между ки-
ното, лингвистиката и математика-
та в неговите филми. Или за ролята 
на японския език и йероглифите за 
филмовия образ. За професионалните 
избори също сме говорили и как е ста-
нал режисьор. Родителите на Лозница 
са работили през целия си живот като 
конструктори на самолети за завода 
„Антонов“ в Киев. Математиката му 
върви, а и за него следването се оказ-
ва и начин да избегне призовката за 
армията и участието във войната в 
Афганистан. Някои от приятелите 
му изобщо не се завръщат от тази 
война, а други оцелели страдат от 
тежки травми, разказа ми Лозница по 
друг повод. Отдавна военната тема е 
централна в творчеството му, като 
често става дума за войните на ХХ в. 
Сега в Украйна избухна нова война, за 
която исках да поговоря с него.

Господин	Лозница,	според	вас	кой	е	
виновен	за	сегашното	нещастие	в	
Украйна?

СВЕТЪТ
„Вече	е	ясно,																																
че	украинците	
се	борят	не	само	
за	собствената																		
си	свобода																								
и	независимост,																	
но	и	за	цяла	
Европа.“																											
С	кинорежисьора														
Сергей	Лозница	
разговаря																			
Марта	Монева

се
 съ

буж
д
а

Кадър от филма „В мъглата“, реж. Сергей Лозница © 2012 The Match Factory
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На първо място, разбира се, виновен 
е престъпният руски режим, но меж-
дународната общност, Европа и САЩ 
също носят значителна отговорност 
за това, което се случва сега, защо-
то години наред се опитваха да уми-
ротворяват гангстерите и да правят 
бизнес с г-н Путин според правилата 
на прагматичната политика – „ре-
алполитик“. По този начин те допри-
несоха за утвърждаването на зъл и 
корумпиран режим, управляван от 
гангстер. 

Има	ли	връщане	назад	от	последно-
то	развитие	на	конфликта	между	
Русия	и	Украйна?

Какво имате предвид под „връщане 
назад“? Има път напред, който ще 
бъде краят на тази война, капитула-
цията на Русия и осъждането на воен-
нопрестъпниците в Международния 
съд в Хага. 

Наред	с	много	други	теми,	се	зани-
мавате	и	с	мотива	за	изкупител-
ната	жертва,	много	ясно	изразен	
и	във	филма	ви	„В	мъглата“.	Виж-
дате	ли	опасност	Украйна	да	бъде	
превърната	в	изкупителна	жерт-
ва,	като	се	има	предвид	нереши-
телността	на	много	международни	
институции,	обществени	фигури	и	
правителства?

Съвсем не. Точно обратното. С всеки 
изминал ден виждаме как международ-
ната подкрепа за украинската кауза 
става все по-силна, по-съгласувана 
и по-всеобхватна. Виждаме огромна 
глобална подкрепа и солидарност, кои-
то се проявяват по много начини – от 
военна помощ до хуманитарни усилия. 
Виждаме съобщения за британски и 
японски доброволци, които се присъ-
единяват към украинската терито-
риална армия, за да се борят с руските 
нашественици, виждаме полски доб- 
роволци, които отиват на граница-
та, за да помагат на бежанците. От 
политическа гледна точка подкрепа-
та за Украйна също достигна безпре-
цедентни нива. Украйна официално 
подаде молба за присъединяване към 
ЕС, която сега се разглежда ускорено. 

Украинският президент Зеленски, из-
гряващата звезда на световната по-
литика, е във всекидневен контакт с 
лидерите на свободния свят.

Изглежда, че светът най-накрая се 
събужда. Вече е ясно, че украинците се 
борят не само за собствената си сво-
бода и независимост, но и за цяла Ев-
ропа – за да я защитят от варварския 
престъпен режим, който представля-
ва глобална заплаха. Имам предвид, от 
Русия. 

Току-що	прекратихте	членството	
си	в	Европейската	филмова	акаде-
мия.	Защо?	

Смятам, че първото изявление на ЕФА 
беше много срамно – твърде двусмис-
лено, твърде слабо. Оттогава пре-
разгледаха позицията си и публикува-
ха ново изявление, в което осъждат 
войната и руската агресия. 

Вие	сте	филмов	режисьор,	но	и	ма-
тематик	–	като	рационален	човек,	
как	си	представяте	решението	в	
настоящата	ситуация?

Капитулация на Русия, връщане на 
всички окупирани територии, включи-
телно Крим и Донбас, последвано от 
процес срещу военнопрестъпниците 
в Международния съд в Хага. Следва-
щата стъпка е десъветизацията на 
Русия. Трябва да се проведе процес, 
подобен на този, който се случи в 
Германия след края на Втората све-
товна война, когато обществото 
беше денацифицирано. Трябва да се 
осъзнае, че съветската идеология и 
съветската система са живи и здрави 
и че Путин и неговият режим са преки 
наследници на Сталин. Години наред 
Западът пренебрегваше престъпле-
нията на „нова Русия“ и предпочита-
ше да прави бизнес с нея. Сега е дошло 
времето да се изправим срещу злото и 
да го победим. 

В	момента	завършвате	докумен-
талния	си	филм	„Естествена	ис-
тория	на	разрушението“.	Какво	
още	ви	предстои?

Току-що завърших филм, наречен „Ки-
евският процес“, базиран на архивни 

кадри от процеса срещу нацистки 
престъпници, състоял се в Киев през 
1946 г. Сега работя по „Естествена 
история на разрушението“, друг ар-
хивен филм, вдъхновен от есето на В. 
Г. Зебалд. Филмът разказва за бомбар-
дировките на германските градове 
от съюзниците по време на Втората 
световна война. Става дума за използ-
ването на цивилното население като 
„средство за водене на война“. Тема, 
която е много актуална и днес.

През април тази година исках да за-
почна подготовка за снимките на иг-
ралния филм „Бабий Яр“. Половината 
от снимките трябваше да бъдат в 
Харков, а другата половина – в Лвов. 

СВЕТЪТ
Сергей Лозница е роден през 
1964 г. в Беларус и е израснал 
в Киев, където завършва при-
ложна математика. Впослед-
ствие завършва ВГИК в Мос-
ква. Работата му се радва на 
международно признание и на 
награди – Бронзов и Златен 
дракон на Филмовия фестивал 
в Краков, Голямата награда на 
Международния фестивал за 
късометражно кино в Оберха-
узен, Сребърен гълъб на Док-
фест в Лайпциг, Специално 
отличие на Международния 
филмов фестивал в Карлови 
Вари, Сребърна кайсия на Меж-
дународния филмов фестивал 
в Ереван, Голямата награда 
на Филмовия фестивал „Черни 
нощи“ в Талин, наградата на 
ФИПРЕССИ и награда Особен 
поглед за най-добър режисьор 
на филмовия фестивал в Кан.

Сергей 
Лозница ©
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Публикуван	насред	пандемията,	
вашият	роман	„Аномалията“	из-
лиза	в	България	в	разгара	на	война-
та	в	Украйна.	Какво	е	войната	за	
вас	–	аномалия	или	чисто	човешко	
нещастие?

Писах книгата си преди пандемията, 
но тя излезе по време на „голямото 
заключване“. Беше замислена в период 
на пълна нормалност, в която можех 

да си позволя да мисля за „аномалия-
та“. След което се озовахме в напълно 
ненормалното време. 

Войната е факт, но засега е далеч от 
нас. Войната в Сирия беше по-близо 
до нас, французите, бяхме замесени 
в нея, ние сме част от Средиземно-
морието. Всяка война е огромно не-
щастие. Но в случая със Сирия имах-
ме своите илюзии – че може да има 
„износ на демокрация“. Сега Путин 
смята, че е възможно да има „износ на 
автокрация“. Мисля, че подобен износ 
е невъзможен. Народите имат авто-
номията да живеят, както сами си ре-
шат. Слабостта на властниците е да 
забравят за силата на народите. Ня-
мам никаква идея какво ще се случи в 
Украйна. И изглежда не съм единстве-
ният. Бях смаян от бруталността на 
руската атака. Поддържам непрекъс-
ната кореспонденция и с моя украин-
ски преводач, и с руския си преводач. И 
двамата са отчаяни от случващото 
се. Съществува общност на превода-
чите, която прави възможна появата 
на книгите по цял свят. И няма по-го-
леми пацифисти от преводачите. Ако 
има съвършен свят, това е светът на 
преводачите. Мечтая за него.

През	2016	г.	издавате	една	експери-
ментална	книга	–	„Аз	и	Франсоа	
Митеран“	–	алюзия	за	политиката.	
Представете	си	–	като	хипотеза	–	
че	имате	възможност	да	напишете	

книгата	„Аз	и	Владимир	Путин“.	
Как	би	изглеждала	тя?

Напълно си представям подобна кни-
га. „Аз и Франсоа Митеран“ разказва 
историята на един обикновен човек, 
французин, който иска да пише до ня-
кого, който в неговите очи олицет- 
ворява републиката, сиреч самата 
власт. Той пише, търси достъп до 
Митеран и получава отговор. Книгата 
проследява тези въпроси и отговори, 
чрез нея един индивид разказва трий-
сет години история и трийсет годи-
ни от собствения си живот. С един 
американски приятел мислехме да 
напишем книгата „Доналд Тръмп и аз“ 
или „Аз и Доналд Тръмп“, но в крайна 
сметка това се оказа безинтересно. 
Искахме да отидем по-далеч, да раз-
кажем историята от самото възник-
ване на Америка, но си дадохме смет-
ка, че Америка е много по-различна от 
Франция и връзката на индивида там 
с централната власт е друга. Моят 
френски герой беше „флоберовски пер-
сонаж“, който вкъщи седи по халат и 
има свой собствен дом с градина. Що 
се отнася до Путин, проблемът е, че 
трябва да измислим руснак, който 
пише до властта. А това ми се струва 
доста сложно, защото властта в Ру-
сия винаги е била автокрация. 

Истина	ли	е,	че	първият	ви	ро-
ман,	който	никога	не	публикувате	
–	„Делото	Лев	Давидович“,	е	бил	

Съществуването срещу

Юни	2021	г.	След	тежка	
турбуленция	самолетът	
Париж–Ню	Йорк	каца	
на	летище	„Кенеди“.	
Оказва	се,	че	светът	
изпада	в	„аномалия“:	
слизат	двойници	на	вече	
съществуващи	хора.	Роман	
–	катастрофа	или	научна	
фантастика,	отличен	
с	наградата	Гонкур 																								
за	2020	г.	и	публикуван																																																				
от	издателство	„Колибри“																																												
в	превод	на	Росица	Ташева

С	френския	
писател																									
Ерве	Льо	Телие	
разговаря																			
Тони	Николов
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посветен	на	котарак,	носещ	името	
и	презимето	на	Троцки?

Така е, в онзи период изживявах тежък 
момент, бях в траур след смъртта на 
приятелката си. И реших да се заема с 
писане, което да ме извади от траура. 
По онова време бях много ангажиран 
левичар и яростен антисталинист, 
кръжах из троцкистките среди. Ко-
таракът се наричаше Левда (от Лев 
Давидович). Никога не публикувах 
този роман, който си беше чиста на-
учна фантастика. 

Нека	сега	се	върнем	към	„Анома-
лията“.	Какво	ви	подтикна	да	се	
насочите	към	този	сюжет?

„Аномалията“ се роди от една но-
ваторска идея. Исках да разкажа ис-
торията на човек, който се връща 
вкъщи и там среща самия себе си. 
Чувствах обаче недостиг на сили 
спрямо потенциала, който се криеше 
в самия сюжет. Дълго размишлявах 
какво може да се случи, ако серия от 
индивиди срещнат двойниците си. 
Създавах ситуации и в зависимост 
от тях възникваха персонажите ми. 
Създавах дадена ситуация и множес- 
тво реакции на нея: жертви, траур, 
любовни срещи, раздели, разлика във 
възрастта между мъж и жена. Това 
е като среща на улицата, някой ви 
бута по рамото, извинявате се или се 
разразява конфликт. Но конфликтът 
между двойници, между мен и мен, би 
трябвало накрая да се превърне в раз-
бирателство. В тази оптика размиш-
лявах върху ситуацията на двойника. 
След което се запитах как да напиша 
книгата си, която да е един вид при-
казка. И как да впиша ситуацията в 
реалността. Започнах да размишля-
вам над някои научни теории и така 
попаднах на идеята за „симулация-
та“ чрез доклад, изнесен през 2002 г. 
в Оксфорд от шведския философ Ник 
Бострьом. В него той размишлява над 
логиката в развитието на изкустве-
ния интелект, като обаче преобръща 
парадигмата. Известно е, че мощта 
на компютрите се умножава по хиляда 

на всеки десет години, тоест по мили-
он на всеки следващи двайсет години 
и по милиард в следващите трийсет 
години. И така – по милиард, по мили-
ард, по милиард – до края на този век. 
Което означава, че след век вече няма 
да имаме никаква представа за могъ-
ществото на компютрите. Със сигур-
ност те ще са в състояние да симули-
рат дейността на човешкия мозък, да 
симулират цивилизациите. Бострьом 
пита дали това няма да се случи още 
през нашия век. И дали вече не сме си-
мулирани. Доста е зловещо…

Ситуацията	 е	 анти-Декарт.	
Мисленето	 не	 доказва	 нашето	
съществуване…

Точно така. От гледна точка на логи-
ката на Кантор това е абсолютно не-
доказуемо. Карл Попър със сигурност 
би намразил подобна ситуация. Знам, 
че това, което ви разказвам, звучи 
невероятно. И в същото време от на-
учна гледна точка то не може да се оп-
ровергае като неистина. Освен това 
идеята ми напълно съответства на 
същността на романа. Романът е 
творба, в която персонажите са вир-
туални. Читателите се привързват 
към тях и им придават съществува-
не, макар те всъщност да не същест-
вуват. Ала какво доказва, че в едно 
приятелство или в една любов не се 
привързваме към личности, които 
всъщност не съществуват? Какво 
доказва, че след като напуснат поме-
щението, те са съществували? Какво 
доказва, че след като се отдалечат, ги 
е имало наистина? Тъкмо това беше 
най-интересно при изолацията ни в 
пандемията. Озовахме се в ситуация, 
в която разговаряхме от дистанция 
с хора през виртуалността на екра-
на. Ние сме като „приемници“ – чрез 
ръцете, очите, ушите. Но нищо не 
доказва, че другите съществуват. 
Има интересен паралел между романа 
и хипотезата на Бострьом: затова 
реших, че ще е интересно да предло-
жа такъв край на романа, който да е 
като някакво огледало на виртуал-
ността на света и на възможностите 
на литературата. 

Романът	ви	завършва	с	отворен	
финал:	лека	пулсация	обхваща	в	
един	миг	целия	свят	и	се	разпада	
в	хаос	от	букви.

И тя е логично следствие от въпро-
са за двойничеството и за това кои 
сме ние. Признавам, че отначало не 
бях мислил за „симулацията“. Но тя ми 
даде възможност да направя порт-
рет на цялото човешко общество, на 
всички страни и всички континенти в 
рамките на един роман. Открих така-
ва формула на романа, която наистина 
сработва. Исках читателят да може 
да промисли нещата през собстве-
ния си опит, да види как би реагирал в 
подобна ситуация. Ала не исках аз да 
давам решението, а да оставя книга-
та отворена. Така ми дойде идеята за 
отворения финал. Във всички преводи 
тя е съвършено различна. Но се получи 
нещо странно при китайския превод, 
където се работи с идеограми. Там 
винаги се съхранява някакъв смисъл. 
Докато при нас този смисъл отсъст-
ва, след като думите изчезват. При 
идеограмите това е невъзможно. 

Тоест	написали	сте	игрови	и	сме-
шен	роман	в	стила	на	експеримен-
талния	кръг	УЛИПО,	към	който	
принадлежите?

Вижте, кръгът УЛИПО, създаден през 
1960 г., е нещо наистина важно. При-
съединих се към него преди трийсет 
години. И може да се приеме, че твор-
чеството ми минава под знака на 
УЛИПО. Любимият ми писател още в 
детските години беше Итало Калви-
но, а той е един от основателите на 
УЛИПО. Четях в захлас „Баронът по 
дърветата“, „Невидимите градове“. 
За мен това е основополагащ писа-
тел на ХХ век, онзи писател, на кого-
то бих искал да приличам с книгите 
си. Има една фраза на Чезаре Павезе, 
който казва, че Итало Калвино е „ка-
терицата на перото“. Лекотата и 
елегантността на неговото писане 
са просто несравними. За мен той е 
идеал. И когато влязох в УЛИПО през 
1992 г., си дадох сметка, че съм бил 
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„улипист“ още преди да стана част от 
този кръг. А вътре в УЛИПО си близък 
до всеки и едновременно с това до ни-
кого. Всеки там е себе си. Вътре имам 
приятели, както и съмишленици. Има 
разлика между двата термина. Чувст-
вам се най-близък до писателката 
Клемантин Мелоа и до аржентинския 
писател Едуардо Берти.

А	вярно	ли	е,	че	другият	ви	много	
любим	писател	е	Ромен	Гари?	

Смятам Гари за един от най-инте-
ресните писатели на ХХ век. Знам за 
неговите еврейски корени и връзката 
му с Русия, както и че е бил за крат-
ко в България. Влюбих се в книгите му 
отдавна. Когато бях на 14–15 години, 
прочетох „Терзанията на цар Соло-
мон“, малко по-късно и „Животът 
пред теб“, подписан с псевдонима 

Емил Ажар, който му носи за втори 
път наградата Гонкур. Невероятно 
много харесвам и „Обещанието на 
зората“, както и „Корените на небе-
то“. Много четях Гари, запознах се с 
него. Когато се самоуби през 1980 г., 
това бе истински шок за мен. Ако ме 
питате кои са тримата най-значими 
писатели за мен, ще ви кажа, че това 
са Итало Калвино, Ромен Гари и Хорхе 
Луис Борхес. Никога не съм си и помис- 
лял да пиша като Борхес, но неговото 
творчество е вселена, която омагьос-
ва. Заради неговото въображение, по-
вествователно майсторство и смай-
ващата му енциклопедичност.

И	като	говорим	за	повествование,	
самият	вие	в	„Аномалията“	си	иг-
раете	с	жанровете,	карате	чита-
телите	да	кръжат	около	различ-
ните	лица	на	вашите	персонажи.	
Такава	ли	беше	целта	ви?

Нямаше как да е другояче. Дадох си 
сметка, че съм създал твърде много 
действащи лица. И един от възмож-
ните изходи беше да ги обвържа с 
литературните жанрове. Така чита-
телят, минавайки от една на друга 
глава, можеше да се ориентира по-
добре и да открие някаква адекват-
ност между текста, тоест между 
повествованието, и героите, с кои-
то се е срещнал. Вярвам в идеята, че 
стилът на повествованието непре-
къснато трябва да се адаптира към 
литературните герои. Не можеш да 
напишеш криминален роман в стила 
на Пруст. Тоест можеш, но тогава ще 
се получи нещо друго – като книгите 
на Жан Ешеноз. Пруст съществува, 
криминалният роман – също, и не е 
необходимо на всяка цена да бъдат 
съвместявани. 

Давахте	ли	си	сметка,	че	по	този	
начин	създавате	роман,	който	ще	
има	голям	успех?	Доколкото	знам,	
тиражът	 на	 „Аномалията“	 е	
огромен?

Не съм си го и помислял. Не влизаше в 
плановете ми да правя бестселър. Ис-
ках просто да напиша книга, която да 

може да се чете от всички. Никога не 
съм писал елитарни книги, предназ-
начени за някаква много ограничена 
публика. Моят имплицитен читател – 
това съм самият аз. Не съм елитарен 
и като читател – чета книгите, кои-
то всички четат. Така, както и Фло-
бер е писал за всички. Изградих книга-
та си около определени кодове, които 
съвпадат с тези на бестселъра. И 
това ме забавляваше. Вложих съспенс 
в романа си. Самият аз обичам съспен-
са като читател – искам да знам какво 
ще се случи с Мадам Бовари. Изобщо не 
съм си помислял, че пиша бестселър, 
но нещата често излизат от кон-
трол. Ни най-малко не очаквах, че ще 
получа Гонкур. Когато „Аномалията“ 
излезе, тя се прие добре от критика-
та. Постепенно моят издател Анто-
ан Галимар си даде сметка, че книгата 
може да има голям успех, и заложи на 
нея. Оказа се, че това е най-продава-
ният Гонкур от десетилетия! „Анома-
лията“ отдавна надмина милион про-
дадени екземпляри само във Франция, 
отделно са продажбите ѝ в електро-
нен вид и като аудиокнига. Немският 
ми превод се продаде в двеста хиляди 
екземпляра, изданието в САЩ – в сто 
хиляди. Не го очаквах. 

И	накрая,	смятате	ли,	че	животът	
може	да	се	сведе	до	някаква	форму-
ла	или	уравнение?

Не. Със сигурност, не. Знаете ли, кога-
то завърших романа, исках буквата А 
в заглавието да бъде отпечатана на-
обратно, а буквата О да е пресечена с 
черта. Искаше ми се по този начин да 
покажа, че фактът съществува. Но в 
„Галимар“ направо полудяха от тази 
идея, това изобщо не се вписваше в 
рекламната им политика. Опитах се 
да го постигна поне в джобното из-
дание, но също не успях. Ако целият 
този опит може да се обобщи с някак-
ва формула, тя е, че някой или нещо 
съществува. Каквито и да са възмож-
ностите пред индивидите, каквато 
и да е алтернативата, каквато и да 
е участта ни. Исках да покажа, че ние 
въпреки всичко съществуваме.

Ерве Льо Телие (род. 1957 г.) е 

френски писател, математик, 

лингвист и журналист. Акти-

вен член на експерименталния 

кръг УЛИПО, автор на множе-

ство разкази, стихове, есета, 

романи и пиеси. Той привлича 

вниманието през 1998 г. с екс-

перименталния си роман „Ам-

незиците не са преживели нищо 

незабравимо“, където всяко от 

изреченията започва с „Мисля, 

че…“. Романът „Аномалията“ 

(български превод Росица Та-

шева, изд. „Колибри“, 2021 г.) 

предизвиква огромен читател-

ски интерес, преведен е в над 

40 страни и печели наградата 

Гонкур за 2020 г. 

Ерве 
Льо Телие
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Лех Майевски е космополит и визио-
нер, еднакво добре разчита загадките 
на миналото и предизвикателствата 
на бъдещето. В биографията му мо-
жете да го откриете като филмов, 
театрален и оперен режисьор, като 
художник и познавач на историята 
на изкуствата, като поет, писател и 
композитор, като сценарист, опера-
тор, монтажист, продуцент или лек-
тор в престижни университети.

Ненапразно бе сред най-очакваните 
гости на 26-ия международен София 
Филм Фест (10–31 март 2022 г.). Беше 
в журито, което присъди отличията 
в международния конкурс, и сам бе 
удостоен със Специалната награда 
на София. Публиката успя да види два 
от неговите филми и да се срещне на 
живо с Лех Майевски в Дома на киното, 
където той се обърна най-вече към 
младите хора: Съвременната цивили-
зация е материална, отчуждава чове-
ка от самия него. Дават ти всякакви 
играчки, с които да се занимаваш, само 
и само да не мислиш. Хората днес се 
страхуват от себе си, страхуват се 
да остават насаме със себе си; ако ос-
танат без телевизор или без телефон 
– о, ужас! Най-големият страх на хора-
та е да останат със себе си. Не знам, 

Символи
Космополит	и	визионер,	
режисьор,	художник															
и	писател,	Лех	Майевски	
получи	Специалната	
награда	на	София															
на	26-ия	София	Филм	Фест	
и	представи	филма	си,	
анализ	на	Брьогеловата	
картина	„Пътят																																						
към	Голгота“.																														
С	него	разговаря																										
Виолета	Цветкова

може би е заради онзи звяр, който спи 
вътре в нас... Затова много мистици 
и философи казват, че трябва да гово-
рим със себе си... Правете го, защото 
само когато е сам, човек може да види 
чудесата.

Ден преди това Лех Майевски даде и 
специално интервю за сп. „Култура“.

Господин	Майевски,	докато	всич-
ки	се	радваме	на	филмите	от	цял	
свят	в	киносалоните,	навън	съ-
щият	този	свят	е	застрашен	по-
вече	от	всякога	–	има	ли	по-голям	
театър	на	абсурда	от	днешната	
реалност?

Не, няма. Но! Мисля, че е добре, че 
гледаме филми, които ни карат да се 
усмихваме, защото това е единстве-
ният начин да се изправим лице в лице 
със ситуацията на разруха и унищо-
жителна война, на която сме свиде-
тели, и да се откъснем поне за малко 
от тази лудост. Това е единственият 
здравословен начин да го направим. 
Според мен не би било по-добре, ако 
всички са депресирани. Да се усмихнем 
е поне добър начин да продължим. Все 
пак всички искаме да живеем и трябва 
да изпитваме респект към живота. 
Защото, ако сме депресирани, няма 
да ни интересува какво се случва със 
света около нас. Всички мъдри хора 
казват, че страхът е най-лошият 
съветник.

Бих искал да припомня, че само допре-
ди две години, тоест до появата на 
COVID-19, ние водехме съвсем спокоен 
живот и никой не очакваше да ни се 

случи нещо лошо. Но вирусът ни при-
помни, че не сме безсмъртни, а война-
та в Украйна допринесе още повече за 
това. Същите мъдри хора, мислители 
и философи, казват, че най-добрият 
ни приятел е смъртта. Трябва да си 
говорим и със смъртта. Ако не знаеш 
какво да правиш с живота си, поговори 
си със смъртта. Тогава можеш да взе-
маш правилните решения. Колкото и 
тъжно да звучи, това е велика мъд-
рост, защото ще ни позволи да напра-
вим верните избори.

Обичате	да	анализирате	символи-
те.	Неотдавна	издадохте	книгата	
Ukryty język symboli	(„Скритият	
език	на	символите“,	издателство 
Rebis, 2020)	и	изнасяте	тематич-
ни	лекции	–	има	ли	знаци,	които	
медиите,	публичните	личности,	а	
и	обикновените	хора	от	XXI	в.	не	
забелязват,	но	биха	се	оказали	ключ	
към	бъдещето	на	Европа,	на	света,	
на	човечеството?

Отваряте кутията на Пандора… Това 
е сложен въпрос, но именно символите 
са в центъра на всичко. Истината е, 
че излязохме от един век, който беше 
най-унищожителен за човечеството. 
Но въпреки случилото се в ХХ век ние 
нищо не научихме от него. Идеологи-
ите убиха толкова много хора през 
изминалото столетие. Никога преди 
това не е имало фабрики за масови 
екзекуции като Аушвиц, но ние не на-
учихме нищо. Нищо! Затова пък една 
друга идеология, комунизмът, отно-
во и отново се преражда в универси-
тетите на Запад. А това опорочава, 

и време
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прави хората още по-злонамерени.

Меко	казано,	живеем	в	странен	
свят…

Да, защото всичко тече надолу, към 
канала. Вземете например модерното 
изкуство. Аз съм художник, посещавам 
много изложби по света, интересувам 
се от история на изкуството и твър-
дя, че днес то е като замеряне с бок-
лук. Разбира се, има много интересни 
автори, но като цяло свикнахме да 
приемаме грозотата, плащаме пове-
че пари за жестокост и грозота, от-
колкото за доброто и красивото. Да 
погледнем и киното днес – ако имате 
сценарий за масови убийства, наситен 
с експлозии, отрязани глави и изваде-
ни очи, веднага ще си намерите про-
дуцент. Но ако искате да направите 
филм, примерно, за Майка Тереза, ще 
трябва доста да ходите по мъките, 
защото никой няма да иска да даде 
пари за заснемането му. 

В	едно	интервю	казвате:	„Филмо-
вите	режисьори	превърнаха	зрите-
ля	в	мързеливец,	направиха	от	него	
нахално,	лошо	момче,	което	трябва	
непрекъснато	да	бъде	обсипвано	със	
спецефекти;	над	главата	му	е	пъл-
но	с	експлозиви,	из	въздуха	хвърчат	
тела,	хора	се	избиват,	измъчват,	
колят,	а	той…	хрупа	пуканки“.	

Бон апети! (Смее се.)

И	все	пак	има	ли	вина	съвременното	
кино	за	начина,	по	който	сегашни-
те	поколения	гледат	и	употребя-
ват	света?

Не. Днес киното е идиотски идеоло-
гизирано. В САЩ има квоти за какво 
ли не, но за качествата на даден филм 
изобщо не се говори. Важно е дали в 
сюжета има гей, дадена раса, транс-
сексуален и т.н. – неща, които не би 
трябвало да са тема на киното. За 
мен обаче най-важна е мъдростта 
на посланието, което киното прави; 
важни са качеството на работата 
на режисьора и сценариста, актьор-
ското и операторското майстор-
ство, формата и т.н., но селекцията 
се прави единствено на идеологическа 

основа. А именно идеологията е това, 
което масово убиваше хора през ХХ в.

Знаете ли, когато през 1990 г. отидох 
за пръв път в Щатите, аз бях изумен 
от откритието си, че там няма ра- 
систи. А сега расизмът е тотален, 
чернокожите мразят белите и обра-
тно. А не беше така преди.

Защо,	каква	е	причината?	Пари?	

Да. Divide et impera. Разделяй хората 
на колкото се може по-малки групи, 
за да можеш да ги владееш по-лесно. 
Погледнете музиката: когато преди 
години „Бийтълс“ пускат нова песен, 
всички я запяват – и в Япония, и в Бъл-
гария, и в Египет, и в САЩ… Навсякъде 
хората са пеели Yesterday. А сега никой 
не знае какво се случва в поп музиката 
– има десет хиляди стила и още десет 
хиляди поп звезди, но вътре е празно, 
никой нищо не може да запее. А ако се 
появи поп хит, изпълнителят рядко 
успява да направи втори.

Но на въпроса за причината. Да, това 
е истината: Divide et impera. Подобно 
на нарязването на салам на резенчета 
– дават се много пари за това наряз-
ване. По същия начин се дават много 
пари за разделянето на хората. За 
мен обаче това е безсмислено – имаме 
експлозия от артикули и имплозия на 
смисъла. Същото е и в новините днес 
– експлозия от новини, имплозия на 
смисъла. И какво следва?! Не ни пука. 
Просто гледаме новините за войната 
и след седмица не си спомняме за това. 
Само припомням: когато в XIX век е 
имало война в Турция, Джордж Байрон 
и великият полски поет Адам Мицке-
вич веднага поемат натам, за да се 
бият. А днес никой няма да го направи. 
На хората не им пука. 

Това	ли	е	причината	във	филмите	
си	да	се	връщате	в	миналото	и	да	
припомняте	големи	личности	като	
Елизабет	Тейлър,	Марлон	Брандо,	
Белмондо,	„Бийтълс“,	в	чийто	свят	
попада	героят	от	„Брижит	Бардо	
завинаги“	(2021)?

Аз самият съм от миналото (смее се). 
Но не е това. Връщам се във времена, 

когато митологията в масовата кул-
тура беше чиста. Целият свят знае-
ше коя е Брижит Бардо. Имаше някол-
ко световни звезди като Грегъри Пек, 
Пол Нюман, Робърт Редфорд, Бардо, 
Лиз Тейлър, София Лорен… Те бяха като 
старогръцки богове в масовата пред-
става и в медиите през 60-те и 70-те 
години на ХХ в. А сега няма като тях, 
саламът, тоест киното, е нарязан на 
все по-тънки парчета (смее се).

Спомням си как навремето влизахме 
в някой киносалон и виждахме снимки 
на Брижит Бардо, на Лиз Тейлър, на 
букет от звезди и дори не беше нужно 
да четеш имената им под тях. А сега 
отиваме на кино, виждаме снимки на 
новите поколения звезди, но често се 
питаме „това не беше ли…“. Да, сред 
тях има хора като Пенелопе Крус или 
Леонардо ди Каприо, да речем, които 
се доближават до този статус, но не 
е същото. Лео ди Каприо не изглежда 
сериозно срещу един Грегъри Пек на-
пример. Изглежда като момче срещу 
мъж. Звездите преди бяха мъже. Дори 
един деликатен актьор като Пол Ню-
ман беше мъж. 

Връщане	още	по-далеч	във	времето	
е	другият	ви	филм,	„Мелницата	и	
кръстът“,	който	видяхме	на	Со-
фия	Филм	Фест.	Защо	избрахте	
да	разкривате	тайнствата	на	кар-
тината	„Пътят	към	Голгота“	на	
Питер	Брьогел	Стари	–	защото	
сте	художник	или	по-скоро	заради	
символите,	останали	векове	наред	
„невидими“	за	обикновения	човек?

Брьогел е най-мъдрият художник. А 
„Пътят към Голгота“, която се на-
мира във Виена, е класика. Сюжетът 
е рисуван многократно, обикновено 
кръстът и Христос са на преден план, 
той е измъчван, окървавен, страдащ, 
почти като във филм на Мел Гибсън. 
Но при Брьогел е обратното. Може-
те дори да не забележите кръста, за-
щото виждате групите от стотици 
други хора на картината. Виждате 
различните ситуации, в които те са 
попаднали, и макар кръстът да е точ-
но в центъра на платното, вие не го 
забелязвате.
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Стана ми интересно защо Брьогел 
крие Иисус и кръста. Истината е, че 
той ни казва едно от най-мъдрите 
неща: когато се случват важни съби-
тия, никой не гледа към тях. Те винаги 
остават някак встрани. Трудно е да 
дадем друга оценка на историята на 
Христос, но когато тя се е случила, 
Юдея е била в абсолютната провин-
ция – малка страна, встрани от вели-
колепието на Рим и император Тибе-
рий, да не говорим, че е имало и други 
разпнати пророци. Всъщност хората 
обикновено не виждат по-далече от 
носа си, а истинската драма на даден 
индивид винаги е обвита в тишина и 
остава скрита за очите на околните.

Има още една картина на Брьогел – 
„Падането на Икар“, която е в Брюк-
сел. Когато я разглеждате, няма да 
видите Икар. Това е една много мирна, 
спокойна картина. На преден план е 
мъж, който обработва земята, малко 
по-назад има овчар със своето стадо, 
още по-назад, на самия бряг, се виж-
дат рибар и преминаващ галеон и едва 
когато се загледате встрани от него, 
в ъгъла долу ще видите два крака, по-
даващи се от водата. Защо Брьогел е 
нарисувал Икар по този начин, докато 
в картината на Караваджо със същия 
сюжет на преден план е падащ млад 
мъж, красив, с хубаво тяло и повреде-
ни криле, пера летят навсякъде, лице-
то му е в гримаса – той е най-важен, 
драмата е изписана върху лицето на 
Икар, а пейзажът е маловажен? И къде 
е Икар при Брьогел? Дълго време не 
спирах да се питам защо го е нарису-
вал така.

Тогава си представих Шекспировия 
„Хамлет“ – всички влизат в театъ-
ра, започва първо действие, до един 
героите са на сцената, но не и Хам-
лет. Второ действие – Хамлет пак го 
няма; притичва отстрани едва към 
края. Шокиращо е, нали?! Но Брьо-
гел вероятно би го нарисувал точно 
така. И защо го прави? Брьогел ни каз-
ва следното: когато Икар пада, никой 
не е гледал към небето; хората са си 
извършвали всекидневните занима-
ния и не са видели падането на Икар, 
защото погледите им са били към 

земята, към овцете, към рибата… Има 
една нидерландска поговорка: „Няма 
смърт за оранта“. Това е мъдростта 
на Брьогел – виждате ли колко аван-
гарден е той като мислене, освен че 
и рисува красиво. Това са картини с 
много, много високо качество. За мен 
работата по филма беше среща с ве-
лик артист. Прекарах повече от три 
години, през които той ми „шепнеше“ 
в ухото. Харесва ми да имам добра 
компания.

А	добра	ли	беше	компанията	на	
индианците	от	племето	навахо,	
на	които	е	посветен	филмът	ви	
„Долината	на	боговете“,	който	за	
съжаление	не	видяхме,	но	успях	да	
открия	в	интернет?	Джон	Мал-
кович,	който	изпълнява	главната	
роля,	добра	компания	ли	беше?

О, да, беше невероятно! И Малкович 
беше прекрасен. Всички ме предупреж-
даваха, че Джон е много взискателен, с 
труден характер, дори невъздържан; 
честно казано, може сериозно да те 
притесни с психарския си поглед. Но 
той дойде, аз си казах каквото имах 
да кажа като режисьор и точно кога-
то очаквах да се разкрещи, той каза: 
Yes sir! Thank you! (Смее се.) Оказа се, че 
харесва моите филми. Брижит Бардо – 
също, дори ми написа, че ми благодари 
за „Брижит Бардо завинаги“.

Заговорихме	в	началото	за	символи-
те.	В	„Долината	на	боговете“	забе-
лязах	поне	три:	ябълка	в	началото,	
мумия	към	края	и	огромна,	огромна	
пустош	–	това	ли	ни	очаква?

Не, не мисля. Ние отиваме към хаос.

Как	да	си	помогнем?

Това е индивидуално за всеки от нас. 
Не можеш да помогнеш на другите, 
можеш да помогнеш само на себе си. 
Ако всеки успее да го направи, светът 
би станал по-добър. Нали чувате, че 
Путин иска да помогне на руснаците 
– това е неговата идея, тъй като 22 
млн. руснаци живеят извън предели-
те на Русия и той иска да ги събере. 
Но виждаме как, мислейки за другите, 
можеш да си опасен. Затова мислете 

за себе си – в този смисъл егоизмът 
има и добра страна. Бъдете силни и в 
хармония със себе си, на първо място, 
и едва след това можете да помог-
нете на другите. Ако нямате лична 
вътрешна хармония, няма как да го 
направите, защото ще се разбалан-
сират и тези, на които искате да 
помогнете. 

Какъв	ще	е	следващият	ви	филм?

Не знам. Човек никога не знае бъде-                                                                                    
щето…

Лех Майевски (род. 1953 г.) е 
възпитаник на Академията за 
изящни изкуства във Варшава 
и на Националното филмово 
училище (в класа по режисура 
на Войчех Хас) в Лодз. Емигрира 
в Англия след въвеждането на 
военно положение в родината 
му през 1981 г., а по-късно за-
живява в САЩ. Дебютира като 
режисьор през 1978 г., зад гър-
ба си има близо 20 филма, сред 
които „Евангелието според 
Хари“ (1992), „Ангелус“ (2001), 
„Градината на земните удо-
волствия“ (2004), „Мелницата и 
кръстът“ (2011), „Долината на 
боговете“ (2019) и др. По негов 
разказ Джулиан Шнабъл заснема 
нашумелия филм „Баскиа“ (1995). 
През 2006 г. Музеят на модер-
ното изкуство в Ню Йорк пред-
ставя мащабна ретроспектива 
на неговите творби. Издадени 
са 15 тома с негови съчинения, 
включително шест романа, есе-
та, сценарии и стихове. Член е 
на Американската академия за 
киноизкуство и наука, на Евро-
пейската филмова академия и 
на полския PEN клуб. 

Лех 
Майевски
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Ако	Достоевски	е	най-известният	
руски	писател,	не	се	ли	оглеждат	в	
неговото	творчество	огромните	
руски	проблеми,	с	които	се	сблъск-
ваме	днес?

Достоевски е бил невероятно загри-
жен за бъдещето на Русия и особено 
на младите руснаци – почти всички 
от главните му герои са на възраст 
между осемнайсет и двадесет и осем 
години. Цялата петербургска ли-
тературна среда се е питала по кой 
път трябва да поеме Руската им-
перия, виждайки новата мисъл от 
Запад: социализма, рационализма, 
атеизма… Достоевски е бил катего-
рично против всичко това и би бил 
много изненадан днес, ако можеше 
да научи, че го смятат за европей-
ски писател. Напротив, той е искал 
Русия да избегне участта на Европа! 
Що се отнася до стила му, той също 
е възможно най-руски: чак до края на 

ХХ в. преводачите са го „изправяли“ 
и изглаждали, за да е по-понятен на 
европейците.

Славата	не	спохожда	ли	Достоев-
ски	твърде	късно?	

Той познава славата твърде рано и 
сетне твърде късно: бил е на два-
десет и пет години, когато излиза 
неговият първи роман „Бедни хора“, 
който има ненадеен успех. Един от 
най-големите критици от онова вре-
ме пристига просълзен в дома му в                                                    
4 часа сутринта, след като е прочел 
творбата на един дъх. Каторгата, 
а после и заточението в Централна 
Азия го отдалечават за цяло десе-
тилетие от литературния живот 
в Санкт Петербург. И все пак успя-
ва да си извоюва име със „Записки от 
мъртвия дом“, разказа за неговия зат-   
ворнически опит, но е вярно, че за-
връщайки се в Санкт Петербург, той 
трябва да започне от нулата: вече е 
четиридесетгодишен, бивш каторж-
ник, разжалван военен, вдовец, сирак, 
без пукната пара, писател от ста-
рата генерация в конфликт с новите 
идеи. „Записките“ му отварят врати: 
Достоевски публикува в престижни 
литературни списания, творбите му 
се посрещат с ентусиазъм („Престъп- 
ление и наказание“), но понякога и със 
смесени чувства („Идиот“). След кое-
то излиза „Бесове“, романът, с който 
разбунва духовете в литературния и 
интелектуален живот на епохата. 

Каква	е	била	вярата	му?

Обсебваща и парадоксална. Наскоро 
надписах книгата си „Богът на Дос-
тоевски“ на един читател, който ми 
каза: „Той поне е вярвал в Бога!“. След-
ващата читателка, приближила се 
към мен обаче, ми каза: „Смут е царял 
у него: никога не е успял да повярва в 

Бога“. Звучи като анекдот, а казва 
всичко: Бог е гръбнакът на неговите 
романи, Той приема различни лица, 
неуловим, но вездесъщ. Още от дет-
ството си писателят усеща зова на 
трансценденцията. В същото време 
Достоевски се измъчва от проблема 
за злото в света, а заедно с него и от 
свободната воля, онзи съмнителен 
дар, който Бог прави на човечест-
вото. И неслучайно книгата, която 
най-силно го разтърсва в Библията, е 
тази на Йов: Бог и Сатаната правят 
облог върху вярата на невинния пра-
ведник, чието сърце се превръща в 
терен на сблъсъка между Доброто и 
Злото. 

Фигурата на Христос е в центъра на 
вярата му. На излизане от каторгата 
Достоевски пише писмо, приемащо 
се за негово духовно завещание: „Аз 
съм дете на неверието и съмнението 
досега и даже до гроб. Какви страш-
ни мъчения… ми струва тази жажда 
да вярвам“. И добавя по-нататък: 
„Вярвам, че няма нищо по-прекрасно, 
по-дълбоко, по-симпатично, по-ра- 
зумно, по-мъжествено и по-съвър-
шено от Христос, и не само няма, но 
с ревнива любов си казвам и че не би 
могло да има. Нещо повече, ако някой 
ми докаже, че Христос е извън исти-
ната и че действително истината е 
извън Христа, то по-скоро би ми се 
искало да остана с Христос, нежели с 
истината“ (писмо до Н. Д. Фонвизина, 
1854 г.). Достоевски поема малко рис- 
кове с последната фраза, тъй като е 
убеден, че Христос е истината и че 
ако Той е „пътят“, човекът би тряб-
вало да поеме след Него: несъвършен, 
онеправдан, лишен от своята част 
на божественото, човекът се стре-
ми към Бога, Който, въплъщавайки 
се, идва да запълни празнотата, от 
която страдат всичките му герои. 

Маргьорит Сушон

Достоевски
Авторката,	
университетски	
преподавател	по	руска	
литература	в	Париж,	
се	опитва	да	разкрие	
мястото	на	Бога																								
в	творчеството																																										
на	големия	писател,																			
без	да	пропуска	
критиката	му	срещу	
Европа	или	големия	въпрос	
за	национализма.	Разговор	
за	книгата	„Богът																					
на	Достоевски“																																								
във	в.	La Croix

Богът на
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А онези от персонажите му, които 
упорстват в атеизма си, най-често 
се самоубиват. 

Опитът	от	каторгата	променя	
ли	Достоевски?

Разбира се! Отначало изгубва русоиз-                                   
ма на младежките си години, откри-
вайки, че човекът не се ражда изклю-
чително добър. Повторното четене 
на Евангелието, единствено разре-
шеното му четиво, както и контак- 
тът с кръвожадните каторжници 
му дават материя за размисъл върху 
злото в човека. Попадайки сред тях, 
той размишлява защо хората носят 
злото в себе си и така се връща към 
идеята за първородния грях. Опитът 
от каторгата превръща Достоевски 
в писател, уникален по своя род: по 
онова време всички пишат за народа, 
но кой го познава истински? Народът, 
който Достоевски описва в романите 
си, е реален, често грубоват, пропит 
от насилие и пороци, и същевременно 
способен на съчувствие, на душевно 
величие и дълбочина. 

Задавате	в	книгата	си	един	прос-
тичък,	но	ключов	въпрос:	защо	ге-
роите	на	Достоевски	страдат	през	
цялото	време?

Няма много смях в творбите му. И 
това е понятно дори за онези, които 
не са прочели нито ред от него, но 
трябва да избират между заглавия 
като „Престъпление и наказание“ или 
„Унижените и оскърбените“. Героите 
му, дори да не страдат през цялото 
време, често причиняват страдания 
на самите себе си. Първият от геро-
ите в тази редица е персонажът от 
„Записки от подземието“, който с 
кикот отказва да се лекува, макар да 
има болен черен дроб. Това е негови-
ят начин да плува срещу течението 
на материалистичния и рационален 
свят, в който се опитват да го зат-                                                                                
ворят: желаното страдание и лу-
достта са гаранциите на един дух, 
който не умее да се вписва и не търпи 
господство, отстоявайки свободата 
си. Страданието е ирационална по-
требност на човешката душа. Идея, 

съдържаща се в една фраза от „Униже-
ните и оскърбените“: „Потребност- 
та да ожесточа страданието си, как-
то и насладата от него, бяха неща, 
разбираеми за мен: ето я насладата 

Достоевски влиза във война с ате-
изма, завладял по онова време младеж- 
та. Фразата е рефрен, който преми-
нава през „Братя Карамазови“, роман, 
белязан от въпроса за виновността 
и търсенето на справедливостта. 
Особено показателни са двата вида 
процеси, които изникват в твор-
чеството на Достоевски: този от 
„Престъпление и наказание“, където 
се опитват да оправдаят виновен, и 
онзи срещу Дмитрий Карамазов, кога-
то се опитват да осъдят невинен.

Ако Бог не съществува, тогава зна-
чение ще имат само иманентното и 
природата; а законът на природата 
е законът на по-силния, всички уда-
ри са позволени и най-силният ще 
спечели. Законите на природата са 
законите на детерминизма: всичко е 
предопределено, следователно никой 
не е виновен… Без зло и добро всичко 
е позволено. Това е темата на романа 
на Чернишевски „Какво да се прави?“, 
на който Достоевски отговаря със 
„Записки от подземието“. А на финала 
става ясно, че не всичко е позволено: 
дори най-яростните нихилисти у Дос-
тоевски са изправят пред метафизи-
ческа безизходица. 

А	как	ще	коментирате	най-припис-
вания	му	цитат,	че	„красотата	
ще	спаси	света“?	Не	превръщат	ли	
Достоевски	днес	в	предшественик	
на	Инстаграм?

Трудно е да докажем днес, че тази 
фраза не е трябвало да се споделя под 
снимки на момичето по бански костю-
ми във Фейсбук. Красотата е канон в 
православната иконопис, знак за хар-
монията с друг свят, отразяващ се в 
нашия. Красотата докосва сърцата 
на всички хора без изключение. В този 
смисъл тя ще спаси света, защото и 
сетният престъпник е докоснат от 
нея: тя е знак за това, че човекът 
бива привлечен от красивото и доб- 
рото, че има вроден усет за тях. И 
Достоевски казва, че не познава нищо 
„по-красиво“ от… Христос. Красота-
та посочва идеала, чрез който чове-
чеството може да бъде спасено.

Превод от френски Тони Николов 

на множество унижени и оскърбени 
сърца, които се чувстват жертви на 
съдбата си и осъзнават неправдата 
си“. Друг аспект на търсеното стра-
дание е изкуплението: това на Мар-
меладов, който пие в „Престъпление 
и наказание“, за да изкупи чрез страда-
нието собственото си падение, зло-
то, което е причинил на семейството 
си. По друг начин това се случва при 
Дмитрий Карамазов, който приема да 
бъде осъден за престъпление, което 
не е извършил, за да изкупи, подобно 
на Христа, злото, сторено от други-
те. Страданието, избрано свободно 
заради доброто на другия, е парадо-
ксален знак на победата над злото.

Всички	знаят	любимата	на	екзис-
тенциалистите	фраза	на	Достоев-
ски	„Ако	Бог	не	съществува,	всичко	
е	позволено“.	Вие	как	я	разбирате?



43

април 2022

„За какво се разказва в тази книга?“ – 
пита някой. „За дървета“ – отговарям. 

Деликатна и мъдра е „Дървесна ис-
тория“ на Ричард Пауърс, спечелила 
му Пулицър за художествена литера-
тура през 2019 г. Не книга, а спомен, 
любовно писмо, предупреждение, жив 
организъм. Историята се усуква около 
дузина герои, но коренът ѝ е за дърве-
тата около тях – древни, великолеп-
ни колоси, поместили мъдростта на 
света под кората си. И за страха, че 
ги губим.

Романът започва с Никълъс Хойл, кой-
то продължава семейната традиция 
да снима вековния кестен до къщата 
им. Уинстън Ма пристига от Китай 
с древно изображение, което преда-
ва на дъщерите си, преди да натисне 
спусъка на пистолета. Адам Апич е 
психолог и скептик, замесил се с еко-
активисти. Рей и Дороти се влюбват 
по време на аматьорска постановка 
на „Макбет“, докато Бърнамският 
лес тръгва към Дънсинейн. Индиецът 
Нилей разработва компютърна игра 
от инвалидната си количка. Патриша 
изучава как дърветата говорят по-
между си, а Оливия умира в стаята си, 
но се ражда за нов живот.

Пауърс оплита съдбите на тези хора 
от различни прослойки, които на пръв 
поглед нямат общо помежду си. Обе-
диняват ги няколко цитата, които 
пулсират и разяждат „нормалния“ 
им живот, всеки от тях бива смирен 
от прозрението, че е част от нещо 
по-голямо от егоистичното си консу-
маторско съществуване. Един от ци-
татите уместно идва от „Метамор-
фози“ на Овидий: Ще разкажа за тела, 
превърнати в нови тела. И действи-
телно „Дървесна история“ неизбеж-
но е книга за промяната и паметта. 
Разделена на четири части: „Корени“, 
„Стебла“, „Клони“ и „Семена“, в нея сю-
жетите се извиват като клоните на 

дърво и преминават през няколко по-
коления от XX век, за да стигнат до 
днешни дни и да изографисат сложна-
та картина на причинно-следствени-
те връзки.

Романът освен добре построена 
драматургия притежава и жива ен-
циклопедичност. Емпатията към 
дърветата, които се появяват по 
страниците, е богато изградена 
и отсичането на гигантска секвоя 
по средата на действието създава 

е крехък и мимолетен, последстви-
ята в повечето случаи трагични. 
Мракът е действителен, заплахата 
– съкрушителна. 

Според Пауърс скръбта по света, кой-
то неусетно губим, се пренася в нас 
самите – самотата, болката, лип-
сата и изолацията ще се излекуват 
единствено когато си спомним, че сме 
незначителна част от един по-мъ-
дър и древен баланс, който трябва 
да опазим. „Дървесна история“ е са-
моосъзната книга, която регистрира 
сантименталните и проповеднически 
елементи в посланието си и донякъде 
ги обезвредява, но богатството на 
героите на места натежава и обез-
личава някои за сметка на други. Бо-
гатият пейзаж и силната идеология 
могат да са задушаващи и тук, за съ-
жаление, са регистрирани драматур-
гични похвати, които поради естест-
вото на темата се открояват като 
обикновени схеми.

От друга страна, Пауърс се опитва 
да пише, доколкото е възможно, дис-
танцирано, да разгърне темата от 
различни ъгли, дори през гледната 
точка на скептиците и на онези, кои-
то навлизат безотговорно в гъстите 
американски гори и повалят най-древ-
ните дървета на континента. Макар 
да засяга фанатици, посланието в 
края на романа е балансирано: нека 
взимаме само това, което ни е нужно, 
и да съобразяваме нуждите си с при-
родата, понеже сме част от нея, при 
това не непременно неделима. В край-
на сметка…

И най-силните аргументи на света 
няма да накарат човек да си промени 
мнението. Единственото, способно 
да го направи, е добрата история.

Мартин Касабов

„Дървесна	история“,														
Ричард	Пауърс,																																									
превод	от	английски																																																				
Деян	Кючуков,	
издателство	„Колибри“,	
2022	г.	

Деликатна
и мъдра книга

усещане за нещо безвъзвратно изгу-
бено. И тук проличава силата на худо-
жественото въздействие. „Дървесна 
история“ е почти научнофантастич-
на книга, светът ѝ е като нещо, слу-
чило се преди „Пътят“ на Кормак 
Маккарти. Все още има зов на промя-
на, но активистите, които го чуват 
и действат, са малцина, успехът им 
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Името на Людмила Петрушевска е 
познато на българските читатели, 
на любителите на театъра, на изсле-
дователите на руската литература 
от края на ХХ и началото на ХХI век. 
Първият ѝ разказ е отпечатан през 
1972 г., а първата ѝ пиеса е поставена 
през 1973 г. Творческата биография на 
Петрушевска включва стихове, разка-
зи и повести, пиеси, приказки за деца 
и възрастни, романи, както и преводи 
от полски. Дълги години творчест-
вото ѝ е забранено. Едва в началото 
на 90-те години произведенията ѝ 
отново се публикуват. Писателката 
е носителка на литературни отли-
чия в Русия, също така е удостоена и 
със Световната награда за фентъзи 
(2009). Петрушевска е известна с ак-
тивната си гражданска позиция – тя 
е сред руските интелектуалци, които 
призовават за спиране на войната в 
Чечения, подкрепя протестните ак-
ции в Беларус през 2020 г.

Писателката определя своя роман 
„Откраднаха ни. Историята на едно 
престъпление“ като „криминале от 
ново поколение“. Факт е, че в сюжета 
има заплетена криминална линия, в 
която са преплетени както индиви-
дуални лични истории, така и исто-
рии на цели семейства. Млада жена 
– студентка, ражда дете от мъж, 
който я изоставя още щом разбира, 
че е бременна, друга млада жена раж-
да дете от мъжа си, но умира веднага 
след това. Трета жена пък, тъй като е 

на възраст и не е бременна, се опитва 
да намери дете, за да излъже високо-
поставения си съпруг, че му е родила 
син. В допълнение имаме и смяна на 
самоличност – живата взема името, 
а съответно се сдобива и с биографи-
ята на починалата. Действието на 
романа се развива както на съветска 
земя (която после става руска), така 
и в две измислени държави, но с ясни 
препратки към реално съществува-
щи – Монтегаско и Хандия. 

Още може да се каже за заплитане-
то и преплитането на сюжетните 
линии в романа, но в него има нещо 

на стремежа към издигане в йерархи-
ята, към обогатяване, към получава-
не на работа в чужбина. В романа не 
са пропуснати и пораженията върху 
човешката личност – психологически 
и морални, готовността да извършиш 
от дребна подлост до голяма мерзост, 
да се решиш дори на престъпление за 
пари или само от тотално безразли-
чие към съдбата на друго човешко 
същество. „Сенчестите страни на 
живота“, времената на корупция и 
подкупи, на милиционери и кагебисти, 
на мутри и обикновени мошеници, на 
бивши соцдругари, извършващи да-
лавери за милиони – всичко това тук 
е представено с безпощадна кате-
горичност, ирония, а където е необ-
ходимо и с крайна язвителност. Аб-
сурдна е тази реалност, но всъщност 
това е той, техният живот. Езикът 
не спестява нищо, не завоалира, не 
скрива – сгъстен, на места просто 
регистриращ, привидно хладен. В 
този отвратителен „паноптикум“ на 
сбъркани от системата хора, семейс- 
тва, поколения сякаш няма за кого да 
ни е жал. Дори и за изоставената бре-
менна студентка, въпреки че тя със 
сигурност е „жертва“ на въпросната 
система. И въпреки всичко в романа на 
Петрушевска, някъде под пластовете 
на отвратителното, под пластове-
те безчувствие и липса на каквато и 
да е милост към другия, там някъде 
има, макар и спотаена, обич. Някаква 
вяра, че човешкото в неговата същи-
на, в неговия „родилен“ стадий може и 
трябва да бъде обичано. 

„Откраднаха ни. История на едно 
престъпление“ демонстрира по ка-
тегоричен начин таланта на писа-
телката, способността ѝ да вижда 
цялата картина. Затова и романът 
е наистина панорамен образ на цяло 
едно общество в две различни, но и 
приличащи си времена – съветското и 
постсъветското, които имат своите 
едни и същи „герои“. 

Катя Атанасова

Панорама на руското общество
„Откраднаха	ни.	
Историята	на	едно	
престъпление“,																			
Людмила		Петрушевска,	
превод	от	руски																																																		
Ася	Григорова,	
издателство																			
„Колибри“,	2022	г.

много по-важно. Всъщност Людмила 
Петрушевска прави панорама на къс-
носъветското и постсъветското об-
щество в неговите „нисши“ и „висши“ 
слоеве. Една безжалостна дисекция 
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„Отговорът, който дава Испания на 
„Сто години самота“. Върхът на ис-
панския магически реализъм.“ С тези 
изречения издателство „Гутенберг“ 
иска да привлече читатели на романа 
на Гонсало Торенте Балестер (1910–
1999) „Сага/фуга на Х.Б.“. Но ако би ги 
прочел, Торенте Балестер не би се 
зарадвал: дразнел се е от приравнява-
нията с латиноамериканския литера-
турен метод. Подчертавал е в тази 
връзка, че ако нещо е повлияло на пи-
сането му, това бил галисийският ус-
тен разказ от 20-те години на мина-
лия век. Разбира се, при повърхностно 
отсъждане бихме могли да открием 
прилика в митичното място, което 
и Торенте създава, както и Маркес: 
това е Кастрофорте, забулен в мъгли 
галисийски град, за който той невед-
нъж и дваж споменава, че всъщност не 
съществува. В това несъществуващо 

място обаче се разгръща историята/
историите на цели 682 страници.

За българската публика (без специа-
листите по испаноезична литерату-
ра, естествено) преди издаването на 
„Сага/фуга на Х.Б.“ Гонсало Торенте 
Балестер е несъществуващ писател, 
също както Кастрофорте. Това е 
първият преведен на български негов 
роман, макар във визитната му кар-
тичка да фигурират цели двадесет и 
един – безспорно внушително число 
(отделно пиесите, сценариите, есе-
тата и другите произведения). Един 
от многобройните изследователи на 
творчеството му справедливо отбе-
лязва: „Смятан за един от най-голе-
мите испански романисти на ХХ век,                                                                                          
Гонсало Торенте Балестер е от най- 
малко известните испански писатели 
извън Иберийския полуостров“. 

Вероятна причина би могло да бъде 
увлечението му на млади години по 
фалангизма на Франко. Испанската 
Гражданска война разполовява тога-
вашния свят (също както днес е раз-
половен от войната в Украйна), зад 
републиканците застават повече от 
светлите умове на човечеството, 
така че да отдадеш интелекта си на 
Франко и фалангистите със знаме-
нития им лозунг İViva la muerte! („Да 
живее Смъртта!“) не би могло да ти 
донесе популярност. Постепенно оба-
че Торенте Балестер се отдалечава 
от каудильото, а когато през 1962 г.                                                                          
издига глас в подкрепа на стачката 
на миньорите от Астурия, е изгонен 
от академията на Висшето военно-
морско училище, в което преподава 
история от 1947 г. Изгонен е и от спи-
санието Arriba и от Националното ра-
дио, в които се изявява като театра-
лен критик. Четири години по-късно 
заминава за Съединените щати като 

гост-професор в университета на 
Олбъни, щата Ню Йорк. Тази част от 
биографията му намира място в ро-
мана „Сага/фуга за Х.Б.“: непрестанно 
срещаме името на Хесуалдо Бенданя, 
„политически изгнаник“, също еми-
грант и преподавател в американ-
ски университет. Той е само един от 
митичните Х.Б., има и още, но броят 
им е трудно да се определи – прехвър-
лят се няколко Х.Б., всеки със своята 
странна история.  

Странен е и самият роман. Ако решим, 
че все пак е някакъв отговор на „Сто 
години самота“, то наистина ще е за-
ради особеното място Кастрофорте, 
особено като Макондо. С една важна 
разлика: колумбийският град е доста 
по-светло място (макар по едно вре-
ме да завалява дъжд, който се сипе в 
продължение на четири години, еди-
надесет месеца и два дни), докато га-
лисийският е по-скоро мъглив, сумра-
чен, здрачен. (И обсебен от миногите, 
тези речни кръвопийци.) Събитията 
се случват повече в затворени прос-
транства, отколкото на открито. 
А самите събития са описани така, 
че през тях преминаваш като през 
лабиринт: „Сага/фуга за Х.Б.“ е запле-
тена проза, която изисква цялото 
ти читателско внимание, за да не се 
затриеш из коридорите ѝ. Разказът 
постоянно лъкатуши, а онзи, когото 
можем да сметнем за главен герой – 
Хосе Бастида, е поет, използващ свой 
език, криптиран и закодиран. Това е 
неговият начин „да се обясни необяс-
нимото и да се допусне недопустимо-
то“. А начинът на Торенте Балистер 
е като ни предизвиква да потънем в 
една чудновата пиранезиада, в коя-
то нищо не е лесно за откриване, но 
пък удоволствието от броденето е 
гарантирано.  

Митко Новков

Лабиринтите на

„Сага/фуга	на	Х.Б.“,	
Гонсало	Торенте	Балестер,	
превод	от	испански	
Николай	Тодоров,	
издателство	„Гутенберг“,	
2021	г.	

 Кастрофорте
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„Намалява вярата, засилва се рели-
гията.“ Тази тревожна констатация 
на Александър Шмеман звучи все така 
актуално и обезпокояващо. Особено в 
днешните дни на война, когато пат- 
риархът на Руската църква зове не 
към мир, а към „борба с метафизическо 
значение“. От позицията на вярващ 
или на религиозен човек прави това? 
И каква е разликата между вяра и ре-
лигия в този случай? Вероятно разми-
наването между тях е изразено най-
добре от самия Христос в словата 
Му към самарянката: „Настъпва час, 
когато нито в тая планина, нито в 
Иерусалим ще се поклоните на Отца... 
Но иде час и дошъл е вече, когато ис-
тинските поклонници ще се покло-
нят на Отца с дух и с истина, защото 
Отец иска такива да бъдат, които Му 
се покланят“ (Иоан. 4: 21–23). Не е ли 
тогава религията засядане в храма и 
ритуала, в Типикона и кадилницата, не 
е ли тя вторачване в себе си, в собст-
вения опит и виждане, в своята гледна 
точка, която се възприема като ця-
лост, сиреч като Христос, вместо об-
ратното – да осъзнава своята огра-
ниченост и относителност в Христа?  
 
За Оливие Клеман (1921–2009), съвре-
менен мислител и православен бо-
гослов от френски произход, вярата 
блика и се съхранява в сърцето на 
Църквата, в което живее човечност-
та на Христос, а не в храма, нито в 
каноните или в издигнатите помеж-
ду ни предразсъдъци. Тази човечност, 
едновременно разпната, но и възсла-
вена, става за нас източник на Жи-
вота. В малката си книжка „Христос 
въкръсна“ (на български е преведен и 

неговият „Малък духовен компас на 
нашето време“, 2018 г.) той препро-
чита годишния празничен цикъл – от 
Рождеството, или мига на зимното 
равноденствие, в който светлина-
та започва да нараства, до Възкре-
сението, съвпадащо с пролетта и 
символично ситуиращо мига, в кой-
то животът възтържествува. Там 

многозначност. Какво може да бъде 
казано, когато един живот в света се 
опитва да постигне най-доброто и 
все пак търпи крушение? Ясперс, един 
от философите на ХХ век, разказва, 
че когато библейският пророк Йере-
мия видял залеза на всичко, за което 
е работил през целия си живот, кога-
то в Египет и последните отломки 
от народа му изневерили на своя Бог, 
а неговият ученик Варух простенал 
отчаяно: „Уморих се от въздишки-
те си и не намирам покой“, Йеремия 
му отвърнал: „Така казва Господ: Ето, 
онова, което съградих, Аз ще съборя, 
и онова, което насадих, Аз ще изко-
реня... А ти търсиш ли за себе си го-
леми неща? Не търси!“ (Иер. 45: 4–5). 

Не търси. Какво остава след изгубения 
и разпилян замисъл на обмисленото и 
целенасочено човешко действие, след 
сломената воля и угасналата загри-
женост за собственото щастие? Не 
търси. Изгубеното е много, а намере-
ното – всичко, защото при загубата 
на желаното остава само едно: Бог е. 

Но за това, което не може да се познае, 
трябва да се мълчи. И едва тогава в 
дълбините на безмълвието започва 
да се свлича суровата обвивка на Йе-
ремиевите думи. „Не Възкресението 
провокира вярата, а тъкмо вярата 
позволява на Възкресението да се про-
яви“, споделя Оливие Клеман. Тайната 
на Възкресението е толкова пара-
доксална, колкото и непостижимата 
мъдрост на Йеремиевия отказ. Добро-
волно пожертваният живот, погъл-
натият мрак от чашата на смъртта, 
безропотно и смирено приетото „Не 
търси“ Му връщат живота – обнове-
ния и силен живот. Извървеният път 
от неприемащото смисъла отчаяние 
до изцелителното помирение с живо-
та е най-дългият и най-кратък път в 
света. Някъде между ужаса от насоче-
ния към Него мрак на нощта и смелото 
взиране в пустотата се крие тайна-
та на Възкресението, въплътеното и 
надсетивно Възкресение, уютно като 
завръщането у дома. 

Димитрина Чернева

„Христос	възкръсна.	
Размисъл	върху	
християнските	празници“,	
Оливие	Клеман,	превод	
от	френски	Тони	Николов,	
Фондация	„Комунитас“,	
2022	г.

Дъхът на Възкресението

някъде посред тях е положен и мигът 
на грехопадението или докосването 
до нищото, около което кръжи човеш-
ката свобода, смесвайки първоначал-
ното време с битието към смъртта.  
 
Но какво може да бъде казано за смърт- 
та, която изтръгва „изпод нозете 
ни твърдта“? Или за живота, който 
винаги се завръща безпричинно и на-
хълтва силом с пролетта, за вечното 
очакване и разлюляното ни лутане 
между плача и смеха. За загубата на 
смисъла, преминал през неизброди-
мите пътеки на безкрайното тъл-
куване, непостижим във вечната си 
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Днес изглежда саморазбиращо се теат-            
ралното представление да се създава 
от режисьор. Но на фона на повече от 
две хиляди години история на театъ-
ра фигурата на режисьора има едва 
около 150-годишна биография, която 
обаче изцяло го променя. Нейното бур-                                                                         
но развитие представя най-новата 
книга на театралната изследова-
телка проф. Камелия Николова „Режи-
сьорите в европейския театър“. През 
творчески портрети на най-значими-
те режисьори от началните години до 
съвремието тя разказва достъпно и 
аналитично историята на режисьор-
ската фигура и нейните трансформа-
ции в големите театрални култури 
– немска, френска, английска, итали-
анска и полска, основният коменти-
ран представител на руския театър е       
К. С. Станиславски заради огромното 
му влияние върху театъра в Европа, 
а и по света. Книгата позволява на 
читателя да добие представа за ос-
новни процеси изобщо в европейския 
театър през изминалия век и полови-
на, като откроява и връзки между на-
стоящето и миналото, които често 
не осъзнаваме. За това спомага и бо-
гатството от илюстрации и фото-
графии, голяма част от които се виж-
дат за първи път в българско издание.

Още с дебютната си монография 
„Другото име на модерния театър“ 
(1995) Камелия Николова предло-
жи за първи път в българското те-                                                                  
атрознание теоретичен прочит на 

когато се освобождава от господ-
ството на текста. Това се случва, 
на първо място, в театъра на режи-
сьорската свръхинтерпретация от 
края на 50-те, в който режисьорът 
свободно деконструира класически и 
съвременни текстове и сам създава 
драматургичната тъкан на спекта-
къла. С развитието на лабораторния 
театър, колективното авторство и 
заявяващия се през 60-те постдрама-
тичен театър започва и оспорването 
на водещата позиция на режисьора в 
йерархията на театралното изкус- 
тво. Тогава се поставя началото на 
втория голям етап от новата му ис-
тория, общо наречен „след режисьор-
ския обрат“ заради множеството сце-
нични форми и подходи, които трудно 
могат да бъдат подведени под един 
знаменател. 

Особено интересна е последната гла-
ва на книгата, посветена на едни от 
най-активните в съвременния те-
атър режисьори като Томас Остер-
майер, Ромео Кастелучи, Тим Ечълс 
(„Форсд Ентъртейнмънт“), Кшищоф 
Варликовски и др. Сред тях е и вече по-
койният Димитър Гочев, оставил сле-
да в европейския театър. Тази глава 
се различава от останалите с това, 
че представя режисьорските есте-
тически и философски позиции през 
детайлно обсъждане на спектакли въз 
основа на непосредствени впечатле-
ния и разсъждения на авторката от 
срещите ѝ с тях по европейските 
фестивали. 

Сред приносите на книгата е, че пред-
лага фигурата на режисьора и нейни-
те трансформации да се разглеждат 
през проблема за идентичността и 
въпроса за мястото на театъра във 
все по-медиализираните общества. Тя 
вижда съвременните режисьори като 
отражение на днешния човек, „бро-
дещ сред безгранично море от образи 
в търсене на своята постоянно из-
плъзваща се идентичност“. Какви ще 
са нейните нови траектории, пред-
стои да видим.

Ангелина Георгиева

Режисьорът като (главно) действащо лице

„Режисьорите																															
в	европейския	театър“,	
Камелия	Николова,	
Институт	за	изследване	
на	изкуствата	–	БАН,	
фондация	Homo Ludens																																																									
и	Сдружение	
„Литературна	къща“,	
Пловдив,	2021	г.

произхода на режисурата през вто-
рата половина на XIX в. в Европа. В 
новото си изследване тя го определя 
като поставящ началото на „режи-
сьорски обрат“, в който театърът 
скъсва с класическия модел, домини-
ран от драматурга и актьорите, и 
започва постъпателното заявяване 
на режисьора като едноличен автор 
на театралния спектакъл. В порт-
рети на творци от неговия „златен 
век“ – Майнингенския херцог Георг II, 
Андре Антоан, Ото Брам, К. С. Ста-
ниславски и Гордън Крейг, Макс Райн-
хард, представители на театралния 
авангард, Жак Копо, Брехт, Арто, 
Брук, Гротовски, авторката мето-
дично проследява приноса на всеки 
от тях към изграждането и утвър-
ждаването на присъщите на режи-
сьорската фигура функции спрямо 
основни компоненти на спектакъла 
– текст, актьор, сценично простран-
ство, публика и позиция към заобика-
лящия свят. Тя посочва, че режисьо- 
рът постига предназначението си на 
едноличен създател на спектакъла, 
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Правдолюб Иванов, One Territory, детайл,                  
изложба „Искри на въображението.                         
На честотите на Бойс“, НГ, 2022 г.
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Става дума не просто за завръщане-
то на едно име в историята на бъл-
гарското изкуство, което, разбира 
се, само по себе си е достойно за ува-
жение и похвала начинание. Това е акт, 
въвеждащ цяла една многоаспектна 
проблематика, която обогатява и 
частично променя представите ни за 
развитието на нашето изкуство през 
първата половина на XX век.

Преди всичко бих подчертала рабо-
тата по това издание на екипа, ръко-
воден от д-р Анжела Данева, продъл-
жила повече от две години – труд, на 
какъвто рядко сме свидетели в ту-
кашните ширини.

Вярно е, че в случая имахме една база 
от художествени и архивни матери-
али, грижливо опазени през годините 
и предоставени на изследователите 
от наследниците на художника. Но 
това беше само началото. Оттук за-
почна издирването на много липсващи 
звена и прекъснати нишки, и най-важ-    
ното – осмислянето на фактите, 
явленията и процесите. Към тези 
предизвикателства д-р Данева, дока-
зан специалист в проучването на бъл-
гаро-италианските културни диало-
зи, е подходила с такт, отговорност и 
чувствителност към материята.

Ще ми позволите да обърна внимание 
на спецификата на наследството на 
Христо Берберов, която донякъде е 

допринесла той и приживе, и до днес 
да стои някак встрани, да чуждее 
сякаш в българската панорама. Той 
наистина е без аналози в нашата ху-
дожествена среда. Завръщайки се в 
родината, Берберов донася не само 
висок професионализъм и европейска 
култура. Той е открил своя личен свят 
на кръстоската на две водещи на-
правления в изкуството на Централ-
на Европа от края на XIX век – симво-
лизма и сецесиона. Но при Берберов те 
се проявяват не в азбучните си масово 
популярни версии, а сложно пречупени 
през темперамента на един делика-
тен, фин и подчертано духовно ори-
ентиран човек.

Намирам, че д-р Анжела Данева вярно 
е видяла и оценила този своеобразен 
феномен Христо Берберов и го е изве-
ла като ключов и в своя текст, както 
и в цялостната концепция за изложба-
та. В това отношение тя е открила 
свой талантлив съмишленик в лицето 

на художничката Дея Вълчева, прида-
ла на изданието адекватен, характе-
рен и запомнящ се облик.

Акцент естествено е поставен вър-
ху женските образи и портретите на 
Берберов. В тях внимателният по-
глед ще открие отзвук от символизма 
с неговия афинитет към извънземна-
та прелест на лицата, във финеса 
на детайлите, може би дори в някои 
звучащи под сурдинка ориенталски 
мотиви. И главното – с усещането 
за някаква иреалност, присъствие в 
тукашното, но и в някакво отвъдно 
пространство.

Не по-малко внимание е отделено на 
пейзажите на Христо Берберов, досе-
га оставали без задълбочен коментар. 
А видени от днешна, далечна дистан-
ция, те поразяват, смайват и убежда-
ват колко действително особено мяс-
то заема този художник. Откровено 
символистични са неговите пейзажи, 

Ружа Маринска 

Голямото завръщане на
„Отзвуци.	Христо	
Берберов	(1875–1948)																									
и	неговото	наследство“,	
галерия	„Шипка“	6,																							
1	март–2	април	2022	г.	
Проектът	е	придружен	
от	двуезична	монография,	
дело	на	издателството													
на	НБУ	и	фондация	
„Цанко	Лавренов“

Христо Берберов

Христо Берберов, „Гробище край Имарет джамия в Пловдив“, 1899 г., НГ 
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вдъхновени от Бьоклин, на тема „Ос-
тровът на мъртвите“. Забележете 
колко лична е неговата интерпрета-
ция, как той е видял Искърското де-
филе със странната скала, подобна 
на сфинкс. Но и тези, които нямат 
сюжетна препратка към символизма, 
в самия свой живописен градеж носят 
неговата атмосфера. Какво да кажем 
за това Берберово изумрудено си-
ньо-зелено, плиснато върху скалите, 
тревите и носещо несравнима вибра-
ция. Или за архитектурните мотиви 
с възрожденски къщи, рисувани от 
десетки наши художници от същото 
поколение, които в неговите пейзажи 
имат толкова необичайно излъчване. 
Благодарение на особената светли-
на те се възприемат по-скоро като 
иреални.

Специална част от наследството на 
Христо Берберов са неговите рисунки 
и графики. Задачата да ги коментира 
Лаврен Петров, мениджър на проек-
та, е поверил на Елисавета Станче-
ва. Всеки, който се е докоснал до тези 
творби на художника, е почувствал, 
че и в тези най-интимни изяви той е 
без паралели в нашето изкуство. Не 
говоря само за избраните пози, компо-
зиции и мотиви. Не говоря и за изклю-
чителния финес на линията. Те са уди-
вителни с деликатното включване на 

цвета, с владеенето на пастела, а ако 
проследим и самия щрих, ще се убедим 
колко всъщност модерна енергия се 
крие в тези на пръв поглед идеално 
класични форми.

Разделът, посветен на религиозното 
изкуство на Христо Берберов, е без-
спорен принос в изследването не само 
на неговото индивидуално творчест-
во, но и в църковното ни наследство 
от първата половина на XX век. Към 
известната композиция от храм-па-
метника „Александър Невски“ са се 
прибавили работите на художника в 
църквите в Плевен, Провадия, Елена и 
Варна, досега останали извън погледа 
на изследователите. Това се е оказало 
по силите на д-р Владимир Димитров, 
утвърден специалист в тази мате-
рия. Той не само внимателно е проучил 
паметниците с всички техни иконог-
рафски особености. Той е почувствал 
колко за Берберов тази работа не е 
била просто изпълнение на поръчка, а 
вътрешно предразположение и духо-
вен жест.

Така, събрани наедно, разностранни-
те изяви на Христо Берберов ни да-
ват възможност да оценим неговото 
голямо и оригинално творчество. Да 
осмислим неговата линия в българско-
то изкуство и като последствие може 
би да преразгледаме някои отлежали в 

годините разбирания за българското 
изкуство.

В книгата заслужено е отдаден по-
клон и на италианския художник Луи-
джи Болонгаро, приятел на Берберов, 
оставил свои творби у нас и своя сле-
да в българското просветно дело от 
епохата. 

И така, нека благодарим на създате-
лите на тази книга. Тя е образец за ка-
талог на една сериозно конструирана 
изложба. И да подчертая – дължим 
благодарност и на всички допринесли 
за реализирането на този мащабен 
проект.

„Роден съм на 27 октомври 1875 в град Елена като последен член на осем-
членното бедно семейство на Иван Билберя и Мария Миланова Грънчарова, 
които до края на живота си тъй и не можаха да разрешат своя спор кой 
от двамата ме е надарил с дарбата да шаря чуждите стени и кепенци 
по улиците…“ Така започва една своя автобиография Христо Берберов, 
връщайки се към корените си. Той завършва Художествена академия в 
Торино при Гросо Джералди през 1898 г. През 1899 г. участва в ІV изложба 
на Дружеството за поддържане на изкуството в България. Преподава ана-
томия и перспектива в Художественото индустриално училище в София 
(1912–1922). Рисува пейзажи, предимно морски, оставя и портрети. По-важ- 
ните негови творби са: „Старото пристанище в Несебър“ (1910), „Сака-
джии в Несебър“ (1910), „Чардак на еленска къща“ (1926), „Пейзаж от Рила“ 
(1928), „Галата край Варна“ (1931). Рисува и портрети: „Портрет на сина 
ми“ (1908), „Автопортрет“ (1937) и др. Умира на 29 януари 1948 г. в София.

Луиджи Болонгаро, Портрет на Христо 
Берберов, 1912 г.

Христо Берберов, „Разговор“, 20-те г.         
на ХХ век, частна колекция
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Мотото, което прозвучава неочаква-
но актуално, е взето от едно стихо-
творение на Кирил Христов от 1912 г.                                                                                    
Всъщност налице са две изложби в 
една. В първия раздел са представени 
произведения, посветени собстве-
но на Балканската война, докато 
във втория се разполага част от 
творчеството на Владимир Димит- 
ров-Майстора от периода, когато по 
същото време придружава войскови-
те части като доброволец. 

При подобна тематична насока, как-
то и във връзка с обстоятелството, 
че експозицията е посветена на оп-
ределени кръгли годишнини, е съвсем 
естествено да очакваме художест-
вената и документалната страна да 
вървят ръка за ръка, да са в унисон 
помежду си. Възприятието осцили-
ра между оценката на конкретната 
творба и интереса към съответното 
събитие, природен кът, ситуация или 
факт, които са в основата на нейно-
то сътворяване. Разбира се, в ерата 
на все още младенческата възраст на 
фотографията и на киното изобрази-
телните изкуства остават в голяма 
степен основен източник за онагле-
дяване на войната. Наред с тази си 
функция обаче, те развиват и разкри-
ват определени насоки и тенденции, 
които по същество надхвърлят зада-
чите на протоколната фактологична 
хроника.

В хода на подготовката, както и при 
съставянето и оформлението на чу-
десния каталог, „зад кадър“ оста-
ва напрегнатата и изключително 

трудоемка работа на екипа по кон-
ципиране и осъществяване на експо-
зицията – със запазените материали 
от фронта, с пресата, очерците, пис-
мата, дневниците, стихотворенията 
и публицистична графика, с една дума, 
с цялата предполагаема пълнота на 
документацията, която е била необ-
ходима, за да се изгради – дотолкова, 
доколкото е възможно – по-пълен и 
адекватен фон на събитията от и 
около войната, които са в основата 
на художническия отклик. Многоброй-
ни прецизно селектирани текстове в 
залите, някои от тях от самите ху-
дожници, спомагат зрителите да се 
ориентират и да възприемат пока-
заните произведения в съответния 
контекст. Отбелязаното единство 
в облика на изложбата като цяло е 
резултат от приноса на Държавна-
та агенция „Архиви“ и на Национал-
ния военноисторически музей, както, 
разбира се, и на няколко художествени 
галерии (по-специално СГХГ и НХГ) и на 
частни колекции. 

Живописците, рисувачите и скулп-
торите са мобилизирани или пък се 
записват като доброволци. В българ-
ското изкуство се появява и е на път 
да се утвърди фигурата на военния 
художник. 

Експозицията дава възможност да 
установим конкретните форми и пъ-
тища на въздействието на войната 
върху пластическото творчество. 
Балканската война – първата от се-
рията стълкновения в началото на  
ХХ век – неусетно превръща текущо-
то и актуалното в история. Маща-
бът и характерът на събитията се 
„сблъскват“ с нивото на подготовка-
та, с нагласите и с професионалните 
умения на художниците. В нашето из-
куство липсват традициите на „голя-
мата“ историческа живопис, на пре-
сътворяването на родното минало 
във визуални образи, свидетелстващи 
за пробуждането и за укрепването на 
националната идентичност. Сега, ся-
каш в ускорен каданс, подобни задачи 
се налага да бъдат решавани „в крач-
ка“, още повече че отгласите от на-
ционалноосвободителното движение 
са живи и действени и подхранват ас-
пирациите за национално обединение.

Представени са многобройни карти-
ни, акварели, рисунки с креда, молив и 
туш/перо. В първата си част експо-
зицията ни среща с разнообразни по 
характер сюжети, които в съвкуп-
ност съдържат в себе си едва ли не 
целия спектър на военната тематика 
– сцени от фронта (окопите, лагери-
те, сраженията, обозите), както и от 

Чавдар Попов

Художници на фронта
„Войната!	И	полуде	
светът…“	Изложба	
по	случай	110	г.																																					
от	обявяването																																			
на	Балканската	война	
и	140	г.	от	рождението	
на	Майстора,	СГХГ,																											
22	февруари–29	май																					
2022	г.	Куратори																											
Аделина	Филева,																																	
Пламен	В.	Петров

Владимир Димитров-Майстора, Главен наблюдателен пункт при с. Дойран, юни 1913 г.,   
ХГ „Владимир Димитров-Майстора“, Кюстендил
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„мирното“ всекидневие на войскови-
те части (полевите болници, обозите, 
почивките, биваците и т.н.). Военни-
те гробища, молебените, отслуж-
вани в памет на жертвите, свиде-
телстват за дълбокия трагизъм и за 
душевните сътресения, съпровожда-
щи подобни катаклизми. Смисловите 
интонации, заложени в произведения-
та, варират от прякото отразяване и 
непосредствената реакция до по-за-
дълбочения поглед и по-значимите 
обобщения.

Именно в този период от развитието 
на нашето изкуство ставаме свиде-
тели на зараждането и на първона-
чалните стъпки на историческата и 
на баталната живопис, на появата на 
голямоформатната картина. Фигу-
ралната композиция, един от първи-
те жанрове, появили се в нашето из-
куство след Освобождението, който 
до този момент черпи повествова-
телни сюжети от бита и от етногра-
фията, се изправя пред решаването 
на принципно нови задачи. Тук над 
всички се откроява творчеството 
на Ярослав Вешин, чиято роля и зна-
чение в това отношение е трудно да 
бъдат преоценени. С лекота, с точна 
рисунка и със свободна артистична 
мазка и богата фактура той изгражда 
сложни, многосъставни композиции, 
изпълнени с фигури на хора и на коне, 
пръснати всред характерния военен 

реквизит, разположени в природната 
среда в умело постигнато простран-
ствено и тонално единство. Наред с 
известните му картини, особено впе-
чатление оставят големите картони, 
рисувани с креда върху платно, които 
независимо от това, че са подготви-
телни ескизи към бъдещи композиции, 
представляват и самостоятелен ху-
дожествен интерес и доколкото ми е 
известно, в голямата си част са поч-
ти непознати на публиката.

Фигуралните композиции на нашите 
автори Антон Митов, Симеон Велков, 
Никола Кожухаров могат да бъдат 
причислени към същата сюжетна ка-
нава и се вписват в сходно тематич-
но русло. Съвсем естествено, предвид 
липсата на традиции в нашето изоб-
разително изкуство, те отстъпват 
на постиженията на Вешин, но са цен-
но свидетелство за първите стъпки 
на жанра в новата ни живопис. Също-
то може да се каже за ранната ком-
позиция на Майстора „Опълченци на 
фронта“ (1912), в която все още личи 
липсата на опит в разработването 
на подобни задачи.

Темата за войната намира пласти-
чески решения не само в жанра на фи-
гуралната живопис. Могат да бъдат 
споменати пейзажите на Харалампи 
Илиев и на Александър Мутафов, кои-
то са важен принос в разширяването 

на типологията на този жанр. На-
веите на романтизма се долавят в 
еднофигурните композиции на Вла-
димир Димитров-Самоковеца („Пред 
Булаир“) и на Петър Морозов („Наблю-
дателен пост на Бяло море“ (1913). Не-
посредствените лични и понякога ми-
молетни впечатления от войната са 
фиксирани в ефирните и артистични 
акварели на Станю Стаматов, във ве-
ликолепните рисунки на Борис Денев и 
на Константин Щъркелов.

От скулпторите е включен Иван Лаза-
ров с добре известните си „знакови“ 
творби, посветени на Балканската 
война, сред които особено се откро-
яват „На нож“ (1912) и „Те победиха“ 
(1913).

Владимир Димитров-Майстора е пред-
ставен с впечатляващ цикъл акварели 
и рисунки с молив и туш/перо. Харак-
терният за рисунъчното творчество 
на Майстора паралелен, динамичен и 
жив щрих, който изгражда формите в 
пространството по един оригинален, 
„кристаличен“ маниер, пресъздава 
самата структурна характеристи-
ка на съответния мотив, предмет 
или фигура, без при това авторът да 
е принуден да жертва свежестта на 
първоначалното възприятие или не-
посредствения подтик от натурата. 
Художникът се интересува както от 
лицата, така и от фигурите на вой-
ниците (пози, облекла, емоционални 
състояния на персонажите), както от 
сцените от всекидневието, така и от 
природните изгледи. Верен на своите 
мирогледни устои, Майстора се стре-
ми да се дистанцира от кулминацион-
ните действия, от бруталността 
на сраженията и на конфликтните 
ситуации, предпочитайки да интер-
претира посвоему общата атмосфера, 
военния бит, ландшафта.

Благодарение на изисканото и добре 
обмислено пространствено оформ-
ление, изложбата въпреки своята 
художествена и документационна 
наситеност и съществуващия риск 
от известна монотонност (поради 
естеството на тематичната доми-
нанта) неизменно поддържа от край 
до край интереса и вниманието на 
зрителя.

Владимир Димитров-Майстора, „Обоз в Кешан“, 28 декември 1912 г., ХГ „Владимир                 
Димитров-Майстора“, Кюстендил
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Изложбата „Искри на въображение-
то. На честотите на Бойс“ (10 фев-
руари–21 април 2022), открита в НГ 
„Квадрат 500“, е своеобразен преглед 
на съвременното българско изкуство 
през последните три десетилетия. 
Значимостта на този преглед оба-
че идва от призмата, през която се 
оглежда то. Как фигурата на Йозеф 
Бойс е повлияла върху развитието на 
българското изкуство, е въпрос, кой-
то сякаш за първи път се поставя в 
изследователска изложба, чийто ку-
ратор е Вера Млечевска. А въпросът 
е свързан и с други два – кога и защо…

Имам показателен пример за възпри-
емането на Йозеф Бойс у нас през 80-
те години. В средата на десетилети-
ето млад художник е в Париж, вижда 
плакат за изложба на Йозеф Бойс, чу-
вал е името му и влиза в галерията да 
разгледа произведенията му. На вра-
тата на залата се спира, решава, че 
тя е в ремонт, и си тръгва. „Ето така 
пропуснах срещата си с изкуството 
на Йозеф Бойс“, ми каза художникът, 
който впрочем сега е професор в На-
ционалната художествена академия. 
Липсвало му е може би не само и не 
толкова знанието, колкото контек-
стът, който би му позволил да раз-
познае това изкуство като изкуство.

Много други такива примери имам, 
включително и от собствен опит. 
Когато през 1979 г. на „Шипка“ 6 из-
невиделица се яви изложбата „Ху-
дожникът на работа в Америка“ – с 

произведения от легендарни днес име-
на – бях първи курс „Изкуствознание“ 
в Художествената академия. Гледах 
потресена работи на Джаксън Полък, 
Уилям де Кунинг, Франк Стела, Анди 
Уорхол и още, и още, и си мислех, че об-
разованието по-нататък ще ми даде 
разбирането за това изкуство – с 
причините и основанията за неговата 
поява. Е, не ги даде. Образованието в 
НХА приключи с постимпресионисти-
те. А тази изложба се оказа самотно и 
забравено откровение за мен. Но нещо 
все пак е останало в задния план, поне 
доколкото тези имена да не са ми съв-
сем непознати…

„В изложбата, която съзнателно от-
криваме в София 101 години след рож-
дението на художника, няма твор-
би на Бойс, а творби на съвременни 
български художници, които са били 
вдъхновени от него или са развили 
сходни идеи, защото социалните и по-
литически процеси са били кохерент-
ни“, пише в текста към изложбата в 
НГ „Квадрат 500“.

И донякъде това обяснява защо в края 
на 80-те по-влиятелният художник 
у нас беше Марсел Дюшан. Неговите 
реди-мейд обекти бяха радикална и 
видима промяна на гледната точка за 
самото изкуство и неговите изразни 
средства. Възможността да използ-
ваш нехудожествени предмети с ху-
дожествена цел означаваше съвсем 
нов език в изкуството. И докато той 
се изучаваше, произведенията, създа-
дени чрез него, по-скоро интуитивно 
се възприемаха като проблясъци на 
свобода – както от авторите, така и 
от публиката им. Особено в условия-
та на несвобода в края на комунисти-
ческия режим в България.

Започвам нескромно с изложбата 
„Плаж“, представена с фотодокумен-
тация в панорамната зала на „Квад- 
рат 500“. А е нескромно, защото през 
1990 г. аз предложих да направим плаж 
на покрива тераса на „Шипка“ 6. Като 
част от общата изложба „Умерен 
авангард в рамките на традицията“ 
на КМХ, който по-късно стана Клуб на 
(вечно) младия художник. На покрива 
имаше и произведения, някои свързани 
с текущите трусове в обществото, 
с глада и мизерията, но той функцио-
нираше именно като плаж – с тента, 
басейни, дюшеци на разположение за 
всеки, който поиска, и с активен со-
циален живот, включително плажно 

Диана Попова

На честотите на
„Искри	на	въображението.	
На	честотите																																
на	Бойс“	в	Национална	
галерия/„Квадрат	500“,																												
съорганизатор																									
Гьоте-институт																												
България,	10	февруари–											
21	април	2022,	куратор																															
Вера	Млечевска.	
Съпътстваща	програма	
с	прожекции,	лекции,	
пърформанси	и	турове

БОЙС

Стефан Николаев,                                    
Койот
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парти. Самата аз не си давах сметка, 
че това е пърформанс, и то в духа на 
Йозеф Бойс. Бях предложила плажа по 
чисто практически съображения: от 
изложбата „Земя и небе“ (октомври 
1989 г.) знаех как слънцето пече на 
терасата и си представях какво ще 
е през лятото. Мислех го като съ-
четание от изложба и плаж, докато 
един текст на Георги Лозанов във в. 
„Пулс“ ми помогна да го „видя“ като 
пърформанс – преобразувал прос-
транството, едновременно вписан 
и обособен от околния му свят, пре-
върнал и художниците, и публиката в 
участници, продължил от юни до края 
на септември…

„Всеки човек е творец, независимо 
дали извозва боклука, дали е болно-
гледач, лекар, инженер или земеделски 
производител.“ Този цитат посреща 
посетителите в НГ „Квадрат 500“, 
редом до кратка биографична справка 
за Йозеф Бойс. В английския превод че-
тем: Every human being is an artist… – и 
това artist все още се среща преведено 
на български като „художник“ в разли-
чие от „артист“. Което пък доприна-
ся за обичайното объркване от типа 
„какво е искал да каже авторът“. А то 
важи с пълна сила и за творчеството 
на Йозеф Бойс.

Пърформансите, социалната скулп-
тура, използваните предмети и ма-
териали, съвкупността от собстве-
ни знаци и символи, както и идеите, 
които изразява чрез тях, най-чес-
то остават неразбираеми по логи-
чен път. Защото са извън линейно-
то „четене“, а и „прочита“ въобще. 
Позволяват сякаш само степени на 
интуитивно доближаване. А то пък 
предполага по-сложно разбиране, в 
което всичко има значение, особено в 
контекст.

Именно контекстът през 90-те годи-
ни в България отваря пътя на худож-
ниците тук за осезаемо, осъзнато и 
дори програмно доближаване до Йо-
зеф Бойс. Изложбата го проследява, 
създавайки своеобразни „клъстъри“ 
от произведения, разположени сред 
постоянната експозиция в галерията. 

И тази намеса впрочем също е в него-
вия дух.

Заедно са събрани например акция-
та „Хамелеон“ на групата „Градът“ 
и „Изгаряне на документи“ на Албена 
Михайлова, откликващи директно 
на политическите трусове и социал-
ните промени у нас в края на 80-те и 
началото на 90-те. Самият този ан-
гажимент на художниците с големите 
обществени събития, заявяването на 
позиция и активното участие в тях 
заедно с публиката ги сродяват с иде-
ите и творчеството на Йозеф Бойс.

Към Бойс и движението „Флуксус“ – с 
тяхната сякаш абсолютна артис-
тична свобода, стигаща до абсурд 
– препращат „подготвеното“ пиано 
и видеата, документирали пърфор-
манси, изпълнени в края на 90-те от 
Бен Патерсън и сдружение „Изкуство 
в действие“. Да бъдеш, да станеш или 
да се въплътиш в Йозеф Бойс предло-
жи по забавен начин изложбата акция 
на Аделина Попнеделева и Снежана 

Симеонова „По стъпките на…“ в сре-
дата на същото това десетилетие. 
Тъкмо защото той е сам по себе си 
легендарна фигура, шаман, идол, ико-
на, обвит в собствената си митоло-
гия. Тя е противоречиво преплетена с 
фактите от биографията му, те пък 
се отразяват в работите му, а в из-
ложбата това „обсъждат“ произведе-
нията на Лъчезар Бояджиев от серия-
та Tombstone for JBeuys…

Както се вижда, с този текст аз дори 
не мога да изчерпя 90-те, а какво ос-
тава за следващите десетилетия и 
до наши дни, представени в изложба-
та. В които българските художници 
от различни поколения разгръщат 
идеите и позициите в произведе-
нията си на „честотите“ на Бойс. 
И това не е пряко следовничество, 
а интуитивен отклик на големите 
теми – социални, политически, еко-
логични и прочее, вълнуващи хората 
и обществата в съвременността. 
Вече далеч не само в България, но и в 
България.

В изложбата има едно интересно от-
клонение, да го нарека така: няколко 
фотоса от паневритмията, изпълня-
вана от последователите на Петър 
Дънов, и текст, който обяснява при-
съствието им тук. Връзката с Бойс е 
по линия на Рудолф Щайнер. И Дънов, 
и Бойс са повлияни от неговата ан-
тропософия, но по различен начин. 
Дънов развива възгледите си за „ду-
ховно ориентиран, природосъобра-
зен и социално ангажиран живот“. А 
теорията за „социалната скулптура“ 
на Бойс „отразява влиянието на Щай-
нер в частта, която предлага креа-
тивността да се прилага към всички 
аспекти на човешката дейност“. Ви-
димата проява на възгледите и при 
двамата е ритуална: въплътена в па-
невритмията при единия и в пърфор-
манса при другия.

Ето това „отклонение“ всъщност 
дава още един „ключ“ към творчест-
вото на Йозеф Бойс, а и към самата 
тази изложба. В която всеки може да 
разбере, че е творец – ако настрои 
въображението си на съответните 
честоти…

Аделина Попнеделева, Без заглавие
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Когато се казваш Енчо Найденов и 
имаш хиляди фотографии зад гърба 
си във всевъзможни медии, кампании, 
формати, може да се каже, че си „на-
тиснал спусъка“ в точния момент и е 
твърде вероятно популярността на 
проектите ти да върви много преди 
теб. Композирането на обекти, свет-
лина, емоция във всеки един аспект 
вече се е превърнало в забавление и 
страст за него. С нетърпеливо очак-
ване той търси и посреща следващо-
то предизвикателство.

Поредният емоционален заряд се 
крие в самостоятелната изложба на 
Енчо Найденов „Латентни портре-
ти“, на чието откриване в коридо-
рите на Нов български университет 
имах удоволствието да присъствам. 
При първия контакт с 30-те женски 
портрета усещаш нещо различно. 
От една страна, авторът представя 
статични изображения и в същия мо-
мент чувстваш колко те са живи, ес-
тествени и реални. Ритъмът, с който 
се редуват черно-белите и цветните 
фотографии, допълнително подсилва 
това преживяване. Приказката, коя-
то ни разказва Енчо Найденов, звучи 
повече като джаз, като една вирту-
озна импровизация, която можем да 
усетим и в най-малкия детайл, поглед, 
поза. Той самият сподели с мен, че се 
опитва да открие нещо скрито във 
всеки модел. Прави опит да го накара 
с лицето си, израза и с позата да раз-
крие състояния и емоции, които не се 
виждат първоначално. За да се получи 
този скрит латентен портрет, по 
неговите разбирания, моделът тряб-
ва да се постави в определена ситу-
ация, да се изгради определена връз-
ка между фотографа и обекта, за да 
може да се постигне това разкриване, 
това показване на някаква по-различ-
на страна на човека, който снима.

Самото име на изложбата – „Латент-
ни портрети“, също провокира и зву-
чи различно, допълвайки по елегантен 
начин самите изображения. Енчо Най-
денов се чувства комфортно в класи-
ката, откъдето идва и понятието 
„латентен портрет“, използвано ос-
новно за черно-бели изображения, 

проявявани по класическия метод с 
лента. Той умело го доразвива и сме-
ло отскача от него, за да видим тези 
портрети, заснети с цифров фото-
апарат. В продължение на разгово-
ра ни той споделя, че латентното 
изображение е изображение, което 
се създава в момента на снимането. 

Илия Кожухаров

Самостоятелната	
изложба	на	Енчо	Найденов	
„Латентни	портрети“	е	
подредена	в	Нов	български	
университет
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Енчо Найденов

фотография Енчо Найденов
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Идеята е, че то е невидимо и се появя-
ва единствено и само след като фил-
мът се процесира, тоест се прояви. 
Латентно изображение бихме могли 
да имаме не само в черно-белия нега-
тив, а и в цветния негатив, както и в 
цветната обратима лента. Същото 
се отнася и за снимките, когато те се 
копират по класическия фотографски 
път. Той не използва предимствата 
на цифровата технология, защото, 
както продължи да ми разказва, рабо-
ти с модела, който снима, прави много 
различни кадри, като не ги гледа в мо-
мента на снимането. Това е част от 
идеята – да види какво е заснел впо-
следствие, когато отвори снимките. 
Това има и още едно преимущество – 
да се концентрира върху самото сни-
мане, без да си отвлича вниманието с 
други дейности. Не гледайки предва-
рително резултата, до голяма степен 
се налага да си представи и да мисли 
какво точно иска да заснеме. Ако се 
комбинира снимането на портрет в 
цифровата технология и идеята за 
скритото изображение, не може да 
се попадне в този популярен стил на 
работа, който много млади фотогра-
фи днес използват. Те буквално раз-
глеждат изображението след всеки 

заснет кадър. Тази система на рабо-
та не е неправилна, но според Енчо 
Найденов води до загуба на връзката 
между фотограф и модел. От друга 
страна, провокира модела да загуби 
емоционалното състояние, в което 
е бил, тъй като емоцията по принцип 
има спадове и върхове, тя се движи, не 
е постоянна и идеята на фотографа 
е да улови тази непрестанна промя-
на. Той предпочита да снима, без да 
прекъсва процеса, за да може да улови 
трансформацията и да избере точния 
кадър, който отговаря на неговата 
представа за модела.

Очевидно професионалните занима-
ния с музика и по-конкретно опитите 
му в джаза оставят своето отраже-
ние в произведенията му. Класиче-
ското черно-бяло звучене на кадъра е 
по-обрано като емоция. Много често 
усещането е по-минорно. Енчо Най-
денов сподели и други детайли от 
процеса на снимане на моделите. Той 
намира, че голяма част от тях излъч-
ват увереност и дистанцираност. 
По този начин се създава усещането, 
че те са там, в кадъра, но са далеч 
от теб и изглеждат недостижими. 
Ако се търси такава емоция, то чер-
но-бялата фотография допринася за 
пресъздаването ѝ. От друга страна, 
черно-бялото решение е по-минима-
листично и по-графично. Това означа-
ва, че ако има видима геометрия, било 
то на позата, на дрехите, на тялото, 
на фона или комбинация коса-обект-
фон, и те са по-графични, тогава на 

този кадър би му отивало повече да 
е черно-бял, за да не може цветът 
да разсейва. Ако го премахнем от 
един кадър и се концентрираме вър-
ху това, което виждаме, означава, че 
по-добрият вариант е да няма цвят. 
От друга страна, цветът е чудесно 
изразно средство, увеличаващо мно-
гократно палитрата, с която може 
да работи фотографът, защото той 
умее да бъде минималист и график, 
включително и в цвят.

Умелото преплитане на класически 
прийоми с модерни тенденции съз-
дава неповторимото усещане. Всеки 
портрет има свое различно излъчва-
не, разкрито много целенасочено от 
автора. Преминавайки край поредния 
портрет, Енчо Найденов ми разказва, 
че каквото и да прави човек в наши 
дни, неминуемо се сблъсква с влияние-
то на съвременните тенденции. Въп- 
росът е кои от тях би било добре да 
се използват и кои не. Той се стреми в 
повечето от фотографиите си и осо-
бено в проекта „Латентни портре-
ти“ светлината да изглежда колкото 
се може по-естествена – един източ-
ник, както е в природата – било то 
прозорец, било то слънчева светлина, 
ясно изразени сенки. Харесва кадрите 
му да имат обем. От тази гледна точ-
ка светлината е по-скоро класическа 
и напомняща на по-стари портрети 
в изобразителното изкуство. Когато 
избира модел, се стреми да е по-ес-
тествен. Не харесва голяма промяна 
в даден модел, тъй като обикновено 
преобразяването е временно и когато 
то е направено според нашите съвре-
менни разбирания за красота, след 
пет или десет години тези портрети 
биха изглеждали ретро и дори демоде. 
Кадрите, в които светлината е близ-
ка до естествената, са с минимална 
обработка и стилизиране. Така те 
стават по-дълговечни и остават ак-
туални дълго време.

Естествената поза, красотата в 
движенията и неподправеното чисто 
излъчване в портретите е логични-
ят завършек на целия процес, тръг-
нал от класиката и стигнал до тази 
импровизация, която Енчо Найденов 
толкова елегантно и завладяващо ни 
представя.

фотография Енчо Найденов

фотография Енчо Найденов
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Винаги	ли	сте	искали	да	бъдете	
режисьор?

Не, всичко започна малко на шега. До 
момента, когато трябваше да кан-
дидатствам в гимназия, никога не се 
бях занимавал с театър. Плановете 
ми бяха да се занимавам с география 
и да обикалям различни страни. Имах 
огромно желание да се занимавам и 
с палеонтология, да изравям кости 
на динозаври. Минах трите кръга за 
Националната гимназия за сценични 
и екранни изкуства в Пловдив и ме 
приеха в специалността „Актьорско 
майсторство за драматичен теа-
тър“ с художествен ръководител Зоя 
Капон. И режисурата се случи на шега. 
В XII клас с някои от съучениците ми 
правехме за изпит постановка по раз-
кази на Чехов. Беше такъв хаос, че се 
наложи някой да въведе ред. Аз взех 
нещата в свои ръце, някой се пошегу-
ва: „Ей, режисьорчето“ и оттогава се 
появи мисълта за режисура. След това 
влязох в куклено-театрално студио 
„Импресия“ на Иван и Нина Сивинови, 
с ръководител Соня Ботева и тя ме 
подтикна към кукления театър. Пос- 
ле кандидатствах в НАТФИЗ, в онзи 
момент клас взимаше доцент Петър 
Пашов, записах при него режисура за 
куклен театър. Постепенно театъ-
рът започна да става за мен все по-го-
ляма страст.

Успявате	ли	днес	да	контролирате	
тази	страст,	или	тя	ви	движи?	

Мисля, че все още тя ме контролира. 
Преди няколко месеца отново се слу-
чи да попадна в дупка и да се запитам 
какъв е смисълът да се занимавам с 
режисура. Казвах си: „Среда няма, виж 

какви неща се случват тук и по све-
та“. Със сигурност не съм в тази про-
фесия заради парите, защото всички 
знаем, че финансовите условия не са 
добри. Но има нещо друго, което ме 
подтиква, може би е тази страст, 
която продължава да ме движи. Може 
би са колегите и приятелите, с които 
имаме общ език. 

Има	ли	усещане	за	общност	тук?	

Да, но кръгът е много малък. Сигурно 
не е и нужно общността, към която 
принадлежиш, да бъде голяма. Но аз 
много силно вярвам, че има общност, 
и искрено се надявам, че тя няма да се 
разпадне, защото повечето артис-
тични кръгове в един момент се раз-
падат заради някакви лични интереси.

Кукленият	театър	не	е	ли	пощаден	
от	тези	битки	на	егото?	

Преди мислех, че е пощаден. Или може 
би му липсва самочувствие, защото 
актьорите, които се занимават с 
куклен театър, често сякаш се из-
виняват: „Ние сме куклени актьори, 
правим някакви детски неща, за да 
забавляваме“. 

В	същото	време	обаче	самоирони-
ята	е	добър	инструмент	и	позво-
лява	на	човек	да	стъпи	здраво	на	
краката	си.

Да, и това ме крепи по някакъв начин. 
Когато нещата станат прекалено се-
риозни, винаги имаш този поглед от 
кукления театър. Оттам съм взел са-
моиронията и си казвам: „Хайде сега, 
какви режисьори сме ние, какви ак-
тьори…“. И в същото време с гордост 
заявявам, че съм куклен режисьор, за-
щото има място и за самочувствие, и 
за самоирония в тази професия. Без да 
се величаем, вярвам, че българската 
школа е наистина най-добрата. 

С	кого	се	сравнявате?

Правя сравнение с това, което виж-
дам в последните години в Италия, 
въпреки че там работя в любителска-
та сфера. Но гледам и много професи-
онален театър и сравнявам тяхната 
школа с нашата, виждам колко много 
ни дава българският куклен театър. 
Затова трябва да бъдем по-смели. 
За мен реално няма куклен или дра-
матичен театър – има само театър. 
Театър, в който споделяш нещо, кое-
то много те вълнува, а всичко дру-
го е средство и не трябва винаги да 
свързваме кукления театър с дет-
ския театър. Кукленият театър е за 
всеки зрител. В спектаклите, които 
правя, се стремя да има по нещо и за 
големите, и за малките. Колко успявам 
– не знам. 

Но	разпознавате	ли	онези	моменти,	
когато	успявате?

Направихме в Драматично-куклен те-
атър „Константин Величков“ в Па-
зарджик спектакъла „Красавицата и 
звярът“ и на премиерата едно от де-
цата в публиката се обърна към майка 
си: „Да, но звярът нали е вътрешно 
красив?“. Като чух това, си помислих, 
че сме си свършили работата, щом де-
тето е разбрало, че звярът има вът-                                                                                 
решна красота. И най-хубавото е, 
че то обясняваше на родителя, а не 
обратното. 

Да	ви	върна	към	моментите,	кога-
то	се	питате	има	ли	смисъл	в	това,	
което	правите.	Какво	ви	дава	сми-
съл?	Спектакли,	като	тези,	които	
сте	правили	в	Перуджа,	или	нови-
те,	върху	които	работите?	

Дават ми сила срещите с хората и 
работата в самите общности. Пре-
ди две години направих „Полетът“ в 
Италия – това се случи благодарение 

театър е за всеки Разговор	с	режисьора	
Любомир	Колаксъзов																				
за	посланията	в	кукления	
театър	и	защо	добро	
представление	се	прави	
със	съмишленици
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на програма „Еразъм“ в НАТФИЗ. 
Срещнахме се с Николай Николов, кой-
то е председател и директор на асо-
циация „Малката България в центъра 
на Италия“, с актьорите любители 
там, които със собствени средства 
поддържат една малка сцена. Те са 
емигранти, отишли са в чужбина, за 
да работят и да печелят пари, а в съ-
щото време имат нужда от театър и 
полагат усилия, за да създадат нещо. 
Защото театърът е в сърцата им. 
През месец ходя там и провеждаме 
театрални работилници за децата. 
Моята мисия е да водя други артис- 
ти, писатели, художници, музиканти, 
които да се срещат с децата там и да 
направят каквото могат, за да под-
държаме културата и българската 
връзка. И това напоследък ми дава 
сили да продължа, да виждам смисъл в 
цялото. 

Вашата	работа	в	Перуджа	обаче	
съвпадна	с	началото	на	пандемия-
та	преди	две	години,	как	се	правят	
репетиции	онлайн?

С „Полетът“ започнахме репетиции 
на живо на 3 март 2020 г. и всички зна-
ем какво се случи седмица по-късно. 
Имахме само седмица репетиции, след 
което се появиха военни на улицата, 
започнаха да затварят всичко, пре-
къснаха репетициите и на 13 март ми 
казаха, че това е последният полет 
и трябва да избирам – или оставам в 
Италия, или си тръгвам веднага. Хва-
нах полета и от там нататък – до 
август, репетирахме само онлайн. Те 
са самодейци, които за първи път хва-
щат кукли, и всички репетиции – как 
се води кукла, как се провежда с текст 
и действие, се случиха онлайн. Спек-
такълът излезе през август, аз, за съ-
жаление, не можах да присъствам на 
премиерата. 

Какви	са	основните	проблеми	на	
средата	тук,	които	трябва	да	се	
решат,	за	да	може	да	се	работи	
по-нормално?	И	не	става	въпрос	
просто	за	финансиране,	а	за	няка-
къв	по-широк	хоризонт.	

Да, финансирането е една малка част. 
Не бих казал, че това трябва да е фо-
кусът на всички разговори – някой 
трябва да ни даде пари, за да действа-
ме. Напротив, трябва да действаме, 

за да ни се отворят възможности. Аз 
съм работил и в държавен театър, 
бях година и половина заместник-ди-
ректор в Държавния куклен театър в 
Сливен, така че познавам и тази стра-
на на нещата. Ако преди години бяхме 
свикнали, че театрите се управляват 
мениджърски, а ние просто правим 
един репертоарен план и държавата и 
общината ни финансират, сега неща-
та са други. Сега фокусът е различен 
и мисля, че това е най-правилното ре-
шение, иначе ти стоиш и чакаш някой 
да ти даде пари. 

Вероятно	и	днес	всичко	започва	от	
„Аз	имам	идея…“?	

Да, имам идея и имам идея как да я 
реализирам. Това ни учеше в магис-
търската програма „Мениджмънт 

е свързано с желанието и търсенето 
на възможности от мениджърите на 
театрите. Сега имаме съвсем нова 
среда, нови източници на финансира-
не, нови възможности и трябва да сме 
адаптивни. 

Виждате	ли	по-широк	хоризонт	
напред?	

Даже през цялото време ми се струва, 
че имаме по-широк хоризонт и невъз-
можност да го осъществим. Нужни са 
човешки ресурси. 

Какви	хора?	Обикновено	се	казва,	че	
трябват	млади	хора,	или	в	случая	
е	по-важно	условието	да	са	хора,	
на	които	продължава	да	им	е	ин-
тересно	онова,	което	правят,	и	да	
не	разсъждават	като	чиновници?	

в сценичните изкуства“ в НАТФИЗ 
проф. Лидия Върбанова. Нали след 
като имаме идея, за да я осъщест-
вим, трябва да търсим източниците, 
които да я реализират, и да предла-
гаме тази идея като нещо различно. 
Знам, че трябва винаги да търсим 
възможности, защото възможнос-
ти има. „Любимата“ реплика, когато 
отида в някой град, е: „Тук няма публи-
ка и затова няма да предлагаме това 
или онова заглавие“. Каже ли някой, 
особено ако управлява държавна ин-
ституция, че нямаме публика, значи 
той не се е погрижил за публиката. 
Публика има. Как се привлича публи-
ка? Принципите са същите както на 
регионално, така и на държавно ниво. 
Имаме достатъчно възможности. 
Европейският съюз също предлага 
финансиране по програми, но всичко 

Най-вече да не разсъждават като 
чиновници, а да са адаптивни и адек-
ватни на сегашната ситуация. Аз съм 
срещал трудности и затова казвам, че 
работата става с хора, с кръг от съ-
мишленици. Не може един човек да по-
падне в  администрация, която се дви-
жи с двайсет години закъснение, и да 
си мисли, че сам може да промени нещо. 
Трябват хора, важно е да има експерти 
във всяко едно звено и всеки да си знае 
мястото и работата. В театрите 
наблюдавам как един човек обединя-
ва няколко длъжности – и маркетинг, 
и пиар, и секретар, само и само да се 
спести от бюджета. Това е огром- 
ният  проблем –  административната 
и техническата страна в театрите. 
Попадам в театри в провинцията, 
които приличат на мавзолеи …

Любомир Колаксъзов е завършил режисура за 
куклен театър в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. 
Режисьор е на спектаклите „Бялата врана“, „Же-
ните от портокаловите градини“, „Чудовище-
то Кашчей“, „Алеко. Смях над мрачни страници“, 
„Славеят“, „Вътрешният глас“, „Красавицата и 
звярът“, „Полетът“ и др. Бил е зам.-директор 
на Държавния куклен театър – Сливен, сега е в 
екипа на Театрално-музикалния център в Разград. 
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Същият	проблем	имат	и	музеи-
те,	и	част	от	читалищата,	които	
дори	не	могат	да	отопляват	огром-	
ните	си	сгради.	

И театрите имат голям проблем с 
отоплението през зимните месеци, а 
от това страда продукцията. Затова 
смятам, че трябва да обърнем внима-
ние как се управлява една институ-
ция. Аз общувам с много млади актьо-
ри, които, за съжаление, не искат да 
продължават в държавния театър, и 
това го обезсмисля. Отново се повди-
га въпросът има ли необходимост от 
толкова много театри в България. И 
никой не иска да ходи там, но не защо-
то нямат добър репертоарен план, 
режисьори или актьори, а защото 
няма условия. Репетира се в студени 
зали, без осветление, с остаряла база, 
няма къде да настаниш актьорите. 

Добре,	на	този	фон	как	се	осъщест-
вяват	големи	и	смислени	проекти?

Ние си пишем и гоним някакви плано-
ве, фокусът обикновено е да се канят 
големи режисьори, да се похарчат го-
леми суми за продукция, която ще се 
отчете пред Министерството на 
културата. Добре, но ако нямаш усло-
вия да осъществиш продукта? И ако 
този продукт страда от това? Аз съм 
свидетел как в някои театри се репе-
тира шест месеца, година дори, за да 
се произведе някакво представление, 
което излиза и се играе по-малко от 
три пъти. Оказва се, че някой не си е 
свършил работата. Обикновено за 

лошото представление казваме, че е 
виновен режисьорът. В този случай 
казваме, че е виновен директорът. Но 
според мен важен е екипът – как той 
ще води това представление и как 
ще го промотира. Имаме и отговор-
ност да не се повтарят на сцената 
неща от телевизията, както често 
се случва.

Как	се	отразява	това	на	творче-
ската	работа?

За съжаление, много от режисьорите 
работят при такива условия… „Ако 
може да направиш този спектакъл 
без декорче, ако може да пътува лес-
но“. Ето това също е недобро плани-
ране. Има такава практика в кукления 
театър – създаваш едно много хубаво 
представление, но за сцена. Организа-
торите обаче са решили, че то тряб-
ва да пътува, идва някой и ти казва, че 
този продукт трябва да се продаде и 
затова трябва да резнем от едно и 
друго, и накрая оставаш с две куклич-
ки, които гостуват в някоя детска 
градина. Вярвам, че публиката тряб-
ва да се възпитава да идва в театъра. 

Затова	сградите	на	театрите	из-
глеждат	по	този	начин,	някои	ги	
наричат	храмове.	

Аз се страхувам от думата „храм“. За 
мен е важно да си честен в това, което 
правиш, и да си вършиш добре работа-
та. Да намираш смисъл. Всеки търси 
свой смисъл, а мениджърът трябва 
да мотивира екипа. Отскоро съм ща-   
тен режисьор в Театрално-музикалния 

център в Разград, по покана на новия 
директор – Таня Карбова. Приех да съм 
част от този екип заради нейния хъс, с 
който иска да превърне този център в 
действащ, защото предишната поли-
тика е била представленията да пъту-
ват, да се играе навън и само едно-две 
представления са се играели в града. 
А ние вярваме, че в Разград също има 
публика. Направихме скоро едно пред-
ставление – „Пижо без Пенда“, кое-
то от четири-пет години е първото 
представление в сградата в града.  

Има	ли	много	работа	за	вършене?	

Страшно много работа има. Таня Кар-
бова се обърна към мен, към Ева Да-
наилова да постави представление 
там, Максима Боева ще направи спек-
такъл по Стратиев. Тази година има 
юбилей на Антон Страшимиров и Ве-
селин Ранков ще постави „Свекърва“. 
Аз ще направя детско представление 
– по-площадно, за да излезем малко 
навън и публиката да види, че в тази 
сграда, която е сива и тежка, постро-
ена за един друг строй, има театър. 
Защото много от актьорите, с кои-
то си говорих, казаха, че се случвало 
местни хора да питат: „Ама този те-
атър работи ли?“. 

Какво	ви	се	прави	на	вас?

Много неща ми се правят. Продъл-
жаваме в Италия с представлението 
„Бялата врана“ по приказка на Карел 
Чапек. През май би трябвало да имаме 
премиера. Продължаваме да правим и 
работилници. Сега регистрирам те- 
атрално сдружение „Полет“, което ще 
обединява професионалисти и люби-
тели. Скоро станах на трийсет годи-
ни и смятам, че имам време и мога да 
правя всичко, което ме вълнува – не-
зависимо дали е театър за деца, или за 
възрастни. И не се определям твърдо 
дали съм куклен режисьор, дали правя 
лабораторен театър. Понякога ме 
обвиняват, че в детските спектакли 
вкарвам повече драматичен театър 
и не правя шарени неща, каквито ма-
сово се предлагат. Но на мен ми е ин-
тересно какво децата успяват да раз-
берат от големите идеи, не бива да ги 
подценяваме.

Въпросите зададе Оля Стоянова 

„Въздух“, 
театрална 
лаборатория                    
по проект                        
на сдружение                   
„За Земята“, 
фотография                
Боряна Пандова
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„Може би няма флейтист по света, 
който така странно да е започнал да 
свири и така да се е забивал в храс-
талаците като мене. Може би тъкмо 
стремежът да се измъкна от това 
страдание засили амбицията и жела-
нието ми да съм активна, да се ровя, 
да намирам произведения, да свиря 
и да търся концерти и изяви. Беше 
като нестихващ глад. Мои по-въз-
растни колеги, които бях впечатлила, 
след като бях заела длъжността пър-
ва флейта в Софийската филхармония, 
ме питаха: „За какво ги правиш тези 
концерти?“ Не беше популярно един 
флейтист да концертира, както ци-
гуларите и пианистите. Обичам да из-
тъквам, че първият флейтов рецитал 
беше моят. Някои казват: талант, 
работа, но и късмет. От друга стра-
на пък, като ти кацне късметът на 
рамото, трябва да активираш всички 
средства, за да го използваш. 

Обучение
От първо отделение бях в школата 
на Софийското музикално училище. 
Аз започнах с пиано при Лили Костова, 
тя беше страхотен педагог. Като се 
връщам назад, виждам каква стабил-
на база ми е дала, най-важното беше 
солфежът. Днес в Музикалната ака-
демия учат солфеж само в първи курс. 
Ние учехме четири-пет години при 
страхотни професори – Иван Пеев, 
Камен Попдимитров. Преподавате-
лят по специален предмет трябва 
да отделя внимание и за това. Вина-
ги, като съм пътувала, съм намирала 
време в града, в който съм, ако има 
интересен преподавател, да отида да 
чуя лекциите му. Спомням си, Сандрин 
Франсоа от Страсбург преподаваше 
на едно момиче, която направи тек-
стова грешка, а Сандрин ѝ каза: „Сол 
диез, сол диез – солфеж, солфеж“. И 
толкова. А аз, когато преподавам, ос-
вен работата върху текста започвам 

да обяснявам и всичко около него – 
солфеж, история на музиката, теория 
на елементите. И като свърши часът, 
виждам, че още не сме стигнали до са-
мото изпълнение. И още нещо. Бончо 
Бочев, диригентът на хор „Бодра смя-
на“, където имах щастието да бъда 
три години, също ми даде страхотна 
основа. Когато разучаваме нещо с уче-
ниците, аз ги карам да ми го изпеят. Те 
не могат, смущават се. Инструмен-
талистите, когато разучават нещо, 
още повече в по-ранна възраст, кога-
то пиесите са по-леки, задължително 
трябва да си ги изпяват. 

Другият ми преподавател, също и 
автор на много учебници, беше Цан-
ко Колев. Когато кандидатствах в 
музикалната гимназия, трябва да си 
призная, бях невежа в много области. 
Когато започнах да уча пиано, не зна-
ех какво е флейта, а на четиринайсет 
години тя дори ми беше неприятна. 
За Музикалното училище кандидат-
ствах в седми клас с пиано. През годи-
ните преди това не съм се занимавала 
така сериозно, вманиачено с пианото. 
Родителите ми бяха много ангажи-
рани, никой не е следил колко свиря. 
А това е много важно, ако си решил 
да правиш детето музикант. И не ме 
приеха, бях под чертата. В онази го-
дина – 1956, нямаше нито един кан-
дидат за ударни, кларинет и флейта. 
Тези места оставаха свободни. Тъй 
като ме познаваха, учителите ме 
извикаха на втори изпит по солфеж 
пред комисията за духови инструмен-
ти. Питаха ме на какъв инструмент 
искам да свиря. Аз казах арфа. „А, не, 
избери от кларинет или флейта“. Че 
аз откъде да знам. Тогава Цанко Колев 
каза: „За Лидийка флейтичка“. И досе-
га го виждам. Влизайки в музикалното 
училище, аз потънах в атмосферата 
на свръхамбициозни деца с абсолют-
на неприязън. Започнах още повече да 
залягам над пианото. Влязох в класа 
на Красимира Караманова, прекрасен 
педагог, с която много напреднах. Ув-
лякох се и свирех много. Тук трябва да 
спомена Асен Александров и неговото 
студио „Музика“ – невероятна школа. 
Имаше ежеседмична програма, пла-
щаш 40 стотинки, влизаш и слушаш. 
Така обогатих музикална си култура. 

На уроците по флейта ходех поняко-
га. Леля ми вземаше някаква флейта 
от един музикант от операта. Аз 
отивах на някакъв псевдоурок, връ-
щах флейтата и тя я отнасяше на 
собственика ѝ. На пианото напредвах 
страхотно. Но флейтата ... с това 
плюене вътре... В класа ми се смееха, 
че не мога да отворя кутията. Нямах 
никакво отношение. Но в музикалното 
училище дойде да преподава Ангел Ге-
нов. Вече бях в десети клас. Две годи-
ни изобщо не бях се занимавала с флей-
тата, но под неговото ръководство 
за две години завърших първа, дадох 
рецитал и влязох на първо място в 
Консерваторията. Какво се случи? 
Отидох на поредния формален урок, 
но той беше много отдаден, серио-
зен и отговорен. Изглежда е прозрял 
цялата ситуация и поиска да говори 
с баща ми. Казал му, че преди всичко 
трябва да имам качествен инстру-
мент, с който да свикна, да го заоби-
чам. Дал контакт на най-добрия то-
гава майстор в източния лагер. Не съм 
питала как е успял баща ми да намери 
пари. Той беше професор по филосо-
фия в университета (Живко Ошавков, 
б.р.). След това стана учредител на 
специалността социология, която до-
тогава не съществуваше. След шест 
месеца вкъщи дойде едно блестящо 
бижу. Аз го гледам и разбирам, че ня-
мам нищо общо с този инструмент. 
А в стаята, където бяха уроците 
ни, започнаха да идват музиканти 
от съставите да го гледат. Разчуло 
се, че една, дето изобщо не може да 
свири, е получила страхотен инстру-
мент. Това ме накара да се замисля за 
какво става дума, какво притежавам 
и какво бих могла да направя. Другото 
беше преподавателят, който успя да 
събуди интереса ми. Той не беше чаро-
вен, но много добър и отдаден човек. 
И явно е открил път към мен. Когато 
се явих пред комисията в десети клас, 
те казаха: „Добре, че си просвирила, 
защото тази година вече щяхме да 
те изключим от училището“. И през 
двете следващи години, благодаре-
ние на натрупванията, които имах, 
просвирих. Но бързото напредване ми 
изигра лоша шега. Да свириш концер-
та на Моцарт, сонати на Прокофиев 
и други неща, с които ме пращаха на 
конкурси – това натоварване оказа 

Професия флейтист
Изтъкнатата	
флейтистка	и	професор	
в	Музикалната	академия	
Лидия	Ошавкова																				
пред	Светлана	Димитрова
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влияние и започнах за получавам схва-
щания на лицевите мускули. Целият 
ми мускулен апарат около устата, 
така нареченият „амбушюр“, беше 
схванат. Дори не можех да се смея. У 
дома плачех, голямо нещастие беше. 
Това се случи във втори курс в Консер-
ваторията и аз бях готова да се отка-
жа и да се запиша френска филология. 
Майка ми също беше много отчаяна и 
все питаше дали няма някой флейтист 
у нас, към когото да се обърнем. Тога-
ва по радиото често излъчваха записи 
на Христо Владовски. Той беше първи 
флейтист на Оркестъра на радиото. 
Беше специализирал при Василе Жиану 
в Букурещ, който работеше по френс-
ката метода на Тафанел и Гобер. Май-
ка ми откри адреса и отиде при него. 
Каза му за проблемите ми и че не мога 
да замина за конкурса в Хелзинки. Той 
ми обясни, че за толкова кратко време 
не може да оправи проблемите ми, но 
ми даде някои чисто музикантски ре-
шения. „После като се върнеш, ако си 

съгласна, ще те разглобя и след това 
ще те сглобя наново.“ След връща-
нето в София започнах работа с Вла-
довски. Имаше стипендия за Букурещ 
и той уреди да отида. Цяла година 
учих при Василе Жиану. После се вър-
нах тук, повторих трети курс и ходех 
редовно на уроци при Христо Владов-
ски. Завърших блестящо Консерва-
торията, спечелих общобългарското 
състезание и конкурса за Софийска-
та филхармония. Започнах и активна 
концертна дейност. Тогава нямаше 
концертиращи флейтисти. Но всеки, 
на когото му трябваше флейтист, ме 
търсеше.

Иска ми се да разсея убеждението, че 
флейтата е нежен инструмент. Няма 
такова нещо. Тя изисква тежък физи-
чески и интелектуален труд, свър-
зан и с начина на мислене, ерудиция-
та, общата и музикалната култура, 
умението да правиш анализи, да раз-
съждаваш – преди да се започне да се 

свири, трябва да се мисли. Едва във 
Франция разбрах какво е важно, за да 
бъдеш добър флейтист, коя част на 
тялото как трябва да стои. Целият 
лицев апарат да бъде отпуснат, а ди-
афрагмата – стегната като камък, 
тя да бъде моторът. Когато имах 
магистърски класове в Сеул, всички 
свиреха на златни флейти. Едната 
струваше 45 000 долара, американска 
„Бранен-Купър“. Но това изобщо не им 
помагаше. Така си създадох формула: 
„Ако вътрешната флейта не е злат-
на, външната няма значение“. 

Жан-Пиер Рампал
Учих при него от 1968 г. до 1976 г. Сре-
щата ни беше случайна, благодарение 
на Радио София. Ние, младите флей-
тисти, чувахме, че има нещо много 
особено в неговия звук, в неговата 
техника и артикулация, което беше 
недостижимо. При едно посещение 
в Париж приятели ми дадоха куража 
да се свържа с него. Той ме чу и написа 
препоръка, преди аз да съм попита-
ла. Каза, че не преподава в консерва-
тория, а само в Лятната академия в 
Ница. „Аз знам какво е при вас положе-
нието, затова ще ви напиша препоръ-
ка, с която ще отидете при култур-
ния аташе на френското посолство.“ 
Така се задвижиха нещата. Тогава 
имаше Комитет за културни връзки 
с чужбина, но най-напред трябваше 
да бъдеш предложен от Комитета 
за култура. Там молбата ми беше ут-
върдена от тогавашния министър на 
културата Атанас Божков, известния 
изкуствовед. Без никакви връзки полу-
чих една от дванайсетте стипендии, 
които са се отпускали всяка година за 
културен обмен с Франция. Тя ми оси-
гуряваше пътя, уроците при Рампал, 
престоя в общежитието и храната. 
Абсолютно всичко. Аз бях единстве-
ната от източния лагер. Следващите 
години от самата академия ми отпус-
каха стипендия, а аз си плащах само 
пътя. Курсът беше три седмици. То-
гава майсторските класове бяха дъл-
ги. Сега има и по три дни, а след това 
галаконцерт. Много ми е смешно. Рам-
пал казваше: „Не мислете, че като се 
приберете, ще свирите по друг начин. 
Поне шест месеца ви трябват, за да 
може да осмислите това, което ви 

Лидия Ошавкова и композиторът Симеон Пиронков, фотография Василка Балевска
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показах, и то да узрее“. От него научих 
няколко тънкости, които са страшно 
прости на пръв поглед, стига човек 
да осъзнае за какво става дума, те 
промениха цялостното ми свирене, 
направиха го по-лесно, по-удобно, 
по-приятно. Той правеше забележки 
и изсвирваше това, за което става 
дума. Беше фавн, бог Пан с флейта-
та. Не се свенеше да покаже своята 
чувствителност и артистичност. 
Беше невероятна личност, висок, 
едър мъж. Уважаваше храната, доб- 
рото вино на масата, беше бонвиван. 

Пиеси с посвещение
Започнаха да ми посвещават произве-
дения. Ивелин Димитров писа за мен. 
Последното произведение, което из-
пълних, е пиеса за флейта и пиано от 
Артин Потурлян, която се нарича „С 
Дебюси в лабиринтите на времето“ 
и е посветена на мен. Имам пиеса от 
проф. Димитър Христов, соната за 
флейта и арфа, която той нарече 
„Красиво по две“. Посвети я на мен и 
Анна-Мария Равнополска. Има още 
две, които са ми също много скъпи. 
„Отблясъци“ от Васил Казанджиев, 
която е посветена на мен и на пиа-
нистката проф. Лиляна Стефанова. 
Трябваше да участваме на един фес-
тивал в Торино, който се казваше 
„Антидогма музика“. Аз много чес-
то работех със „Софийски солисти“ 
и той написа това произведение. 
Беше авангардно. Пианото влизаше 
в струнните, аз използвах различни 
техники. Много ефектно беше и си 
спомням, че организаторите взеха 
нотите ни, за да ги сложат в постоян-
ната изложба на фестивала. За същия 
фестивал Лилчо Борисов написа пиеса 
„Парафраза“. 

Нотите
Беше интересно как намирах произве-
денията, които свирех. Проф. Йордан 
Киндалов, освен че беше официални-
ят ми преподавател в Консервато-
рията, беше и директор в „Концер-
тна дирекция“. Той пътуваше много 
по различни конкурси и фестивали. 
Винаги донасяше програмка с произ-
веденията, които се свирят по тези 
конкурси. Това бяха златни съкрови-
ща за нас. Преписвах всичко от тези 

книжки. Баща ми имаше добри кон-
такти във Франция. Давах му списъка 
с творбите и той поръчваше нотите. 
Така в България дойде голяма част от 
френския репертоар. Тук имаше руски 
издания, нелегално издадените ноти 
също ни спасяваха. После унгарците 
започнаха да издават много флейтова 
литература. През 1968 г., когато бях 
на курс във Франция, колегите бяха 
събрали пари и ми дадоха 200 франка, 
като мина през Париж на връщане, да 
си купя ноти. Предполагам, че са се 
ужасили от вида на нотите ми, които 
често пъти бяха преписвани на ръка. 
Когато работех с Христо Владовски 
и свършехме единия концерт, още на 
следващия ден тръпнех в очакване да 
науча какво е следващото произведе-
ние, което ще подготвим. Толкова бях 
запалена. 

знаменити мои партньори освен 
Петко Радев. Това е Мисак Годжикян, 
за когото Игор Маркевич, след като 
чу солото в „Пролетно тайнство“ на 
Стравински, каза, че ще краси всеки 
световен оркестър. Свирих и с Георги 
Йоцов, бащата на известните Хрис-
то и Боби Йоцови. Христо Късметски, 
с когото записвахме дискове, беше 
невероятен партньор и приятел. Ни-
колай Коларов ме покани заедно с Ве-
лин Илиев да направим старинни триа 
за обой, флейта и орган. Записът от 
тази програма беше изпратен във 
Франция, органистът от църквата 
„Сент Маклу“ в Руан много харесал 
нашия запис и ни покани да участва-
ме на фестивал. Велин Илиев се отка-
за да пътува, но аз се сетих, че Янка 
Хекимова е във Франция и ние напра-         
вихме с нея тази програма. Получихме 

Концерти у нас                   
и по света
Всяка среща с изтъкнат колега му-
зикант водеше след себе си нов ан-
гажимент. Пианистката Катя Ко-
лева ме препоръча за един фестивал 
с майсторски класове в Южна Фран-
ция. Искам да спомена още няколко 

страхотен отзив и ни поканиха да 
изпълним и други програми. Ние се от-
зовахме и след това в продължение 
на шест години с органиста Жан-Луи 
Дюран участвахме на този фестивал. 
След това той дойде тук, свирихме в 
Благоевград и София. 

Винаги съм се стремяла да правя те-
матични концерти. Рядко съм правила 

Лидия Ошавкова с Йосиф Радионов, Владимир Аврамов, Петко Радев, фотография Василка 
Балевска
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сборна програма. Много се гордея, тъй 
като преди двадесет години на Салона 
на изкуствата направих в две вечери 
трите сюити за флейта и джаз трио 
от Клод Болинг с най-добрите българ-
ски джазмени – Антони Дончев, Ангел 
Заберски-син и Христо Йоцов. Тези 
сюити са много дълги, а едната е и за 
китара, та ние поканихме Георги Ва-
силев, а за да допълним програмата на 
втората вечер, с него направихме Ас-
тор Пиацола, „История на тангото“. 
Бях толкова щастлива, че си казах, че 
ще свиря само такава музика. Но само 
половин година след това направих за 
първи и последен път досега интеграл 
на дванайсетте сюити за соло флейта 
на Георг Филип Телеман. Правила съм 
цикъл „Всичко от Моцарт за флей-
та“ в три вечери – трите концерта 
за флейта с оркестър, квартетите, 
сонати, други пиеси. Когато основах 
Нов камерен ансамбъл, който просъ-
ществува пет-шест години, напра-
вихме цикъл Шест концерта, оп. 10 на 
Вивалди. Шестте сонати за флейта 
на Бах съм ги правила три или чети-
ри пъти с различни пианисти. Обадих 
се на Александър Йосифов в „Балкан-
тон“, вдъхновена от двете плочи на 
Рампал, с предложение да ги запишем 
и издадем. Разговорът беше в седем 
сутринта. Той мълчи. Аз се притес-
них и казвам, че ако му се струва мно-
го, може само една плоча да се издаде. 
„Как така само една! И ние ще напра-
вим интеграл“, каза той. 

Марта Деянова ни препоръча на 
Nimbus Records и с Лиляна Стефанова 
записахме две плочи. 

Интересно е и как записах Годишни-
те времена на Вивалди. Бях покане-
на да бъда солист на Lady`s Chamber 
Orchestra, дамски състав, който свире-
ше само в Германия, обикновено през 
есента. Концертите бяха в южната 
част на Германия. Там има невероят-
ни любители на музиката. След кон-
церта продавах всичките си диско-
ве, идваха и много хора за автограф. 
Приближи се един много симпатичен 
мъж, който също поиска автограф. 
Някой от организаторите беше по-
искал да изпълним части от Годиш-
ните времена на Вивалди. След като 

получи автограф, господинът попита 
дали имам запис на Годишните вре-
мена. Аз реших, че ме иронизира, и му 
отвърнах, че ги имам и с Рампал, и с 
Гоуей. Той се засмя и каза, че пита за 
мой запис. Аз, разбира се, нямах. Той се 
представи, че е човекът за връзки с 
обществеността на „Хюлет Пакард“. 
„Ако ние с вас сега направим запис, 
това ще бъде великолепен коледен по-
дарък.“ Аз онемях. Получих страхотно 
предложение в едно малко градче в 
Германия. Записът стана и дори полу-
чихме покана да свирим в Берлинската 
филхармония на симпозиум на ректо-
рите на европейските университети.

В Дюселдорф бяхме с фестивалния 
оркестър на Емил Чакъров, в който аз 
дълго време бях единствената жена. 
Сандъците с големите инструмен-
ти и с дрехите пътуваха отделно, 
а ние със самолет. Солисти ни бяха 
младичките тогава Васко Василев, 
Веско Ешкенази и Александрина Пен-
дачанска – чудесни, талантливи деца. 
Идва Христо Друмев и казва: „Лидия, 
инструментите и дрехите няма да 
пристигнат. Солистите ще излязат 
да свирят. Ще дойде и някакъв пиа-
нист. Но тъй като Александрина няма 
официални дрехи, ти като единствена 
жена дали можеш да ѝ дадеш нещо да 
облече?“ Нося рокля за Александрина 
и казвам на Друмев: „Нали знаете, аз 
също съм солист и мога да помогна 
да спасим положението“. Той веднага 
вдигна телефона. Аз немски не раз-
бирам, но чувам, че казва: „Жан-Пиер 
Рампал“, прави ми реклама. Импреса-
риото явно е приел. Пристигаме в за-
лата и се оказва, че няма нищо за пе-
вицата. Васко и Веско не помня какво 
свириха, но пианистът имаше соната 
на Прокофиев. Изсвирихме първата 
част и след това изпълних три соло-
ви пиеси – от Дебюси, Онегер и Ибер. 
Знакови пиеси за флейта. Затова каз-
вам и на моите студенти, че винаги 
трябва да имат готова програма с 
произведения за соло флейта.

Друго интересно – получаваме уве-
домление, че сме одобрени с Георги 
Бадев да свирим на някакъв фестивал 
в Токио. Трябва да свирим Моцарт с 
Токийския оркестър два пъти, и то в 

зали с пет-шест хиляди места. Имах- 
ме и два рецитала в Йокохама. Казват, 
че искат Концерта за флейта и арфа 
от Моцарт. Знаех го наизуст, но за 
турнето го изпипах. Пристигаме и ни 
показват афишче за концерта, който 
е след три дена. Аз с ужас виждам, че 
там фигурира Концерт №1 в сол ма-
жор за флейта. Прекарах времето в 
опит да си спомня концерта. Две от 
каденците си спомних, третата не 
можах и си я измислих. След три дена 
се изправих в зала „Буйка Кайкан“ и 
изсвирих концерта наизуст, с което 
много се гордея. Организаторите съ-
общили в министерството за промя-
ната, но никой не сметнал за необхо-
димо да ме уведоми. 

Към младите
Ние, флейтистите, обикновено изна-
сяме камерни програми. Съветвам ги 
да търсят партньори. Ние се съби-
рахме, без дори да имаме уговорени 
концерти. Правехме квартет, триа... 
Като си направих списък, се оказа, че 
съм свирила с осемнайсет арфисти, 
пианистите са над петдесет. Да се 
търсят партньори, да се свири ка-
мерна музика, тя много помага. Как-
во означава камерната музика? Да 
слушаш другите повече, отколкото 
себе си. Всеки педагог ще ви каже, че 
научава страшно много, преподавай-
ки. Всичко, което ти сам си подгот-
вял, го виждаш от друга гледна точка, 
откриваш нови неща. Великите майс- 
тори, които свирим, са необятни. 
Преподавайки, откриваш и правила, 
които децата да следват. Преди го-
дини бях председател на журито на 
един конкурс в Рим. Всеки член на жу-
рито трябваше да направи презента-
ция. Аз извадих моите правила, напи-
сах ги с примери. Това беше първото 
им публично представяне. Човек си 
казва: „Правила – това означава огра-
ничения“. Не, това са правила, които 
ти правят живота по-лесен. С тях си 
спестяваш часове уроци и вълнения. 
Така както съм артистична на сце-
ната и държа на емоционалността и 
искреността, държа и на това подго-
товката на концерта да бъда мето-
дична, с много разсъждаване и анали-
зи, и спазване на общите положения.“
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Използвам думата фокус в значенията 
ѝ като пресечна точка на светлинни 
лъчи, като разположение на лупите 
на оптически уред, за да се разгледа 
добре изследван предмет и в пренос-
ния смисъл, като център, средото-
чие. В „Ефектът Галатея“ на балет 
„Арабеск“ центърът е върху точно 
намерената пресечна точка на всич-
ки елементи в о/позицията човекът 
и новите технологии. В пърформанса 
на Мила Люцканова „Тази стая не съ-
ществува“ фокус се използва в значе-
нието на оптичен инструмент, пред-
назначен за наблюдаване на близко 
разстояние. Провокирана от думите, 
актрисата се изразява с движения, а 
те предполагат вглеждане на актьо-
ра и зрителя. Обратни са условията 
за публиката във „Вярно с оригинала“ 
на Галина Борисова, която формира 
общо пространство за артиста и 
зрителя – тя навлиза в този център и 
го разбунва с мисли и чувства. А връз-
ката между трите спектакъла са ого-
лените от смисъл думи.

„Ефектът Галатея“

Тежките дни предизвикват изкуство-
то да препрочита отново архетип-
ните наративи. Те насочват и назад, 
и напред, и са ориентир като базови 
символични системи. Още преди пан-
демията Балет „Арабеск“ тръгва към 
мита за скулптора, влюбен в своето 
творение, идеята се трансформира в 
процеса на работа и всеки от екипа на 
хореографа Боряна Сечанова привнася 
нещо ново към замисъла.

Митът, интерпретиран от Овидий и 
Русо, е продължен от Ефемия Фард в 
творба, която дава заглавие на пред-
ставлението. „Ефектът Галатея“ е и 
препратка към когнитивния фактор 
за самоизпълняващо се пророчество и 

ефекта от големите надежди – психо-
логически феномен, когато субектив-
ните очаквания за осъществяването 
на мечта, дори да са в противоречие с 
реалността, определят действията. 
Съсредоточен върху художествения 
акт, творецът не разграничава реал-
но от въображаемо, а хореографски-
ят текст на Боряна Сечанова намира 
изобразителна и звукова среда, кои-
то внушават цялост на сценичната 
метафора. 

Венелин Шурелов работи с много-
функционални панели, пред които е 
разположено кинетично устройство 
– едновременно постамент и машина 
на времето. Многофункционалните 
панели са силуети на град, паравани, 
фантазни пространства, като не е 
ясно дали са в космическия безкрай, 
или в микрокосмосмоса на човека. Вза-
имодействието идва чрез наслагва-
нето на тази среда с нейните строги 
вертикали, с неспирно въртящия се в 
кръг постамент, върху който се изра-
зяват Творец, Муза, Галатея – Стефан 
Бучов, Даниела Иванова, Виктория 
Петрова – едновременно реални и на-
помнящи биороботи. Футуристични-
ят ефект се засилва от костюмите. В 
сюрреално пространство се появяват 

същества в прозрачни рокли от 
пластмаса и мисълта препраща към 
познати от миналото научнофантас-
тични шедьоври. Артистите взаи-
модействат с визуалната среда и са 
част от дигиталната материя в не-
престанен диалог на зримо и незримо.

Диалогът на ефимерно и телесно е 
продължен от музиката на Петър 
Дундаков. Специално създадена за 
спектакъла „Ефектът Галатея“, тя 
е форма на контакт и сблъсък между 
технология и живот. Музиката раз-
вива заложените от хореографията 
теми за конфликта между човека и ху-
маноида. Възникналото напрежение 
между тези два свята се разширява, 
като се смесва електронна музика с 
акустични инструменти. Създава се 
звукова среда, толкова плътна, кол-
кото хореографската и визуалната. 

„Тази стая                             
не съществува“

Пърформънсът на Мила Люцканова, 
предизвикан от текстове на Бор-    
хес и Маргьорит Дюрас, е монолог без 
думи, изграден чрез мимика, жест и 
движение на тялото сред конструк-
ция от въжета. През цялото време 

Майя Праматарова

Танц. Текст. Контекст
„Ефектът	
Галатея“,	„Тази	стая																																																																	
не	съществува“,																																								
„Вярно	с	оригинала“.													
Три	спектакъла	са																		
във	фокуса	на	този	текст	

„Ефектът Галатея“, фотография Гергана Дамянова
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актрисата е в пространство, като 
че кацнала във въздуха между горния 
и долния свят. Партнира ѝ електрон-
на музика, дълбока и вибрираща, коя-
то разделя и обединява външното 
и вътрешното. Понякога напреже-
нието е толкова силно, че лицето на 
актрисата се деформира и с нещо 
препраща към кошмарните образи на 
Френсис Бейкън. 

Въжетата не са само конструктивна 
основа, те са засукани за китките на 
актрисата – тя ту се освобождава, 
ту наново се засуква в тях, неспособ-
на да се откъсне. Силата на живота се 
превръща в сила на разруха. Полетът 
нагоре е желан и нежелан едновре-
менно. Енергията бушува напразно, 
изразходва се в статиката на мъчи-
телното чакане. В кратки мигове зву-
чи камбанен звън, въжетата политат 
нагоре и персонажът се превръща в 
небесен ездач. 

Работата е лабораторна. Създадена е 
съвместно от актрисата и хореогра-
фа Яница Атанасова. Владимир Бочев 
е в камерната зала на Студентския 
дом и работи на живо с музиката. Едва 
доловимите на моменти думи са като 
бялото поле в книга, покрай което се 
приплъзва окото, за да отиде на другия 
ред. Получава се своего рода кръжене в 
пространството между тяло и текст 
и това кръжене изтласква нов смисъл. 

„Вярно с оригинала“ 
Авторската идея, реализацията и из-
пълнението на „Вярно с оригинала“ е 

на Галина Борисова. Тя е известна със 
своите индивидуални, понякога много 
лични художествени изпълнения. Бо-
рисова посреща публиката, настанява 
всеки зрител на удобни възглавници, 
всичко предразполага към разговор „в 
хола“ с интензивното напрежение на 
домашните салони за изкуство. 

В центъра е артистът в различни ра-
курси: видян от самия себе си, видян 
отстрани – поглед отвътре навън и 
отвън навътре. Разговорът е започ-
нал, преди да се събере цялата публи-
ка. Той се води от проектирани на та-
вана кратки предварително записани 
интервюта с философи, хореографи, 

актьори, режисьори и сподвижници, 
работили с Галина Борисова. Зрители-
те могат да гледат в очите на гово-
рещите и да се подготвят за появата 
на артиста. 

Галина Борисова е отчела предвари-
телно, че пространството на галерия 
„Етюд“ е малко, и е съобразила с това 
условие партитурата си. След края 
на интервютата настъпва тъмнина, 
която се прорязва от няколко слаби 
източника на светлина. През цялото 
време тя е в „единствено число“: тан-
цува, включва звук и осветление. 

В полумрака на пресичащите се лъчи 
Галина Борисова се появява с типичен 
бароков маниер под звуците на музи-
ка. Това е знакът за триумфиращия 
артист, избрал изкуството като 
съдба. Усмивката не слиза от лице-
то, жестът е крупен и категоричен. 
Следващата фаза може условно да се 
нарече „репетицията“. Осъзнаваме 
високата цена на триумфа, усещаме 
натрупаната в костите умора, коя-
то срутва на пода – пристъп на болка, 
близка до отчаяние, като че земното 
притегляне няма да ѝ позволи да ста-
не, но все пак тя става. После идва 
текстът, поток на съзнанието, и до 
зрителя достига някакъв фрагмент 
от този поток. А в края на процеса 
артистката е отново триумфираща. 
Появява се с дайре в ръка, готова ви-
наги да танцува. Колелото на живота 
на артиста, колкото лично, толкова и 
универсално, е задвижено.

Галина Борисова е искрена и с харак-
терната за нея склонност към клоу-
нада моментално приобщава публи-
ката. Спектакълът изследва процеса 
на всеки независим проект: от зараж-
дането на замисъла, през етапите на 
осъществяване, срещата със зрите-
ля до документиране, архивиране и 
задължителния печат „вярно с ори-
гинала“. И ако има нещо специално, 
което обозначава артиста в създаде-
ната от Дарина Стоименова-Стода-
ра среда, това е сценичният костюм, 
намекващ за непреходността в из-
куството. Той е напомняне и за без-                                                                                                     
смъртното в изкуството – за артиста. 

„Вярно с оригинала“, 
фотография Виолета 
Апостолова-Лети

„Тази стая не съществува“, фотография 
Желязко Мечков
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Именитият ни композитор, под знака 
на чиято 100-годишнина предстоят 
редица прояви, има много лица. Като 
автор на любимата ни в детството 
„Мила моя мамо“, през камерните и 
оркестровите творби до мащабната 
опера-оратория „Прикованият Про-
метей“, от филмовите и театрални 
музики до преработките за оркес-
тър; като съвестен преподавател и 
ментор; като председател на Съюза 
на българските композитори; като 
автор на спомени и събеседник в ин-
тервюта. Началото на честванията 
беше парадоксално огледално – два 
оперни театъра направиха едновре-
менно на 2 март премиери в София и 
Пловдив на операта „Чичовци“, оста-
нала без сценична реализация близо 
петдесет години след написването си. 
(Самият автор отбелязва в записките 
си, че операта никога не го е привли-
чала като жанр.) Така се разкрива още 
един крайно любопитен и неизвестен 
щрих от неговата мощна творче-
ска натура, която тихо като гласа 
му и ненатрапчиво като слабата му 
фигура извървя пътя от набеждава-
нето в „авангардизъм“ и остракизма 
до десетките концерти зад граница. 
Успях да видя и двата спектакъла и 
останах поразен – преди всичко от 
музикалната тъкан и необичайното 
единство на архаичния Вазов текст и 
модерния музикален език на Николов, 
от отличното съхраняване на психо-
логическите портрети на милите ни 
родни „бърборковци“ (такова бе на-
ходчивото заглавие на английски на 
софийската постановка), поставени 
същевременно в два различни съвре-
менни контекста от постановчиците, 
и преди всичко от забележителната 
по качеството си работа, извършена 
от певците, хоровете и диригентите 
с този изключително труден музика-
лен материал – хвала и на двата екипа 
за куража и резултатите! 

Едновременната премиера в „Източна 
Румелия и България“ като че ни върна 
в нашенската битност и крамолите 
на ХIX век и въпреки неоспоримата 
нужда от повече прочити на таки-
ва български произведения и автори 
съвпадението не се приема еднознач-
но. Ето предварителното мнение на 
проф.	 д-р	 Георги	 Арнаудов: „У нас 
държавните културни институти се 
сещат за българското композитор-
ско творчество най-вече по повод 
на трицифрени юбилеи на авторите. 
Така бе преди няколко години с Панчо 
Владигеров, така е и с Лазар Нико-
лов. Казвайки това, аз естествено 
използвам похвата на хиперболата. 
Правя това съвсем умишлено, за да 
осъществя някакъв „натиск“ върху 
не много добре работещата система 
на музикалния живот. Заради, нека я 
нарека, „забравата“, която цари око-
ло българското композиторско твор-
чество. Поводът е двойната, като че 
ли бореща се за „вписване“ в Книгата 
на Гинес премиера на „Чичовци“ от Ла-
зар Николов. Доколкото виждам, за-
сега това май остава единственото 
служебно „мероприятие“ във връзка с 
честванията. Покрай цялата полеми-
ка в социалните мрежи, посветена на 
съвпадението на премиерите в Плов- 
див и София, аз все повече си мисля до-
колко това съвпадение няма връзка и 
с широко празнувания наскоро Вазов 
юбилей, и с необходимостта от гръм-
ка национална тематика, за да бъдат 
оправдани бюджети и инициативи. 
И се сещам за „Прикованият Проме-
тей“ на Лазар Николов. Един шедьо-
вър на съвременната музика, който 
остава забравен и неизпълняван дори 
и в рамките на 100-годишнината от 
рождението на композитора. Иконич-
на творба. Знакова творба не само в 
контекста на българската, но и на ця-
лата съвременна музика от втората 
половина на ХХ век! Да се надяваме да 
го видим поставен отново на сцена! 
Лазар Николов е автор, който заслу-
жава много повече внимание, не само 
за това, че има 100-годишнина“.

Подробните сравнения и разборът на 
двете постановки ще са предмет на 
други писания. По-долу представям 

няколко свидетелства от близки до 
Лазар Николов музиканти, както и 
предговора към непубликуван още не-
гов ръкопис.

Проф.	 д-р	 Даниела	 Дикова: „Изпъл-
нител съм на камерната музика на 
Лазар от студентските си години. С 
Александър Илчев направихме преми-
ерни изпълнения на Соната за цигул-
ка и пиано №2 и на Трио за пиано, ци-
гулка и виола и участвахме в процеса 
на създаването им. Незабравимо е 
как разчиташ ръкописните точици 
в гроздове на някоя част и очакваш 
написването на останалите части. 
Първоначалният момент на стъ-
писване от ритмическите труднос-
ти и своеобразния хармоничен език 
отстъпват място на клавирното 
удобство на музиката и приказния, 
дълбок свят, който тя изразява. Мно-
гократно съм изпълнявала музиката 
на Лазар с Джефри Дийн, с трио „Ар-
денца“, с фамилия Илчеви – человите 
и цигулкови сонати, флейтовото и 
цигулковото концертино. Участвах 
в изпълнението на Симфония №2 с 
две пиана с Роксана Богданова и на 
Концертино за виолончело с Пловдив-
ската филхармония под палката на 
Георги Димитров, които записахме и 
на компактдиск. За мен музиката на 

Момчил Георгиев

Лазар	Николов	е	автор,	
който	заслужава	много	
повече	внимание,	не	само																																																										
за	това,	че	има	
100-годишнина

Памет за Лазар Николов

Лазар Николов, Емил Табаков, Бенцион Елиезер 
по време на прегледа „Нова българска музика“, 
фотография Василка Балевска
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Лазар Николов е близка до тази на Мо-
царт – нищо не можеш да махнеш или 
да добавиш! Винаги, когато упраж-
нявам или изпълнявам на сцена тази 
музика, усещането е, както когато 
стоя пред икона! Обожавам изпъл-
нителските усещания в края на по-
следните части на късните му камер-
ни произведения – притихването и 

безконечното свършване... За 100-го-
дишния му юбилей фондация „Арден-
ца“ ще подготви и издаде клавирните 
му триа, а обявихме и конкурс за на-
писване на клавирно трио Intermezzo 
per Lazar“.

Цветана	Иванова:	„Музиката на Ла-
зар Николов е остров на милосърди-
ето, оазис на истината, пътеводна 
звезда, за мен от десетилетия е не-
изменно така... Ако денят на чисто-
то огледало би имал иманентен звук, 
то вътрешният звук на тази музика е 
такъв. Този, който чуваме, е само не-
гов носител“.

Елиана	Захариева: „Около пет годи-
ни преди кончината си чичо ми Лазар 
Николов донесе у нас един добре опа-
кован пакет и ми го даде с молбата 
да го съхранявам, да не го чета и да 

го отворя след петнайсет години. 
Така и направих. През 2020 г. отво-
рих пакета и прочетох написанoто 
от него – ръкопис в пет тетрадки. 
За мен текстът освен интересен с 
фактологията си, разбира се, през су-
бективния поглед е и дълбоко емоцио-
нален. Предоставила съм го на три-
ма музиканти, които в последните 
години от живота на Лазар Николов 
бяха неотлъчно до него – Драгомир 
Йосифов, проф. Юлиан Куюмджиев и 
проф. Ангелина Петрова. Последните 
двама работят върху издаването на 
материалите в близките месеци. Ако 
е готова, книгата ще бъде предста-
вена през юни на Международния фес-
тивал „Софийски музикални седмици“. 
Тук специално за списание „Култура“ 
бял свят вижда първата страница от 
ръкописа без никаква редакция“. 

 

Проф. Лазар Николов (1922–2005) 
завършва Музикалната акаде-
мия с пиано (1946 г.) и компози-
ция при проф. Д. Ненов и проф.                                                                    
П. Владигеров (1947 г.). Препода-
ва камерна музика в Софийското 
музикално училище (1957 г.) и че-
тене на партитури в Българска-
та държавна консерватория (от 
1961 г.). Професор от 1980 г. В 
периода 1992–99 г. е председа-
тел на Съюза на българските 
композитори. Автор е на две 
опери, шест симфонии, три кон-
церта, симфонии за 13-струнни 
и други произведения за симфо-
ничен, камерен и струнен ор-
кестър, 25 сонати за различни 
инструменти, 3-струнни квар-
тета, 14 Метаморфози и други 
камерни творби, обработки за 
оркестър, хорови песни, музика 
към повече от 30 филма и теат- 
рални постановки. Заедно с                                                                          
К. Илиев той е сред пионерите на 
българския музикален авангард. 
Първото произведение, което 
поставя началото на пътя му в 
новата музика на европейския 
ХХ век, е Концерт за струнен 
оркестър (1949). Негови произ-
ведения са изпълнявани в много 
европейски страни, САЩ, Русия. 

Лазар 
Николов 

От дълго време не ме оставя на мира мисълта да напиша нещо с автобиогра-
фичен характер. Да дам сведения за моя живот и личните си преживелици. Тези 
мои описания обаче не ще бъдат никакво литературно дело. Те не ще бъдат 
предварително обработвани, а направо записвани. Части или откъси от части 
някога евентуално могат да бъдат публикувани. (Но аз вярвам, че не ще се дой-
де до това.) Тези части, които не желая никога и в никакъв случай да се публи-
куват, ще отбележа специално. Що се отнася до частите, които бих се съгла-
сил евентуално някога да бъдат използвани за публикуване, желая да заявя, че 
притежавам не много добра, а безпогрешна памет, че съм добросъвестен и ще 
се постарая да бъда безпристрастен в предаването на фактите. Като имате 
предвид току-що казаното, всячески настоявам, когато между моите и тези 
на друг автор описания на едни и същи факти се появят несъответствия или 
други противоречия, моите да се приемат за напълно достоверни. Обръщам 
особено внимание на вярното и точно осведомяване, защото ми се е случвало 
да чувам от устата на хора описания на случки или факти малко или повече раз-
лично предадени, отколкото в действителност са били. (Става дума за такива, 
на които съм бил свидетел или дори пряк участник.) Защо се получава така, 
обясненията са най-различни. 

Има хора, които, без да претендират за изключителност на дарованията си, 
водят дневници, описват спомените си, родословното си дърво и прочее. С ня-
каква подобна цел и аз започвам сега моите описания.

Лазар Николов

Разказ за преживяното
Предварителни думи
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Светослав 
Драганов

Деян Статулов

Лазар Николов

По време на снимките на „В кръг“, 
реж. Стефан Командарев



70

април 2022

„Небеса“ на Сърджан Драгоевич е сло-
жен филм, който действа на няколко 
нива – и докато сте в киносалона, и 
после (подтиквайки ви да го гледате 
отново). Още навремето, преди да 
заснеме „Свети Георги убива змея“ 
(2009) и „Парад“ (2011), беше удиви-
телно как един и същи човек може 
еднакво убедително да прави филми, 
които искрено да разсмиват („Не сме 
ангели“ 1 и 2), и такива, които да раз-
търсват до дъното на душата („Ху-
баво село хубаво гори“, „Рани“). И ако 
в „Парад“ тези две линии вече бяха за-
почнали да се смесват и преплитат, 
то десет години по-късно в „Небеса“ 
Драгоевич е постигнал абсолютната 
виртуозност. В началото си мислите, 
че гледате комедия, но много скоро, 
увлечени в историята, се оказвате 
плавно нагазили във философски филм 
за вярата и естеството на чудото, 
за да се озовете ненадейно насред ан-
тиутопия на тема ролята на изкус- 
твото в едно съвсем близко и доста 
безчовечно бъдеще, а кратката фи-
нална сцена ни връща към доброто и 
към човешкия ни образ тъкмо когато 
сме решили, че сме изгубили и двете. 

Най-личният филм на Драгоевич досе-
га, „Небеса“, е посветен на по-млада-
та му сестра, игуменка на манастир 

в Черна гора, с която въпреки раз-
стоянието помежду им и различните 
житейски пътища са останали много 
близки и често се срещат и разгова-
рят по въпросите на вярата. Темата 
е чувствителна – особено в постсо-
циалистическите общества, но този 
филм съвсем не е дидактичен, а даже 
напротив – подтиква към размисъл 
и диалог. С онова чувство за хумор, 
с което например Елин Пелин пише 
„Под манастирската лоза“… Може би в 
един малко по-жесток свят, но... всяко 
време си има своите специфики. А тук 
времената условно са три – действи-
ето се развива в 1993, 2001 и 2026 г. 

Да	започнем	с	риска,	който	сте	пое-
ли	с	една	толкова	деликатна	тема,	
тръгвайки	от	комедия	за	бивш	ко-
мунист,	сдобил	се,	без	да	го	е	искал,	
с	неонов	ореол.	Имахте	ли	съмнения	
как	ще	се	възприеме	филмът	ви	от	
някои	по-консервативни	кръгове?

Прави ми впечатление, че истински 
вярващите го приемат доста добре 
– сестра ми го видя още докато се 
монтираше, и много го хареса. А сред 
първите му зрители бяха един наш 
православен владика в Германия и един 
католически епископ. И на двамата им 
допадна... Но познаваме и другия тип 

хора, със сигурност и при вас ги има 
много, за които религията е само ри-
туал, и за тях този филм може би ще 
е малко неразбираем. Поради това, че 
при тях религията е форма, те не биха 
схванали иронията. Освен това този 
филм е един вид християнска алегория 
и в него има много мои размишления 
какво е Божието чудо и как можем да 
го разпознаем. И тук често се сещам 
за Мартин Лутер, един от големите 
теоретици на християнството, кой-
то казва, че и дяволът има свои „чуде-
са“ и понякога не можем лесно да отсъ-
дим дали нещо е истинско Божие чудо, 
или дяволско изкушение. В трите 
истории в този омнибус виси нераз- 
решеният въпрос какво е всъщност 
Божието чудо: дали ореолът, с който 
се сдобива главният герой в първата 
история, е чудо от Бога, или изкуше-
ние от Дявола; дали способността, 
която художникът в третата исто-
рия получава – неговите картини бук-
вално да засищат гладните – е дар или 
проклятие, цинично дяволско „чудо“, а 
не Божие… Във филма има само едно 
безспорно чудо и това е саможертва-
та на отец Атанасие накрая… И може 
би също така е чудо любовта, която 
се заражда в третата история, между 
надзирателя от втората, който тук 
е изпаднал до клошар, и Нада, жената 
на Стоян от първата история, която 
на стари години е наказана, задето е 
подтиквала мъжа си към прегреше-
ния… Чудесата в крайна сметка се 
оказват точно онези, които носим в 
себе си – любовта и способността да 
се жертваме за другиго или да напра-
вим добрина на ближния. 

Чудото в нас 
Със	Сърджан	
Драгоевич,	който	
беше	специален	
гост	на	26-ия	
София	Филм	Фест,																		
разговаря																		
Цветан	Цветанов

 Кадър от филма „Небеса“, реж. Сърджан Драгоевич
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На	представянето	в	кино	„Одеон“	
споменахте,	че	този	филм	всъщ-
ност	е	по-дълъг	от	двата	часа,	кои-
то	гледахме	на	София	Филм	Фест.

„Небеса“ трае два часа, но имаше ин-
терес от продуцентите да създа-
дем и минисериал от четири епизода 
за телевизията, в които да включим 
всички отпаднали сцени. Накрая казах 
на монтажиста: „Дай да направим и 
тричасова режисьорска версия, като 
използваме сцените, които отпадна-
ха“. В тази версия ние опознаваме на-
пример човека, когото Гойко убива във 
втората част – замесения в крими-
нални дела министър, а и историите 
на някои други герои ни се разкриват 
по-пълно. Ще ми е интересно да пусна 
и тази версия, защото въпреки че ще 
трае цели три часа, тя може би ще е 
доста по-разбираема за широката 
публика, тъй като в настоящия вари-
ант човек трябва сам да предположи 
някои взаимовръзки. 

Имали	сте	възможност	вече	да	
представите	филма	на	доста	фес-
тивали.	Какво	ви	питат	хората	
след	прожекция?

На фестивалите, на които досега по-
казвахме филма, публиката се инте-
ресуваше защо Бог заличава престъп-                        
лението на Гойко, като го превръща 
в малко бебе, за да попречи да бъде 
изпълнена смъртната му присъда, 
и какво означава това, че съживява 
убитото от Гойко семейство, но им 
отнема детето… Интересно, ние има-
ме часове по вероучение, но децата в 
училище въобще не разбират разлика-
та между Стария и Новия завет. Така 
че във втората история поставям 
точно този въпрос – в кой Бог вярва-
ме ние: в онзи, който иска жертва, или 
в Бога на любовта. Защото в начало-
то изглежда да е първият, но после се 
оказва друго… Във филма всички тези 
питания, които поставям, са в посто-
янна динамика, но аз не ги натрапвам 
на публиката, защото не можем да 
очакваме всички да са специалисти по 
Стария и Новия завет или по въпро-
са за божествената природа… Но ми 
се струва, че като автор бях в пра-
вото си да направя и некомуникати-
вен филм. Като режисьор съм правил 

хитови филми с огромна публика и в 
бивша Югославия, и в по-широк кон-
текст – в Европа и по света, докато 
„Небеса“ не е такъв филм. Той ще се 
усвоява по-бавно и накрая, с течение 
на годините, посредством телевизи-
ята навярно ще заеме своето място 
сред хората. Но да – като автор имам 
право да направя какъвто филм аз ис-
кам. Ето, следващият ще е по романа 
„Бодливо свинче“ на Джулиан Барнс и 
ще се занимава с Тодор Живков…

Вие	имахте	подобна	идея	още	преди	
години.

Започнах подготвителната работа 
по филма преди повече от десет годи-
ни и тогава получих субсидиране от 
България, Украйна, Македония и Хър-
ватия, но не и в моята страна. Така и 
не го направих, сроковете изтекоха… 
И след толкова много години спечелих 
финансиране от сръбска страна. Така 
че сега отново търся копродуценти 
от България, Македония, Хърватия, 
Словения, Германия и т.н. Настина не 
знам дали на хората ще им е интере-
сен такъв политически трилър около 
падането на комунизма и първите го-
дини след това… наистина не знам. Но 
на мен ми е интересна темата и зато-
ва ще направя такъв филм. Никога не 
съм се водил от вкуса на публиката, 
а и какво е вкусът на публиката? Той 
със сигурност също се мени с години-
те… Ето, тази година се навършват 
трийсет години, откакто направих 
дипломния си филм „Не сме ангели“. 
Имаше невероятен успех, никой не    
очакваше да стане чак такъв хит. И аз 
също не го очаквах – в началото прос-
то исках да направя комедия, малко в 
стилистиката на Алмодовар или на 
Джон Уотърс. Tака че понякога мога 
и себе си да изненадам – и приятно, и 
неприятно…

Казвате,	че	по-дългата	телеви-
зионна	версия	на	„Небеса“	ще	е	
достъпна	още	тази	пролет.	Значи	
няма	да	чакате	до	2026	г.,	в	която	
се	развива	последната	история.	
Защо	точно	в	2026	г.?

Декларативно е… Тази трета исто-
рия говори за естеството на т.нар. 
„творческа индустрия“ и тя е доста 

иронична, защото смятам, че творче-
ската индустрия е опит изкуството 
да се вкара в схема, която носи при-
ходи. Ето например в „изкуството, 
което пълни стомаха“, каквито са 
картините на Гойко, привиждам мейн-
стрийм кинематографията, реклами-
те, онова, което гледаме в Нетфликс, 
супергероите и прочее. И при нас съ-
ществува тази тенденция цялото 
изкуство да се вкарва в творческата 
индустрия и това, което носи печал-
ба, да живее, а онова, което не носи 
– да се убие. Така че и това е ирония, 
която ми е доста близка, защото тя 
е спрямо цялата система на неолибе-
ралния капитализъм, която уврежда 
изкуството и културата в крайна 
сметка.

Чудото в нас 
Сърджан Драгоевич (род. 1963 г.) 
има богата биография в киното 
и извън него. Преди филмовата 
академия (1992 г.) завършва кли-
нична психология (1987), работи 
като журналист, публикува три 
книги с поезия, свири на кита-
ра в пънк ню уейв групата TV 
Moroni. Седмица след натов-
ските бомбардировки в Сърбия 
през 1999 г. напуска страната 
със семейството си. Отива в 
САЩ за планирана прожекция 
на филма си „Рани“ в Ню Йорк 
и остава две години. Десети-
летие след завръщането си в 
Сърбия участва за кратко в 
политиката. Последният му 
филм „Небеса“ (2021) използва за 
основа няколко произведения на 
френския писател Марсел Еме 
и е копродукция между Сърбия, 
Хърватия, Черна гора, Северна 
Македония, Босна и Херцегови-
на и Германия.

Сърджан 
Драгоевич
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Още	в	избора	на	главния	персонаж	
е	видим	стремеж	към	автобиогра-
фичност.	Как	възникна	идеята	на	
сценария?

Всеки от нас непрекъснато ут-
върждава или отхвърля версии на себе 
си чрез своя избор. Питаме се: „Какво 
би било, ако беше иначе?“. Или „Какво 
ще се случи от тук  нататък, след 
като направих това?“. Тези дилеми по-
някога не ни оставят да заспим. Чрез 
документалните си филми винаги съм 
се стремял да достигна вътрешния 
свят на героите си, да покажа човека 
като сложен образ, нелишен от про-
тиворечия. Работата по първия ми 
игрален филм ми даде възможност да 
се впусна в неизследвани простран-
ства, създавайки един цял нов свят 
чрез събиране на мотиви, впечатле-
ния и идеи от собствения ми вътре-
шен свят. И така се роди този герой, 
който като един непохватен боксьор 
на ринга получава нов удар в момент, 
в който още разсъждава върху пре-
дишния. В сценария има влияния, явни 
или неявни, от автори, които са ме 
формирали като светоглед. Това е, на 
първо място, режисьорът Кшищоф 
Кешловски с киното на моралното 
безпокойство. Спомням си как, като 

подрастващ, гледах филма му „Кино-
любител“ в кино „Дружба“ и излязох 
от салона зашеметен. Героят ми се 
струваше едновременно смешен, от 
друга страна, изпитвах съчувствие 
или неодобрение от постъпките му. 
Постарал съм се такъв двусмислен 
герой да бъде и Васил. Опознавайки го, 
за човек да е сложно да отсъди харес-
ва ли го, или не, замисляйки се за себе 
си и отношението си към другите.

Филмът	изглежда	като	докумен-
тален,	замаскиран	в	игрална	фор-
ма.	Докъде	се	намесвахте	в	това,	
което	снимахте?	

„Смирен“ разказва за няколко дни 
от живота на един човек и цялото 
действие във филма се случва само 
там, където физически се намира 
той. Стремяхме се да уловим кинема-
тографично частиците живот, които 
бяха описани в сценария, като даваме 
свобода на актьорите да реагират 
спонтанно. 

Има	няколко	сцени,	в	които	камера-
та	съзерцава	събитията,	без	да	се	
намесва.	Това	е	документален	под-
ход,	но	доколко	при	снимките	те	
не	са	предварително	репетирани?	

Според мен „камерата“ винаги се на-
месва. Тя е субективна, както и хора-
та зад нея. Обективната „камера“ е 
илюзия. На какво ще обърне внимание 
и на какво не. Кого ще покаже в близък 
план и кого ще остави извън кадър. 
Важна роля за стила на филма има 
операторът Веселин Христов, с кого-
то работим заедно повече от десет 
години. Много мислихме как да подхо-
дим към снимането на „Смирен“ и ре-
шението бе да наблюдаваме спокойно 
живота на главния герой и да снимаме 
по възможност сцените в един кадър. 
Една от важните сцени – вечерята, 
беше репетирана две седмици преди 
нейното заснемане. На терен реших- 
ме да подходим натурално и понеже е 
вечеря, всички ядяха и пиеха наистина. 
Заснехме я от край до край три пъти, 
като всеки кадър беше дубъл на пре-
дишния. В сцената участват трима 
професионални актьори и трима на-
туршчици, като основната роля пад-
на върху професионалистите. 

Локациите	и	местата,	включител-
но	и	присъствието	на	Сашо	Роман,	
бележат	документалния	ви	стил.	
Как	успяхте	да	ги	интегрирате	
в	този	филм,	който	предполага	и	
фикция?	

Стремеж към

„Филмът	е	за	едно	
закъсняло	порастване.											
То	е	тромаво,	колебаещо	се																												
и	непрекъснато	
възпрепятствано.“																				
С	режисьора																											
Светослав	Драганов															
за	първия	му	игрален	
филм	„Смирен“	разговаря	
Деян	Статулов.	„Смирен“	
получи	Специалната	
награда	на	журито																		
на	26-ия	София	Филм	Фест

смирение 

Кадър от филма „Смирен“, реж. Светослав Драганов
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Някои от местата, на които снимах- 
ме, са, може да се каже, автентични. 
Например сцената с вечерята и рож-
дения ден на дядото на главния герой 
заснехме в дома на родителите ми в 
Коньовица. Със сценографа на филма 
Ванина Гелева решихме почти да не 
се намесваме в интериора. Снимахме 
болния дядо на главния герой в моя-
та детска стая, на моето юношеско 
легло, в което прекара последните си 
дни и моят покоен дядо. В ролята на 
дядото се превъплъщава Борис Лука-
нов и съм особено щастлив, че имах 
възможност да работя и общувам с 
този голям български актьор. Голямо 
удоволствие ми достави и работата 
с певеца Сашо Роман. За него беше 
композирана специална песен, която 
той изпя на живо в един нощен клуб. 
Снимахме сцената в един кадър, като 
направихме девет дубъла. На послед-
ния дубъл, който и влезе във филма, 
хората от масовката бяха научили 
песента и я пееха заедно с него. Ми-
налото лято Сашо Роман ми се обади 
и ми каза, че е включил песента в ре-
пертоара си. Хората я харесват и му 
я поръчват. 

Може	ли	филмът	да	се	приеме	като	
моментна	равносметка	на	вашия	
живот	досега?

Филмът е за едно закъсняло по-
растване. То е тромаво, колебаещо се 
и непрекъснато възпрепятствано. За 
мен животът, сам по себе си, е една 
мистерия. Самото живеене. Докъде 
стигат границите на нашето его и 
как, налагайки го върху другите, да 
съхраним и тяхното. Сложно е и се на-
дявам, че успявам да не съм мръсник.

Във	филма	сте	поканили	и	свои	коле-
ги	от	документалното	кино.	Защо	
и	как	решихте	да	ги	поканите?

В „Смирен“ играят двама мои люби-
ми режисьори – Детелин Бенчев и 
Здравко Драгнев. Аз съм голям почи-
тател на тяхното творчество и на 
тях самите като хора. Участието им 
е един вид почит към тях и своеобра-
зен мост между нашите поколения. 

Често се гневя, че техните филми са 
недостатъчно известни на по-мла-
дите зрители, и работя тази неспра-
ведливост да бъде поправена. 

Христо	Петков	играе	твърде	раз-
лична	роля.	Как	работихте	с	него	
и	другите	актьори?

За първи път работя с професионални 
актьори и съм благодарен на съдбата, 
че срещнах актьорите Христо Пет-
ков, Мирослава Гоговска, Мария Ста-
тулова, Сашка Братанова, Ангелина 
Славова и Борис Луканов. От всеки от 
тях научих по нещо и с всеки бих ра-
ботил отново. С Христо се запознах 
три месеца преди началото на сним-
ките и когато споделих с колеги, че ще 
му правя проби, някои казаха, че той 
има вид, който не пасвал на тяхната 
представа за героя. Първата проба 
на Христо беше с дъщеря ми, която 
също участва във филма. Много ха-
ресах тази проба и разбрах, че него-
вият актьорски потенциал е далеч 
от стереотипа, който някои хора са 
си изградили за него. Беше изключи-
телно лесно да се работи с Христо и 
ми беше много мъчно да се сдържам по 
време на снимките и да не го хваля за 
играта му. Малко гадно от моя стра-
на, но от Ицко Финци бях научил след-
ната история. На първия снимачен 
ден на „Елегия“, точно преди начало-
то на първия кадър, Ицко Финци казва 
на Едуард Захариев, че се е подготвил 
старателно и е почувствал героя си. 
Тогава Едуард Захариев му отговаря, 
че цялата идея на Ицко е погрешна, 
и дава начало на снимките. Ицко спо-
дели с мен, че когато камерата зара-
ботила, той се почувствал напълно 
изгубен, но всъщност намерил това, 
което Едуард Захариев е търсил от 
неговата актьорска игра. Изключи-
телно много ценя филмите на Едуард 
Захариев и съвместната им работа с 
Ицко Финци, така че, както се казва, 
свих този метод и го прилагах в рабо-
тата ми с Христо.

Главният	герой	предизвиква	симпа-
тия.	Дали	не	търсите	съчувствие	
от	страна	на	зрителите?

Главният герой на филма не е симпа-
тичен в общоприетия смисъл на ду-
мата или може би той е симпатичен 
именно с това, че не е симпатичен. 
Може би думата „съчувствам“ е за-
губила своя изначален смисъл. Дано 
да греша. Но наистина се надявам 
филмът да предизвика съчувствие 
и разбиране към различните от нас 
самите.

След	филма	получихте	ли	смирение,	
имаше	ли	повод	за	прошка?

Ще отговоря с думите на един от 
героите на филма, Автоном, който 
пита главния герой: „Ти си мислиш, че 
нещо можеш да разбереш за човеш-
ката душа? Какво е прошка за теб?“. 
Мисля си, че смирението и прошката 
са твърде непостижими. Но ако се 
стремим към тях, въпреки че е въз-
можно никога да не ги достигнем, пак 
ще е нещо, което ще помогне да бъдем 
по-добри хора. А това не e малко. 

Светослав Драганов работи 
като автор, режисьор и про-
дуцент на документални фил-
ми от 2000 г. Негови филми са: 
„Животът е прекрасен, нали?“ 
(2001), получил Наградата за 
най-добър източноевропейски 
филм на „Док Лайпциг“, „Весе-
лите момчета“ (2003), „Млади 
сърца“ (2003), носител на Специ-
алната награда на Prix Europa, 
„Самодейци“ (2005), спечелил 
Златен ритон. „Смирен“ е не-
говият първи игрален филм, 
той участваше в конкурсната 
програма на София Филм Фест 
2022. Предстои разпростране-
нието му в цялата страна.

Светослав 
Драганов
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Нашето кино е длъжник на гражданско-
то общество. На фона на ширеща се 
корупция, зависимости от Държавна 
сигурност, влияние на Русия, бюрокра-
ция, политически назначения, липса на 
справедливост и десетки други язви на 
прехода българските филмови творци 
остават безучастни. Дали от липса на 
интерес, конюнктурни съображения, 
конформизъм, или от страх от силни-
те на деня и отказ от финансиране, в 
нашето кино отсъстват ярки творби, 
които да артикулират проблемите 
през езика на седмото изкуство и да 
предизвикат обществен дебат. Тък-
мо обратното, бяга се от тях, като 
сюжетите се фокусират или в близко-
то минало, или в битовизма на насто-
ящето. По този начин нашето кино 
отсъства от обществения дебат, а 
най-лошото е, че губи потенциала си 
да създава критична маса зрители. 
Буди недоумение как във филмовия ни 
свят авторите минават „между капки-
те“ и остават апатични. Има и опити 

(особено сред по-младите колеги), но за 
съжаление тези филми са малко на брой 
и не стигат до зрителите, не успяват 
да предизвикат дебат или ако го има, 
той е затворен в малки професионални 
общности. 

Киното може да има по-голямо значение 
за разбирането на политиката, откол-
кото обикновено се признава, особено 
когато се вземе предвид, че то пътува 
и извън националните граници. В крайна 
сметка толкова много филми се правят 
от политически съображения. И толко-
ва много политически въпроси – мигра-
ция, трафик, травми, геноцид – се ре-
шават най-добре чрез киното.

Седмото изкуство винаги се е инте-
ресувало от политиката. И не става 
дума за политическа пропаганда, а за 
контекста, в който киното, за разлика 
от средствата за масова комуникация, 
може да отиде отвъд фактите и да про-
вокира и отвори поле за дебат. Редица 
творци са били жертви на репресия 

заради своите възгледи – Чарлс Чаплин, 
Долтън Тръмбо, Пиер Паоло Пазоли-
ни, Джейн Фонда, Сергей Параджанов и 
много други. В съвременното кино също. 
Много творци ясно и категорично от-
стояват своите възгледи, заявяват 
гражданската си позиция и я защитават 
под различна форма. Достатъчно е да си 
спомним за филмите на Карел Райс, Лин-
дзи Андерсън, Тони Ричардсън, цялото 
кино на „сърдитите млади хора“ и бри-
танските социални филми. В Германия 
филмите на режисьори като Александер 
Клуге и Райнер Вернер Фасбиндер се на-
месват в бурните дебати и дори наско-
ро там беше издадена поредица на DVD, 
озаглавена „Германската есен“. В нея са 
обединени паметни филми като „Изгубе-
ната чест на Катарина Блум“, „Германия 
през есента“, „Оловно време“. Спомена-
ването на италианското кино веднага 
ни напомня за „Конформистът“ на Бер-
толучи или „Изповедта на полицейски 
инспектор пред прокурора на републи-
ката“ на Дамяни. 

Деян Статулов

и политическият 
дебат

Българското кино

„Кратко слънце“, 1979 г., реж. Людмил Кирков
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Съвременното кино не спира да прави 
дисекция на обществото, да залага по-
литически тези, да разказва истински 
истории за метастазите на властта. 
Режисьори като Кен Лоуч, братя Дар-
ден или Коста-Гаврас не отклоняват 
камерите си от раните на общество-
то. Съвременното иранско кино също 
е пример за това как режисьорите не 
се дистанцират от социалните проб- 
леми, а напротив – стремят се да ги 
разголят, правят опити за дебат и по-
лучават силен международен отзвук. В 
Европа такъв пример е филм като „Бок- 
луци“ (реж. Рудолф Бирман, Мариана 
Ченгел-Солчанска), който е създаден по 
данни за убийството на словашкия жур-
налист Ян Куцияк, разследвал корупци-
ята във висшите ешелони на полити-
ката. Италианското кино продължава 
да бъде будната съвест на общество-
то с филми като „Предателят“ (Марко 
Белокио), който разказва за живота на 
първия информатор в съдебен процес 
срещу мафията в Сицилия през 1980 г., 
или сатирата „Да живее свободата“ на 
Роберто Андо. Ярък пример е румънски-
ят филм „Колектив“ с две номинации за 
Оскар. Той разглежда трагедията в му-
зикалния клуб „Колектив“, в който след 
инцидент, подобен на този в софийска-
та дискотека „Индиго“, загиват десет-
ки млади хора. Друг значим филм от Ру-
мъния е „Защо аз“ (реж. Тудор Джурджу) 
за младия прокурор Кристиан Панаит, 
който се самоубива на 29 години след 
брутална репресия от страна на дър-
жавната машина. Филм, в който всеки 
български зрител ще припознае същите 
проблеми, които съществуват и у нас в 
годините на прехода. Вероятно не е слу-
чайно, че институцията на европейския 
главен прокурор е поверена на румънка-
та Лаура Кьовеши. Румънските творци 
успяват да използват силни сюжети от 
живота около нас и ги превръщат в про-
изведения на изкуството. 

На този фон е изненадващо как и защо 
българското кино се дистанцира от 
проблемите на обществото, при все че 
имаме прекрасни примери от нашата 
история. Достатъчно е да споменем 
филми като „Животът си тече тихо“ и 
„Привързаният балон“ на Бинка Желяз-
кова, „На малкия остров“ на Рангел Въл-
чанов“, „Понеделник сутрин“ на Ирина 
Акташева и Христо Писков и „Кратко 

слънце“ на Людмил Кирков. Тяхната 
съдба, както и тази на авторите им 
е прекършена от преторианците на 
„единствената партия“ (по израза на 
Веселин Бранев), защото открито и 
честно разкриват недъзите на общес- 
твото, критикуват лицемерния мо-
рал и не се вместват в идеологическия 
наратив на властта. По това време 
в България са създадени филми, които 
се открояват не само със своето кине-
матографично майсторство, но и с ярко 
изразената си гражданска позиция. Чес-
то техните автори идват от средите 
на БКП, някои дори активно са участвали 
в партизанското движение. Те се опит- 
ват да запазят своето достойнство 
и правото да отстояват идеалите си, 
подменени и грубо погазени от управля-
ващата комунистическа номенклатура.

След началото на прехода политиче-
ското ни кино се опитва да преосмисли 
най-близкото минало. Но плахо, защото 
липсва дистанция във времето. Петър 
Попзлатев прави такъв задълбочен 
опит за осмисляне с „Нещо във въздуха“ 
и неубедителен следващ опит с „Време-
то е наше“ по романа на Владимир Зарев 
„Разруха“, както и Евгений Михайлов със 
„Сезонът на канарчетата“. В нашето 
кино темата за ролята на Държавна 
сигурност се използва, за да се интер-
претира времето, в което сме живели, 
взаимоотношенията власт-индивид и 
власт-система. Като примери могат 
да се посочат „Дзифт“ на Явор Гърдев 
и „Гори, гори огънче“ на Малина Томова, 
донякъде и „Зад кадър“ на Светослав 
Овчаров – за оператора Христо Тотев, 
който се оказва с принадлежност към 
ДС, „Изпепеляване“ на Станимир Три-
фонов, „Цветът на хамелеона“ на Емил 
Христов и особено „Досието Петров“ 
на Георги Балабанов. 

Не бива да пропускаме документалното 
кино. Интересът към него е още по-го-
лям, след като архивът на ЦК на БКП 
става публичен, както и документите 
на Държавна сигурност. Тук бих посо-
чил филмите на Весела Казакова и Мина 
Милева „Чичо Тони, Тримата глупаци и 
ДС“ и „Звярът е още жив“, „Агресията“ 
на Анна Петкова, „Опит за биография 
на лицето Х“ на Васил Живков и други. 
Всички политически теми обаче са съ-
отнесени към времето на житейската 

зрялост на техните творци – лич-
ностното и творческо преосмисляне на 
живота им преди и по време на прехода. 

Сякаш следващото поколение автори 
по-убедително успяват да напипат 
пулса на времето. Тук ще отбележа 
„Източни пиеси“ на Камен Калев и „Без-
бог“ на Ралица Петрова, а също „Тилт“ 
на Виктор Чучков и „Вездесъщият“ на 
Илиян Джевелеков. Важно политическо 
послание и опит за социална критика 
виждаме в творбите на Стефан Ко-
мандарев („Посоки“, „В кръг“), също и 
на Петър Вълчанов и Кристина Грозева 
(„Урок“, „Слава“), Надя Косева („Ирина“) 
и Драгомир Шойлев („Подслон“ и „Пра-
сето“). На последния фестивал „Златна 
роза“ имаше много категорична заявка, 
че настъпва поколение творци, което 
категорично и талантливо поставя бо-
лезнени съвременни теми, които имат 
потенциала за дискусии и дебат – Мина 
Милева и Весела Казакова с „Жените 
наистина плачат“, Драгомир Шойлев 
с „Рибена кост“ (в сътрудничество с 
румънски съсценарист), „Уроци по нем-
ски“ на Павел Веснаков и „Смирен“ на 
Светослав Драганов. Очевидно е, че 
тези автори не се влияят от стигми-
те на прехода и на характерните иде-
ологически и житейски парадигми в 
обществото. 

Въпреки добрите примери напосле-
дък, родното ни кино все още страда 
от липсата на политически контекст. 
Надявам се, че постепенно ще узреем 
за нуждата от филми, които не само 
предизвикват дебат или поляризират 
зрителите (в което няма нищо лошо), 
но и дават нужното разбиране на поли-
тическите реалии, това би помогнало 
за изграждането на гражданското ни 
общество. 

На финала не мога да не спомена филма 
на Иглика Трифонова „Прокурорът, за-
щитникът, бащата и неговият син“. За 
съжаление премиерата му закъсня във 
времето, той остана в периферията на 
зрителския интерес, но продължава да 
е много важен в българското кино поли-
тически филм, особено актуален днес, 
когато Украйна е нападната, а военни-
те престъпления на Путинова Русия 
рано или късно отново ще насочат вни-
манието към Международния трибунал 
в Хага.
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Коя	е	Сибиле	Бергеман	и	какъв	е	
нейният	път?

Сибиле Бергеман (1941–2010) е една 
от най-активните фотографки в Из-
точна Германия. Преди 1989 г. рабо-
ти за издания, насочени главно към 
жените. След това снима и за издания 
извън Германия и създава изключител-
но интересна, естетска и женствена 
фотография. 

Бергеман	няма	фотографско	обра-
зование,	но	е	смятана	за	една	от	
най-значимите	авторки	от	вто-
рата	половина	на	XX	век.

Тя е ходила на лекции, но няма завър-
шено образование. Просто е имала жи-
тейския шанс да срещне фотографа и 
преподавател Арно Фишер, с когото 
живеят заедно. Имала е възможност-
та да общува с него, да черпи, така да 
се каже, от извора и вдъхновение, и съ-
мишленическа енергия.

Фокусни	точки	на	нейната	работа	
са	модните	и	портретни	фото-
графии,	но	това	далеч	не	изчерпва	
интересите	є.	

Нейното снимане е добър пример за 
този тип фотография, която не може 
точно да бъде определена. Фотогра-
фия, която снима истинския живот, до-
колкото това е възможно. Сибиле мно-
го добре се справя със заобикалянето 
на ограниченията в Източна Германия. 

По онова време е трудно да се сложи 
граница между фотографията, която 
се изисква да се прави, и фотография-
та, съобразна със собствените прин-
ципи. Така че Сибиле създава и нагла-
сена фотография, и жива фотография, 
както се казва за снимането на улица-
та. Прави портрети на свои близки – 
изключително интимни и откровени. 
Наистина тя има много широк спектър 
от интереси в областта на фотогра-
фията. След това работата ѝ става 
още по-разнообразна. След 1989 г. тя е 
от основателките на фотографската 
агенция „Осткройц“. 

Можем	ли	да	сравним	Сибиле	Бер-
геман	с	други	автори,	работещи	по	
онова	време?

Снимането с полароид привлича фото-
графите от всички страни. В Америка 
много автори работят в тази област, 
но тук не става дума само за фотогра-
фии, интересно е колко художници са 
привлечени от размера и формата на 
полароида, от неговата специфична 
рамка, от възможността да се пише 
отстрани в бялото пространство. 
Като започнем от Анди Уорхол и стиг-
нем до Хелмут Нютън, всички са се 
увличали по работата с полароид. При 
Сибиле е важна естетиката, която 
тя търси в полароидните кадри. Те са 
много семпли, много нежни. Снимала е 
нещо изключително обикновено, което 
не се връзва концептуално с цялостна-
та социалистическа идея, че трябва да 
се снимат по-съществените, полити-
чески ангажирани обекти и личности. 
Може да се свърже със самата идея за 
мигновеност на фотографията. По-
лароидът е направен с тази идея – да 
може да хване моменталното, веднага 
да видиш крайния резултат. Самото 
изображение е крехко, фино, цветове-
те не са същите като в действител-
ността. Има доста философия, която 
привлича автор като Сибиле. Тук не 
става дума само за естетика, но и за 
разбирането какво допълнително усе-
щане може да донесе фотографският 
материал.

Да	уловиш	момента	във	всекиднев-
ния	живот	–	това	виждаме	в	ней-
ните	фотографии,	но	какъв	е	ней-
ният	Берлин?	Или	може	би	нейната	

Източна	Германия,	защото	сред	
най-известните	є	фотографски	
серии	са	„Жените	на	ГДР“,	„ГДР	
мода“,	„Всекидневният	живот	в	
ГДР“.	

За мен е много интересно да наблюда-
вам тези фотографии, размишлявайки 
върху всичко, което ни свързва и раз-
деля с това, което виждаме на тези 
кадри. Защото ние сме живели в по-
добна действителност, но разликата 
е голяма. И е любопитно да наблюда-
ваме това и да си дадем сметка колко 
различни нюанси има в социализма. Тези 
фотографии показват част от реалния 
живот в Източен Берлин, но не бива да 
забравяме, че Сибиле все пак работи 
като цяло в нагласената фотография. 
Това не е тип улична, жива, нережиси-
рана фотография. Така че това е един 
добър пример за нас да видим нещо, 
което често забравяме – фотографи-
ята има много важна функция, освен да 
ни носи естетическо удовлетворение, 
освен да ни впечатлява, тя трябва да 
напомня. Тя трябва да учи онези, които 
са забравили, какво е било миналото. 
И това е важно, тъй като ние имаме 
склонността да забравяме. Направи 
ми впечатление какво каза нейната 
внучка Лили фон Вилд за това, че бла-
годарение на тези кадри тя самата е 
видяла един Берлин, който не познава, 
тъй като е родена след 1989 г., и го е 
опознала благодарение на наследство-
то от баба си. 

Вие	какво	откривате	във	фотогра-
фиите	на	Сибиле	Бергеман?

Това са ценни кадри, които по делика-
тен начин ни карат да се замислим как-
во е било. Защото под красивия облик 
на жените, на естествения живот, 
все пак стои един разделен град. Един 
град, в който свободата е недостижи-
ма за обикновените хора през 70-те и 
началото на 80-те години на ХХ век. 
Според мен това е най-ценното в тази 
изложба, защото тя има много пласто-
ве, по които можем да се движим, да 
размишляваме. 

Сибиле	Бергеман	снима	и	в	Гана,	Се-
негал,	Мали	и	Йемен,	освен	че	прави	
режисирани	арт	фотографии	в	Ев-
ропа	и	обикаля	улиците.

Сибиле Бергеман
 и нюансите на социализма
Оля	Стоянова	
разговаря																										
с	изкуствоведката	
Катерина	Гаджева	
за	естетиката	
на	немската	
фотографка,	
чиято	изложба	
продължава																					
до	10	април	в	СГХГ	
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Това са вече съвсем различни действи-
телности, но за мен е изключително 
това, че тя успява да се адаптира към 
тях. Ако погледнем нашата действи-
телност, ние имаме сериозен проблем 
с това – нашите фотографи, които са 
родени и са получили своята нагласа 
към фотографията по времето на со-
циализма, много трудно се адаптират 
към новата ситуация след промените. 
Да не кажа, че просто не успяват, за-
губват се в този преход. Разбира се, 
трудно е за автори, които вече са се 
изградили, да развият различно мис- 
лене. Изумителен е фактът, че тя по 
сполучлив начин успява да премине 
към новата ситуация, да премине към 
цветната фотография, защото това 
не е лесен избор. Интересно е да се наб- 
людава развитието на един автор в 
различните обстоятелства, в които 
се налага да работи. 

През	70-те	и	80-те	години	на	ХХ	
век	кариерата	на	Сибиле	Бергеман	
процъфтява.	След	промените	из-
живява	ли	момент	на	стъписване?	
Тогава	ли	се	появява	цветната	є	
фотография?	

Да, аз усещам, че това е един от голе-
мите преломи в нейната работа – да 
започне да се занимава с цветна фо-
тография, защото това изисква и друг 
вид техническа подготовка, освен че 
трябва да започне да мисли по друг 
начин. Със сигурност не е лесен пре-
ход, още повече че тук става дума и 
за излизането на фотографския пазар. 
Неслучайно създава със своите съмиш-
леници фотографска агенция. Пред-
ставям си какво би било, ако тя беше 
български автор, и си давам сметка, 
че разликата е много голяма. Скокът, 
който прави Сибиле, не е чак толко-
ва гигантски, колкото би бил за някой 
български автор. Защото ГДР все пак 
беше най-западната социалистическа 
страна. Въздухът в Берлин беше друг. 
Давам си сметка, че тук може би не 
успяхме да направим същото. Ние ня-
маме пример за жена, която е успяла 
да премине от социалистическата фо-
тография и успешно да се реализира в 
свободния свят след 1989 г. 

Това	означава	ли,	че	тази	фото-
изложба	позволява	да	бъде	четена	
през	нашата	история?

Изложбата ни дава повод да помислим 
върху проблемите на нашата фотогра-
фия, какво при нас би могло да тръгне 
по различен начин, ако обстоятел-
ствата не са били такива, каквито са 
били. На това обръща внимание дъще-
рята на Сибиле – Фрида фон Вилд, като 
казва, че когато ходи по света с тази 
изложба, ѝ прави впечатление, че хо-
рата от страните, преживели социа-
лизма, приемат по съвсем различен на-
чин фотографиите. В това няма нищо 
странно – хората успяват да при-
познаят себе си в определени ситуации 
в тези кадри. Така приемам и аз излож-
бата – като повод да си изясня какви 
са нашите проблеми. Ние не можем да 
анализираме и мислим собствената си 
фотография, ако не правим паралели. 
А това е един много интересен случай, 
който ни помага да ситуираме женска-
та тема във фотографията, която е 
изключително неразработена при нас. 

Споменахте,	че	няма	как	да	напра-
вим	сравнение	между	Сибиле	Берге-
ман	и	български	фотографки,	осо-
бено	по	отношение	на	кариерата.	
А	по	отношение	на	творческите	
търсения?	

Имаме великолепни авторки, много 
близки като търсения. Естествено 
е, че жените се стремят към подоб-
ни сюжети – снимат жени, деца, една 
от любимите теми на Сибиле. Всичко 
това съществува при нас, особено през 
70-те години, когато властта нароч-
но подтиква жените да работят все 
повече в сферата на фотографията 
и да снимат тези сюжети, които са 
по-чужди, по-далечни на мъжете фото-
графи. Да проникват на места, където 
е по-трудно да влизат мъже – в родил-
ните домове, в детските градини, да 
показват живота там, където една 
жена може да го почувства по-добре. 
Тук сравненията ги има, макар че гово-
рим за друга естетика. При нас всичко 
е доста по-сдържано, доста по-подчи-
нено на класически схеми, но емоцията 
и сюжетите не се различават толкова. 
Въпросът е после какво се случва. 

Да,	какво	се	случва	след	промените?

При нас има няколко проблема, които 
виждаме много ясно днес. Единият е, 
че жените навлизат в българската фо-
тография по някаква програма – това 

е моя теза, разбира се. Защото преди 
1944 г. ние нямаме история на жени-
те във фотографията. Няма такива 
данни. Да, има дами, които работят 
в областта на студийната фотогра-
фия, на портретната фотография в 
самото начало на ХХ век. Обикнове-
но подкрепят своите съпрузи, а след 
това отварят и собствени ателиета, 
но тук става дума за портретна сту-
дийна фотография, която е по-скоро 
занаят. През 20-те и 30-те години 
на ХХ век, когато жените в Германия 
навлизат с невероятна сила във фо-
тографията, когато се заявяват като 
автори, в България, да ви призная, не 
знам нито едно име на жена, която да 
участва във фотографски изложби. Или 
да се изявява, да е оставила нещо след 
себе си. След 1949 г. изведнъж се случва 
така, че жените програмно навлизат 
във фотографията, просто защото 
са нужни на властта и тя стимулира 
тяхното навлизане във фотография-
та. Това обаче става някак изкуствено 
– и ми се струва, че когато нещо е по-
строено по този начин, то няма как да 
е устойчиво. И когато тази създадена 
изкуствено среда вече я няма и жените 
са изправени пред собственото си оце-
ляване и трябва да докажат себе си на 
истинския пазар на изкуството, идва 
големият крах. Те просто не са научени 
на това, свикнали са да живеят в сре-
да, в която им се помага. Това е една от 
причините да нямаме фотографки от 
ранга на Сибиле Бергеман, ние просто 
нямаме минало. 

И	нямаме	приемственост.	

Затова не можем по никакъв начин да 
съпоставим ситуацията тук с оно-
ва, което се случва в Германия дори и 
в тежките години, които държава-
та преживява след края на войната. 
Въпреки разделянето на Германия 
там някъде остава памет и тя е от 
огромно значение. Тя оформя следва-
щите поколения и дава основа, върху 
която да се развива съвременната 
фотография. 

Все	пак	това	ли	е	единственият	
фактор,	който	влияе	на	развитие-
то	на	жените	във	фотографията?

И още нещо – в Германия има фото-
графско образование от началото на 
ХХ век и жените активно се включват 
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в него. Тук не става въпрос само за тех-
никата, а и за съпоставката с другите 
изкуства. В България ние нямаме така-
ва среда. Има един опит за основаване 
на такова училище през 1949 г., но за 
много кратко време. Там се обучават 
първите жени в българската фото-
графия, които са оставили сериозен 
отпечатък – Лоте Михайлова, Румяна 
Бояджиева, Кирилка Савова. Но не си 
мислете, че веднага започват да ра-
ботят като фотографи. Напротив, 
обикновено жените са зад завесата на 
някоя лаборатория, те са там, където 
не се виждат много. Излизат на преден 
план, когато политическата обста-
новка се променя, едва през 70-те го-
дини започват да правят изложби. 
След това се открива друго училище, 
техникум, което и до ден днешен съ-
ществува, но висше учебно заведение, 
в което да се изучава фотография, се 
появява чак през 90-те години. Бих ка-
зала, че това е било напълно умишлено, 
така показват фактите.

Фотографията	е	трябвало	да	бъде	
под	контрол.	

Да, разбира се. Едно такова училище 
какво би дало? Повече самочувствие, 
повече възможности на фотографи-
те, които обаче имат огромна сила. 
Затова в нашата ситуация е било мно-
го важно те да бъдат притискани, да 
не им се позволява много-много да се 
развиват. Това е една от причините 
да няма рекламна фотография у нас, да 
няма модна фотография. Защото тези 
неща са свързани с консумацията, с ма-
совата култура, с модата… Така че, за 
съжаление, има много спънки, които за-
трудняват нашите фотографки. 

Когато	разглеждате	работите	на	
Сибиле,	с	кого	бихте	я	сравнили,	
какви	имена	ви	хрумват?	Вивиан	
Майер	например?	

Да, има прилики с Вивиан Майер, въпре-
ки че тя е в по-различна ситуация, тъй 
като наистина снима живия живот – 
абсолютно неподправения, истинския, 
откраднатия миг. При Сибиле нещата 
не стоят точно така, нейната фо-
тография е изключително обмислена. 
Не е случайно, че в средата на Сиби-
ле и нейния партньор Арно Фишер са 
пребивавали различни автори от све-
товна величина като Йозеф Куделка и 

Робърт Франк, те са общували, били 
са приятели. Тази естетика я виждаме 
веднага. Това е естетиката и на Арно 
Фишер, и на Сибиле Бергеман. Тази 
общност се събира на базата на пред-
ставите какво фотографията може да 
направи с реалността. Но онова, което 

отличава Сибиле, е, че при нея има жен-
ственост. Това е женска фотография 
в най-добрия смисъл – фотография с 
друга чувствителност, може да бъде 
разбрана от жените, когато я наблю-
дават. Просто по-лесно стига до тях 
и повече ги докосва. 

фотография Сибиле Бергеман © Estate Sibylle Bergemann, ifa
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– И донеси от селото 2–3 пресни зелки!

Валев скочи в колата си, превъртя 
ключа за запалване и потегли плавно.

Такъв бе и животът му: бавен, рит-
мичен, равен. Нямаше високи препят-
ствия, но нямаше и високи цели. На 
следващия ден 39-те години в систе-
мата щяха да се търкулнат в компю-
търа на младата кадровичка, която, 
преди да попълни нервно трудовата 
книжка, ще връчи неизбежния обходен 
лист. Живот на бавна скорост, живот 
без видима причина. Жената, синове-
те и внучето губеха очертания пред 
лелеяния блян на всеки от системата. 
Денят на пенсионирането. Пенсията. 
Малко над средната и доста под тава-
на. „Системата“.

Колата забръмча по междуселските 
пътища. И тя, милата, хармонизи-
раше с живота му: кола средна ръка, 
втора употреба, три пъти сменен 
ангренажен ремък. 

Не трябваше да забравя зелките. Ше-
говитата поръка на началника при-
крива крехко усещане за провинциална 
власт.

Преди да разчете табелата на село 
Подгорица, в главата му прошумоля 
лентата на опита. 39 години кварта-
лен инспектор не е шега работа, ей. 
Първо милиция, после полиция. Воен-
ни пагони, цивилни пагони. Униформа 
след униформа. Но хората из попов-
ските села си го знаеха като Валев. 
Другарю Валев, господин Валев. Хар-
тията, дето бе изписал, отдавна из-
горя в пещта на безсмислието. И така 
до днес.

Пък и неговите преписки бяха до 
една скучни. Превъртя ролката на-
зад – нито драскотина върху гланца 
на службата. Ситни хорица, дребни 
ежби.

Кметът го чакаше на подобието на 
площад. Кмет след кмет – все едно и 
също вършат. При всяко спречкване 
звънят в участъка.

До кмета върху съборена боклукчий-
ска кофа бе приседнал опърпан човек с 
раздрани бузи и омотан бинт на левия 
лакът. От ромите беше. То това село 
бе странно село. Мечкари. Или поне 
бивши мечкари. Валев си спомни как 
преди 30 години във всяка къща има-
ше мечка. Развеждаха ги по сборове и 
панаири. Сега бяха останали 3–4 меч-
ки. За сеир. Но и те щяха да измрат до 
година-две. Няма вече събори. Ковид. 

Влязоха в канцеларията на кмета. 
Бюро нямаше. Масичка от холна гар-
нитура. Долната помощна дъска бе 
потънала в прах. Книгата, дето бе по-
дарил на по-предишния кмет, си беше 
там. Неотваряна.

Ще снеме сведение за инцидента, 
няма как. Неграмотен е човекът, го-
вори криво-ляво. Ще му превежда 
върху хартията той, Валев. Дано поне 
днешният казус опровергае вечната 
служебна скука. 

След трийсетина минути погледът на 
Валев препрочете записаното:

„Имам си едно бѝче, господин поли-
цай. Гледам си го вече четири месеца. 
От Аврам от прогóно си го зех. Купѝх 

си го. Ще ми върши работа. Ама пре-
ди три дни ми го окрадоха. Беше си в 
яхъро вечерта. Дето баща ми някога 
държеше мечката. На заранта го не-
маше. Едно време мечки крадеха, сега 
за моето бѝче завидеха. Два дена го 
тражим – нема и нема! Жал ми е. Па 
отидох до Нѐдра гледарицата, дето е 
в Дралфа, другото село. Беше познала 
на брат ми, когато му крадоха теле-
то лани. Та като ми заразправя Нѐдра. 
Отиваш, казва, довечера на пръчина-
та над селото, и чакаш. Целото село 
се види оттам. И гледаш, и чакаш. 
Която къща последна угаси лампите, 
там ти е бѝчето. Платих на Нѐдра и 
вечеро седнах на пръчина. Цела вечер, 
нощ дойде. Колко часа седех, не знам. И 
върколих очи, та чак ме болят. Накрай 
запомних къде последно угасна. И пра-
во там. И тъмнооо. Обаче каква огра-
да. Къде ги беха намерили тия камъне, 
не знам. У наш’та река нема такива. 
Два пъти паднах от високо. Ама прес-
кочих. Тихо. Нищо се не чуе. Прострех 
напред ръце, да се не претрепем. И 
слушам синджир. Мойто бѝче! И яз му 
викам „Бѝче Бѝче“. То раздрънка син-
джир по-силно. Позна ме. Напипах син-
джиро, да го поведа, па и да го погаля. 
И що да вида? – Мечка! Оградата ми се 
видѐ вадичка…“.

Тънка струйка пот бе избила по врата 
на Валев. Не беше заради лятото.

Колата на Валев пърпореше по пътя 
наобратно. Следобедната жега приле-
пяше върху разбитото шосе. Зелките 
танцуваха в багажника.

Утре Валев навършваше 60 години.
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