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Страшимиров
и българските противоречия
Днес малцина познават прозата на
Антон Страшимиров, а още по-малък
е броят на тези, които са чели знаменития му роман „Роби“ (1929–1930 г.),
нищо че „македонските страсти“
тресат из основи и днешното българско общество. Пиесите му („Вампир“
или „Свекърва“) от време на време изникват на театралните афиши, а голямото му „народоведско наследство“
и публицистиката му на практика не
са събрани и не са преиздавани никога.
Антон Страшимиров (1872–1937) си
остава сред „големите непознати“ в
българската култура. Ето защо – не
само с оглед на неговата 150-а годишнина – решихме да посветим този наш
брой на автор, който още приживе е
бил наричан „Гражданина“ (според д-р
Асен Златаров) и сравняван по значимост с Вазов, Пенчо Славейков или
Яворов. Критикът Йордан Бадев го
определя като „натура, преживяла
дълбоко превратностите на съдбата
и най-огнените вихрушки в живота на
българския дух“. А друг от съвременниците му ни е оставил следния негов портрет: „Антон Страшимиров,
едър, винаги с черна шапка, с малко
наведена глава, с тъмна брада, с болно свити устни и полупритворени очи,
загледани колкото навътре, толкова
и към света, почти винаги сам, без радостна усмивка на лицето. Скръбният
образ не само на Страшимиров, но и на
нашия писател, тъжен като видението на Христа, който броди по земята
и никъде не намира утеха“ (Цветан
Петков).

Портретирането е доста романтично, разбира се, но все пак загатва
облика на един доблестен писател,
който близо половин век се бори с
неправдите, насилието и показното патриотарство на родна почва.
Страшимиров винаги е демонстрирал органичното си отвращение към
„фелдфебелите на българската бюрокрация“. От 1900 г. не приема никаква държавна служба, прехранвайки
се единствено от литературните
си трудове, което му носи финансови
страдания, но и „гордо самочувствие“.
Не се бои да напуска лагера на своите
съмишленици, щом се разочарова от
деянията им. Бил е народник и анархист, яростен противник на Стамболов, сетне негов все по-почтителен биограф; преследван е за обида на
особата на княз Фердинанд, но преосмисля позицията си след балканските
войни. Върл критик е на дружбашкия
режим на Стамболийски, но именно
неговото писателско перо най-остро
заклеймява септемврийските кланета през 1923 г. А сетне, разочарован
от „левите среди“, не се поколебава
да напише, че „предните кадри на многочислената комунистическа партия
най-много съдействаха на новата
власт“. Дали това не обяснява и следното му изповедно роптание: „Нараняван отвсякъде и от всички, аз често
се виждах в страната си чужденец. В
какво се провиних, Господи? Не възлязох ли на връх Шипка и не развях ли
знамето на дедите? Или избягах аз? И
нима бягам?“.

Не, Страшимиров не бяга дори в найтрудните времена на войни и междуособици. Воден от убеждението,
че „човешкият род е лес; плоди се с
векове. Но дойде ли дърварят, започва да сече… А войната е неизбежният
дървар, който един ден пристига, размахал своята брадва“. Страшимиров
е винаги на поста си, търсейки как „с
перото си да излезе пред своите съвременници, без да избяга от дълбоката болка в душите им“. Така се раждат и народоведските му книги като
„Войни и освобождение“ (1916), „Книга
за българите“ (1918) или „Палач и злодей“ (1924). В тях той сякаш напразно
издирва „формулата на българското
разобщение“. И все се пита: кое всъщност сплотява петте основни етнически групи в страната (шопи, мизийци, тракийци, македонци и рупци)?
Шопите, смята той, са престорено
прости, но вътрешно упорити и алчни
за земя, нехайни и бавни. Мизийците
са сдържани хора, добри земеделци, но
доста потайни. Тракийците са буйни
южняци, свадливи и все налитат на
нож. Македонците са планинци, шумни и самохвалци, с ярко изразен спекулативен дух, затова дават огромен
брой политически и културни дейци
на България. Рупците (странджанци
и родопчани) са смес между северните и южните българи. Най-дисциплинираните, в които има и най-малко
байганьовщина.
Резултатът, пише Антон Страшимиров, е кипяща, нервна и неспокойна
смес от български противоречия. И
преди, че и до ден днешен.
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АНТОН СТРАШИМИРОВ

тема на броя

150 години от рождението му
Как четем Антон Страшимиров днес? Дали твърде разножанровото му творчество не е причината той да се окаже в ролята на „забравения класик“? Как
мислим Страшимиров като „политически писател“? Не е ли дошло времето да
бъдат преиздадени не само романите или пиесите му, но и публицистиката и
народоведските му съчинения? Дали съвременният читател има проблем да
се разпознае през очите на Страшимиров, който смята, че „ние, българите,
се раждаме с черни очила, през тях гледаме света и с тях умираме“?
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Страшимиров
Разговор с проф.
Михаил Неделчев

като политически писател
всички тези модернизми настъпва успокояване, връщане към класическите
форми на повествуване и лирическо
изразяване. Това е напълно характерно и за самия Страшимиров. Оттук и
тази негова нефокусираност, огромна
разножанровост. Той пише във всички
жанрове. Започва със стихотворения,
след това пише разкази, повести, романи, драматургия (която включва и
комедии, и трагедии), а на публицистиката му ще се спра отделно.

„Антон Страшимиров
описва българския
свят като много
богат свят. Да, вярно
е, че използва редица
„едносложни определения“                                             
за българина, но тези                
му обобщения                                                     
са толкова едри, че                
щом се вгледаме в другите
му текстове, виждаме,
че когато е „на терен“,
когато е в емпирията,                                                    
той анализира
българската общност
като безкрайно
разнообразна“
Борис Ангелушев, Скица
на Антон Страшимиров

Често определят Антон Страшимиров като „забравения класик“. В
творчеството му съседстват и реализмът, и модернизмът, а в личен
план той, по думите на Васил Узунов, преживява всички „горчилки и
вихрушки на българския живот“.
Защо той има толкова неотрадна
литературна съдба, а огромното
му литературно наследство сякаш
остава непознато за днешния чи-                                                                                                                                              
тател?
Не е вярно, нито е коректно да се
твърди, че Страшимиров е бил забравен или пренебрегнат. Все пак е непрекъснато преиздаван, включително
по времето на социализма в многотомна поредица на издателство
„Български писател“. Въпросът е, че
самият му образ на писател е някак
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нефокусиран. При него особеното е,
че в целия си жизнен път – от 1872 до
1937 г. – той преминава през няколко
стилови полоси. Сменя не само жанрови форми или тематични доминанти,
а минава през различни периоди, които го всмукват, променят го.
Страшимиров започва като писател
народник , класическа фигура за последните десетилетия на XIX в., след
което минава през мрачно обагрен
символизъм, за да стигне в романа си
„Хоро“ до много ярък експресионизъм,
на места твърде брутален. И след
това отново се връща в по-спокойна
и реалистична фаза на своето творчество, нещо характерно за цялата
българска литература. Замислете се
как в българската литература след
периодите на авангардизмите, на

Всичко това трудно ни дава един фокусиран образ на Страшимиров. Много е лесно да мислим Николай Лилиев
– той пише символизъм до късни години. В това отношение Антон Страшимиров може да бъде успореден само
с Иван Вазов. С никой друг. Поне по
цялата тази разнородност на творчеството си. Ала творчеството на
Страшимиров не е така събрано, както е събрано наследството на Вазов.
В многотомното издание от времето на социализма публицистиката на
Страшимиров бе представена само в
малки откъси, особено що се отнася
до работите му върху македоно-одринското освободително дело. И до
ден днешен тези му книги не са познати на съвременния читател. В това
отношение съм съгласен, че Антон
Страшимиров си остава частично
непознат.

И какво е обяснението ви? Защо
тези негови книги не се преиздават?
Понякога факторите могат да са
съвсем случайни. Никой не се е нагърбил с тази задача. Спомням си добре
като човек, който петнайсет години
е работил в издателство „Български
писател“, и то в отдел „Литературно наследство“, че ако нямаше хора
като Илия Тодоров и неколцина други
ентусиасти на издателската дейност, Захарий Стоянов също нямаше
да пробие и да бъде издаден. Вазов със
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свръхпривилегирования си статут
на народен поет винаги е бил едно изключение – той е издаван, и то добре
издаван.
Страшимиров няма тази съдба. Негова характерна особеност е, че той е
и политически писател. За мен много
важна и неизучена е фигурата на политическия писател. Наскоро изнесох
доклад за Васил Пундев, познат с критическите си текстове, но не и като
политически писател, свързан с македонските среди. Самата фигура на
политическия писател си остава неясна. У нас все още няма съзнанието,
че тя е не просто социална роля, а е
„втора същност“ на опубличностяване на съответни писателски фигури.
И за да стане ясна тезата ми, ще дам
пример с Яворов. Публицистиката му
обхваща огромен том и за да я познаваш, трябва да видиш с кого е полемизирал, трябва да познаваш историята
на македонското движение. А случаят
на Страшимиров е още по-особен. Той
се занимава не само с македонското
дело, където има книжки за Гоце Делчев и Кръстьо Асенов, за „Истината
по положението в Македония“, но е и

„Рядко сред българите се срещат благодетели. Благотворителността у
нас е сведена до помагане на крайно нуждаещи или до даване подаяние на
професионални просяци. Въздигане на благотворителни заведения, дори
богоугодни такива; посрещане на обществени нужди или увековечаване
на лична памет – чешми и мостове – всичко това у нас рядко се среща.
Нещо повече: малкото опити в това направление не успяват, обществото не ги тачи и не пази създаденото, то се разпада, ако няма пазачи… У
българите е заличена всяка следа от аристократични традиции: у нас
никой не гледа на народните маси като на по-нисши същества, които
трябва да се облагодетелстват. И стремлението в ново време да насадим това в страната нито се оправдава, нито може да успее… У нас
се цени само онова, за което сме дали и ние своята лепта; „харизаното“
ни съблазнява, то може дори да бъде злоупотребено.“
Антон Страшимиров, „Книга за българите“, 1918 г.

четник на Яне Сандански, колкото и
да е странно това. Ала основното при
него е, че той не е политическа фигура, а е политически писател, което е
нещо по-различно. Има политически
писатели, които са и политически
фигури, какъвто е един Димо Кьорчев,
който става секретар на Националлибералната партия.
Специфичното при Антон Страшимиров е, че освен с тематичната доминанта на македоно-одринското
освободително дело той се занимава
много и с войните. И има цяла поредица от книги. Страшимиров смята,
че войната разбърква националното
пространство, омесва различните
групи на нашия народ – шопите, тракийците, мизийците, македонците.
Ето защо за него войната не е само
драматична или трагическа преживелица, а е и нещо, което консолидира,
изравнява общностите, разбърква,
премества маси, случват се бежански потоци, с които България трябва да се справи. Аз няма да употребя
думата „народоведски книги“, която
е доста компрометирана, но тези
негови съчинения са наистина много
важни, те са второто му важно занимание. И третото му важно занимание – той изследва войните в чисто
стратегико-политически план. Пише
една много интересна книга, която е

силно пренебрегната – посветена е на
Германия през 1917 г. А при нас Германия и войната – дори да става дума за
Първата световна – са превърнати в
мръсно словосъчетание. Страшимиров посещава кайзерова Германия и
прави най-подробно нейно описание.
Той е близък до Генералния щаб, където тогава е сформирана писателска
група, работеща много активно, осъществяваща и издателска дейност.
Притежавам част от архива на тогавашната Цензурна комисия, където
има и негови цензурни дела. Писателите тогава работят и като цензори, цензурират кореспонденцията на
войниците.
Така че за Страшимиров войната е
много важно събитие. След това той
пренася тази проблематика и върху
гражданските размирици след 1923 г.
Именно той е този, който изгражда
образа на тогавашна България като
една „полудяла България“. Прави го
не само чрез романа „Хоро“, но и чрез
публицистични текстове като тези
в книгата „Палач и злодей“, чрез знаменития си апел „Клаха народа си, както турчин не го е клал“. Всичко това
са реализации на неговата същност
като политически писател. Сиреч
това не е втора писателска роля, а е
второ писателско осъществяване.
И тези сфери са доста разграничени,
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независимо че някой път темите
от публицистиката или документалистиката проникват в неговите
романи. Страшимиров има ясното
съзнание, че това са различни сфери. Особено интересна е и неговата
фиксация върху фигурата на Стефан
Стамболов.

Като оценката му твърде силно
се променя…
Абсолютно различна е през годините. Страшимиров на няколко пъти
извършва пълна трансформация на
написаното за Стамболов. Много
трудно е дори да се каже коя е окончателната му оценка за този исторически персонаж.

От борец срещу стамболовизма
той се превръща почти в апологет
на Стамболов?
В някакъв смисъл Страшимиров стига, ако не до възхищение, то поне
до монументализиране на образа на
Стефан Стамболов. И дори до оневиняване на всички екстремни действия
на „диктатора“. Поначало Стамболов е фигура, която поляризира – или
силно го любим, или силно го мразим.
Аз например съм потомствен стамболовист, при мен гледната точка е
някак предопределена. Докато при
Страшимиров промяната е наистина
изключително интересна, но в крайна
сметка се стига до извайването на
един наистина балансиран образ.

Да не би съвременният читател
да има проблем да се разпознае през
очите на Страшимиров? Един
цитат от „Книга за българите“
(1918): „Ние, българите, се раждаме
с черни очила, през тях гледаме света и с тях умираме“, пише Страшимиров и твърди, че най-вече си
патим от възродения наивитет
на един млад народ. Има ли нещо
такова?
Не знам какво означава млад народ…
Бащата на самия Страшимиров е от
с. Обидим, едно изключително място.
Това е село над Разлог, близо до Банско, откъдето тръгват някогашните
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големи строители. Неговите жители
навремето построяват почти всички
къщи на остров Тасос. Това е огромен
родови потенциал.
Искам да кажа, че описанията на
Страшимиров не са систематични,
а някои от изводите му, дори да впечатляват с изказа си, са все пак произволни. Той по великолепен начин,
и то в поредица от очерци, описва
крайбрежните ни градове. Това също
е негова голяма тема. Описва начина,
по който се съотнасят тези антични
гръцки колонии с населението, което
после е придошло и се е смесило с тях.
Идеята за това тръгва от неговия
роден град Варна.
Антон Страшимиров описва българския свят като много богат свят.
Да, вярно е, че използва редица „едносложни определения“ за българина, но тези му обобщения са толкова
едри, че щом се вгледаме в другите
му текстове, виждаме, че когато е
„на терен“, когато е в емпирията,
той анализира българската общност
като безкрайно разнообразна. И за мен
това е най-интересният център в неговите народоописания – фактологични и документални.
В текстовете на Страшимиров особено впечатляващо е разнообразието
от светове. Той сякаш потвърждава
теорията, че България не е никак
малка, а е голяма страна, тъй като
релефът ѝ е силно нагънат. И ако се
разгърне, тогава през тези долини
и котловини пред нас ще се ширне
една съвършено различна картина –
прекрасна равнина като Украйна или
Полша.

Каква обаче е ролята на Страшимиров като политически писател
приживе? Как гледат на него съвременниците му?
За разлика от сегашното време, когато тези книги не са четени и познати,
навремето те са били много четени и
популярни. В някакъв смисъл са били
по-четени дори от романите му и съперничат по известност на някои от
пиесите като „Вампир“ и „Свекърва“

или на романа „Хоро“, които са събития за времето си. Около тях са се
водили огромни полемики. Страшимиров е конфликтен писател. Около тези
му творби са се водели цели битки. И
цяло чудо е, че не е бил „отстрелян“,
че не е имало покушение срещу живота му.

Как пиесите на Страшимиров се
вписват в цялостния корпус на
творчеството му? Не са ли текстове като „Над безкръстни гробове“, „Ревека“, „Към слънцето“
едни от първите образци на символизма в драматургията от първите десетилетия на ХХ в.?
При Страшимиров има много силен
„ибсенизъм“. Бил е много силно увлечен
по Ибсен, по Хауптман, по цялата северна драматургия. Пиесите му, дори
да не са подражателни, са твърде
силно повлияни от тази ярка за времето си драматургия. За мен това е
по-неавтентичният дял от неговото
творчество. Като казвам това, не го
омаловажавам, просто съзирам в драматургията му доминативност на
заемките, на влиянията. В символистичните му драми отсъства битовата подробност, която все пак носи
баграта в пиеси като „Вампир“ или
„Свекърва“.

А комедиите му? Обикновено определят Страшимиров като автор,
който има много силно отношение
към трагичното?
Комедиите му са много силни. Страшимиров се представя като блестящ
комедиен автор. Има усет към комичното в ситуацията. Много трудно
ми е обаче да преценя дали неговият
хумор би бил атрактивен за днешния български зрител. Виждам, че се
правят постановки на „Свекърва“.
Най-вероятно режисьорите днес внасят актуален ключ или свои режисьорски прочити, които разгръщат комедийния потенциал на неговите пиеси.
Но това е валидно за комедиите въобще. Дори Вазовите комедии днес не са
чак толкова смешни.

Творчеството на Вазов съвместява в жанрово отношение наченките
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на цялата ни литература. Страшимиров като че ли се опитва да
прави същото…
Същото, но не го дублира. Страшимиров има свое си място, свой творчески
почерк. Вазов, разбира се, е създател
не просто на цялата ни жанрова система, а на няколко жанрови системи.
Всеки двайсет-двайсет и пет години
в една литература се изгражда жанрова система, след което нахлуват
други жанрове и се извършва деструкция на предишната жанрова система. Това е сложен формообразуващ
принцип.
Страшимиров е нервен автор. Бил е
крайно експанзивна личност или поне
такъв ни го представят неговите
съвременници. Публицистичните му
текстове са несистемни, написани са
крайно експресивно, на един език с непълни елиптични изрази, със скокове
в мисълта, с дупки в повествованието. Той сякаш не изчерпва възможностите на отделните жанрови форми,
а прескача от едни към други жанрови
форми. Така не омръзва на публиката.
След като намери ниша, не влиза в нея,
никога не дълбае в очакваната посока.
При него има застъпване на увлеченията му по различни жанрови форми и
тематични насоки. Страшимиров е
несистемен автор.

Експресивността му също може да
бъде подвеждаща. Романът „Хоро“
беше обект на силно идеологизирани прочити преди 1989 г. Как би бил
четен днес този текст?
Романът „Хоро“ беше канонизиран,
изваден от контекста на цялото
творчество на Страшимиров. Аз
много харесвам изследванията на
моя колега проф. Радосвет Коларов,
които са изключителни. Но и самият Радосвет Коларов се занимава
по-скоро със стиловите особености,
отколкото с внушенията на романа.
Смятам тази творба на Страшимиров за класически роман, независимо
от някои концесии към левичарската идеология. Романът е написан на
няколко вълни и е неравен, но точно
така е бил и замислен. Става дума за

експресионистичен роман, вътре в
самия текст има избухвания. Днешните поколения могат да го четат непредубедено, ще се забрави, че някога
е бил натрапван. В известен смисъл
този текст е „неприятен“. Той не те
увлича, а действа брутално. Мисля, че
„Хоро“ е вече освободен от някогашната си идеологизация.

Нека обясним обаче как от наследник на Вазов Страшимиров стига
до кръга около Гео Милев? Какви са
връзките му с литературния авангард от 20-те години на ХХ век?
Страшимиров ярко защитава Гео Милев и скърби за него след убийството
му. Христо Ясенов му е много близък,
чувства го като свой син. Страшимиров винаги е бил отдаден на младите
писатели, харесва му дързостта им,
насърчава ги. Той е противоречив в
оценките си, но щом подкрепя някого, го подкрепя безрезервно. Това си
личи и по начина, по който фаворизира
сътрудниците си в сп. „Наш живот“,
във в. „Ведрина“. Той умее да събира
около себе си общности, които както
се събират, така и се разпадат. Страшимиров не е д-р Кръстев, така и не
създава свой кръг, подобен на кръга
„Мисъл“. Няма кръг „Наш живот“, няма
кръг „Праг“, нито кръг „Ведрина“. Това
са писатели, събрани ad hoc, които
след това се разпиляват, сами се разпръсват. Не че той ги гони, пътищата им се разделят. Той не е Владимир
Василев, който създава нарастваща
„златорожка общност“. Страшимиров има слабост към младите. Но не
точно към „тези млади“ или „тези
нови“, а въобще към младите и новите. В този смисъл около него витае
някакъв „идеологически ювенализъм“,
тъй като самият Страшимиров винаги е патрон на младите писатели.
Спомените за него го представят
като лидерска, водеща фигура, като
човек, около когото винаги има някакъв кръг, но този кръг никога не е
постоянен.

„Сеизмографичен автор“ – така
го определя Минко Николов. Сто и
петдесет години по-късно това ли е

Михаил
Неделчев

Михаил Неделчев е роден на 17
юли 1942 г. в София. Завършва
славянска филология и философия в Софийския университет
„Св. Климент Охридски“. В продължение на 15 години работи
в отдел „Литературно наследство“ на издателство „Български писател“. Интересите му
са в областта на българската
литературна история, текстологията, литературния,
политическия и културния
персонализъм, геопоетиката
и актуалния литературен живот. Депутат във Великото
и в 36-ото народно събрание.
Бил е ръководител на департамент „Нова българистика“
в НБУ, председател е на Сдружението на български писатели. Носител на Националната
награда за хуманитаристика
Христо Г. Данов (2003), на Бургаската литературна награда
за цялостно творчество Голям
златен Пегас, на Специалната
награда на „Аполония“ (2004) и
на Наградата на Портал Култура за хуманитаристика за
2016 г. През 2018 г. бе отличен с
Националната награда за хуманитаристика Богдан Богданов.

формулата за живота и творчеството на Антон Страшимиров?
Да, мисля, че това е хубава формула,
удачно намерена от покойния наш голям критик Минко Николов. Защото
Страшимиров наистина реагира на
всички трусове. Не че той ги предизвиква, не че ги очаква. Ала когато има
социален трус, той реагира.
Разговаря екипът на „Култура“
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„Роби“

Алберт Бенбасат

или човекът
в бурята
на историята

„Роби“ на Антон
Страшимиров                                 
е авангардна за времето
си творба, съчетаваща
повествователни                        
и стилови похвати,
които са наглед
полунеприложими. Налице
е асиметрия в изначално
монолитния епопеен жанр
Романът „Роби“ дълго отлежава в
творческото съзнание на Антон
Страшимиров, за да бъде създаден
през последното десетилетие от живота му и в крайна сметка да остане
недовършен. Първите две части излизат съответно през 1929 г. и 1930 г.,
а от последната са запазени само 54
страници. Но като предшественици
на тази най-мащабна като замисъл
негова творба, своеобразна епопея на
македонското освободително движение, можем да определим романа „Среща“ (1904) и белетризирания биографичен очерк за Кръстьо Асенов (1906),
прототип на главния герой от „Роби“
Асен Дъмбев. Погледнат в литературноисторически план, романът заема
средищно място по отношение на темата „Македония“ – хронологично след
„Хайдушки копнения“ на П. К. Яворов и
преди тетралогията на Димитър Талев. От гледище на литературната
теория обаче, струва ми се, че той
няма аналог.
Според праволинейно мислещите литературни ментори от тоталитарно време Антон Страшимиров е бил
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„противоречив“ автор, изпитвал е известни идейни лутания, политически
и нравствени увлечения. Канонизиран
в този период е единствено романът
му „Хоро“, посветен на септемврийските събития от 1923 г., но и при
неговото изучаване в училище се подхождаше едностранчиво, като се наблягаше не върху неподражаемата му
експресивна поетика, не върху натурализма на изобразената национална
трагика, а върху идейно-класовата му
същност – при положение че в „Хоро“

От ляво надясно: Антон Страшимиров,
Трифон Кунев и Теодор Траянов,
ок. 1906–1907 г. Експонат на филиала
на Националния литературен музей
„Дом-паметник „Елин Пелин“, с. Байлово

такава фактически няма. Има потрес,
ужас, апокалиптичност, „варварски
канибализъм“, както се изразява един
съвременник на писателя.

Най-голямата манипулация със словото на А. Страшимиров бе повтарянето до втръсване на фразата „клаха
народа си, както турчин не го е клал“;
дълги години тя се цитираше цензурирано и откъснато от контекста ѝ,
в угода на безгрешната партия ръководителка. Вярно е, че спрямо безумните кръвопролития от септември
1923 г. и последвалите я „бели нощи“
на терор писателят демонстрира активна и непримирима гражданска позиция. В разказа си „Изповед“, печатан
в Гео-Милевото сп. „Пламък“ (кн. 1,
1924 г.) и в публицистичната книга
„Палач и злодей“ (1924) той произнася
моралната присъда над безбожниците братоубийци, за които казва, че
дори „психиатричното отделение на
Александровската болница се изпълни. И всички побъркани бяха из редовете на победителя“. Вярно е още, че
сред тия „побъркани“ бяха поръчителите и извършителите на смъртоносните изстрели, поразили собствения му брат – Тодор Страшимиров.
Ала жестоката ирония на Антон
Страшимиров удря и организаторите
и водачите на септемврийския метеж
– коминтерновската върхушка със седалище в Москва. През ноември 1923 г.
във в. „Лъч“ Антон Страшимиров пише: „Не бива да останем безучастни
пред страшното бедствие от току-що потушената гражданска война в страната. Стоят безпомощни
– хулени и гонени често, от най-близките си – хиляди семейства на избити и арестувани. Нито тези, които
подгавриха надеждите на народните
маси и забегнаха1, нито тези, които
клаха народа си, както турчин не го
е клал, – нито едните, нито другите
ще помислят за тълпите жени и деца,
останали на произвола през зимата...“.
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Все пак въпреки идеологическите
ограничения критици и изследователи като Минко Николов, Ефрем Каранфилов, Радосвет Коларов2 успяха да
очертаят сложната структурност,
смисловост и изобразителност на
Страшимировия фикционално-реален свят, приносите на автора в историографията, културологията,
народопсихологията, географията,
биографичния жанр. Не пренебрегнаха
съвсем и романа „Роби“. Днес, ако изключим един-двама литературоведи
и историци, почти няма изследвания
върху многостранната, бих казал, енциклопедична фигура на Антон Страшимиров. Е, щом при настоящата
институционализирана свобода на
словото ги няма изданията, прочитите, изследванията, при това далеч не
само за личности като Антон Страшимиров, струва си да се позамислим
как всъщност оползотворяваме тази
свобода...
„Роби“ е най-голямото белетристично постижение на Страшимиров след
„Хоро“. Останал в сянката му, със
своята поетика този роман, в чиято
основа също стоят кръв и жестокости, е хем сходен, хем различен. Това
е обемна епическа многоперсонажна
творба, чиито сюжет и конструкция, макар и в условен план, влизат в
диалог с „Под игото“ на Иван Вазов.
Още в заглавието може да се открие
известна, вероятно търсена от писателя аналогия – от една страна,
„роби“ лесно се успоредява с „иго“,
от друга, Асен Дъмбев и Бойчо Огнянов са обобщителни образи, зад които стоят действителни личности, а
сред другите персонажи също могат
да се открият немалко паралели. Романите започват по горе-долу сходен
начин – главният герой в „Роби“ Асен
убива турски низамин (Кралича-Огнянов убива двама турски злодеи), за да
спаси честта на любимата си от поругаване. И още: в двете произведения става дума за характерологично
сродни исторически събития – подготовка на бунт и саможертва в името
на националното освобождение. Самият бунт – Илинденското въстание

от 1903 г., остава неотразен в „Роби“,
това вероятно е трябвало да стане
в планираната, но неосъществена
трета част на романа, ала така или
иначе „Илинден“ няма как да не се проектира в читателския „хоризонт на
очакване“.
Както е известно, и едното, и другото фикционално успоредени събития
(априлското от 1876 и илинденското
от 1903 г.) не водят до освобождаване от игото, те имат трагически
завършек. С тая разлика, че в романовия свят на Страшимиров „игото“
се простира отвъд територията на
вече свободната част от отечеството, тоест в „Роби“ съ-съществуват
две време-пространства, едното
от които все още е „робско“. Последното обстоятелство не е останало
без внимание, нещо повече, видимо
неутралната позиция на Княжество
България (в това число и на Фердинанд Сакскобургготски) и на Великите сили спрямо борбите за независимост на Македония е разгледана от
автора в силно критичен дух. Трябва
да се отбележи и друг важен момент,
поставящ разграничителна линия
между двата романа. Въпреки че думата „иго“ вероятно съзнателно е
избегната у Страшимиров, а „роби“
се повтаря като лайтмотив, нито
в гласа на повествователя, нито в
речта и цялостното мислене и поведение на основните носители на
освободителната идея не се демонстрира робска психика; те са видени
и изобразени като свободни хора. Антон Страшимиров, който в младите
си години е пряко ангажиран с каузата Македония, включително и като
четник на Яне Сандански, има лични
впечатления от дейците на освободителните ѝ борби. Би могло да се
допусне, че този факт ще приближи
някак си художествения му подход до
този на Яворов в „Хайдушки копнения“
– лирично-есеистичен, фрагментарен, хуманистичен. Тъкмо напротив.
В своята интерпретация на сблъсъка
между враждуващите сили (външни и
вътрешни) авторът на „Роби“ сякаш е
опиянен от безразсъдната бунтарска

От ляво надясно: Христо Силянов,
София Малиновска-Силянова,
Тодор Добринович, Антон Страшимиров,
Стефка Страшимирова, Михаил Герджиков,
Пейо Яворов, 1904 г.

саможертвеност на своите литературни протагонисти, достигаща до
екстремизъм, жестокост, незачитане на своя и чуждия живот. Идентифицирайки се ту с един, ту с друг от
персонажите си, самият повествовател изпада на моменти в екстатични
състояния, дори прекрачва границите
на здравомислието. Знаменателна в
това отношение е репликата на Асен
Дъмбев към поета Цоньо: „Човечност
ли, Цоньо? Да не си я поменувал в стиховете си – откъсвам ти главата.
Ние сме роби. И ще убиваме. Защото
ни убиват. Толкоз“.
В завършените части на „Роби“ централно място заемат две реално случили се събития – отвличането на
американската мисионерка мис Стоун (в романа Мис Агнес) и Солунските
атентати от април 1903 г., извършени хладнокръвно и самопожертвователно от групата на „гемиджиите“.
Би следвало да се изтъкне, че тези акции, особено втората, имат от днешно гледище терористичен характер.
В солунската, която е неистово кръвопролитна – взривени са „Банк Отоман“ и френският кораб „Гвадалкивир“
(в романа турски стационар – „Османие“) – загиват невинни хора, както
и почти всички атентатори. Това са
актове на отчаяние, практическият
им резултат е почти нулев, бихме казали, дори негативен за освободителната македонска кауза. Въпреки това
авторът видимо симпатизира на
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съблазни и привлечена от охолния
хайлайфен живот. Съдбата задълго я
разделя от някогашния любим, но от
връзката им се е родило дете, което
тя укрива не само от баща му, но и от
света.

„гемиджиите“ и не оплаква техните
жертви. Що се отнася до похитената
американска мисионерка, образът ѝ е
верен на „оригинала“ – личност обаятелна, съчувстваща на „робите“,
силна духом.

Превратностите, които романът ни
поднася, след години отново срещат
Ема и Асен. Тя вече е разделена с богатия си съпруг, починал междувременно, а по-късно се сгодява за друг мъж,
италианския дипломат Марикио ди
Тори, играещ поддържаща роля във
фабулния ход. По-важното обаче е,
че и Ема Меворах е въвлечена в двете
отчаяни акции, защитаващи освободителната македонска кауза. Мотивите ѝ да се постави в услуга на революцията са противоречиви и като че
ли обвързани с току припламващата
любов към бащата на нейния син. Ала
в един от епизодите, когато отношенията ѝ с мъжа се припокриват
със съдбата на обреклия се на делото бунтовник, тя твърдо произнася:
„Но аз съм родена в Македония. И съм
ваша. Употребете ме: готова съм на
всичко“. В друг момент за същия Асен
Дъмбев, към когото проявява подчертано амбивалентни чувства, тя ще
признае: „Знайте: той ми е съпруг!
Съпруг по законите на човешкото
сърце“.

Както и в „Под игото“, в „Роби“ на
Страшимиров любовната история е
интегрална част от романа. Но приликите свършват дотук. Като изключим любовните чувства, двата
централни женски образа нямат нищо
общо помежду си. А и самите чувства
са, бихме казали, диаметрално противоположни. Още в първите страници
на „Роби“ ни дебне изненада – главната женска героиня е еврейката Ема
Меворах, дъщеря на богатия солунски
банкер Елиас Бенбасат. Тя е невръстната любов на Асен Дъмбев, тъкмо
нейната чест спасява той, отнемайки живота на изнасилвача низамин.
След което момъкът изчезва, за да го
видим вече израснал – войвода и революционер, чието прозвище Мечката
отразява силата, куража и хладнокръвието му. Вече зряла жена, Ема е образована, талантлива, красива и прелъстителна, податлива на плътски

Не можем да не се запитаме: на какво
прилича всичко това, какво наподобява? Исторически роман епопея ли е
„Роби“, или сензационно-авантюрно
четиво от типа „потайническа литература“, нещо а ла „Парижките потайности“ на Йожен Сю? За този тип
масова книжнина (известна като „роман подлистник“, „роман фейлетон“),
тръгнала от френската вестникарска
преса и заляла европейския пазар през
ХIX в. (а по-сетне прескочила и в ХХ в.),
може да се говори дълго. Най-характерното за нея обаче е миксирането
между безкрайно количество интригуващи и пикантни истории, в които
властват шпионско-криминалното,
тайнственото, любовното, екзотичното, приключенското, разбойническото и пр. Тук доброто и злото са в
постоянно противоборство, като
героите – и добрите, и лошите – си

Александър Божинов, Епитафия за Антон
Страшимиров: „Нашата книга на разказа,
която не е нито много голяма, нито много
плътна, биде привързана наново с черната
манта на скръбта“, в. „Зора“, 16 декември
1937 г.
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служат с нечестни средства, за да
постигнат благородни или користни
цели.
За влиянието на Вазов от Виктор Юго
и Йожен Сю се знае, а и сам той не го
крие. За Страшимиров допускането
за такова влияние е оправдано, макар
и не заявено. Имаме изобилие от преплитащи се истории: козни, заговори,
шантажи, отвличане, атентат, отмъщения, убийства, масови смърти,
романтично-фатални любови (тук
множественото число е на място!). Те
са обвеяни в тайнственост и нерядко
завършват неочаквано. Срещат се и
внезапни отклонения, сякаш напълно откъснати от сюжетната логика
– например бълнуванията на епизодично явяващия се учител Манолев,
който развива налудните си идеи за
„турския произход“ на Аспаруховите
българи, свързващ завинаги историческата съдба на двата народа…
Цялата тази разнородна, хибридна,
мозаична амалгама е пресъздадена
със смайващ замах: „робите“ с лекота
Писмо на Антон Страшимиров до
ловчанлията Иван Цанков, 24 април 1937 г.
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извършват както геройства, така и
злини, а освен „господарите“ замесени
са също чужди дипломати, политици,
царедворци, хайлайфни дами и господа. Действието прескача от Солун в
София, оттам в Рила и Пирин, в села
и паланки, препуска по жп линии. Значително място е отделено и на една
отчаяно смела авантюра в Рилския
манастир, при която са оплячкосани
деликатесите от празничната княжеска трапеза. Персонажите в романа
са многобройни, замесени са различни
етноси, между които българи, турци,
гърци, евреи, италианци и др. Езиковото общуване също е смесено, Страшимиров умее според случая да се възползва ту от македонския диалект, ту
от френски или турски думи и изрази,
ту да влезе във „високия“ книжовен
регистър или в разговорните, понякога и жаргонни форми.
Във връзка с изложеното по-горе ще
се спра на един специфичен за края на
миналия век случай. През 1993 г. романът „Роби“ е публикуван от издателство „Стрелец“ под заглавието „Солунските атентатори“. Подмяната
– в нарушение на авторовата воля!
– бе очевидно с рекламно-търговска
цел, защото по времето на ранния
Преход постоянно се „възкресяваха“
забравени или забранени през тоталитарния период книги, реанимираха
се станалите апокрифни „потайнически“ сензационно-приключенски и
криминални четива, издавани преди
50–100 години, към които публиката
изпитваше носталгични сантименти. С така „подновеното“ си заглавие
„Роби“ се вписваше успешно в този
контекст, с други думи, можеше да
бъде причислен към освободената от
тоталитарен арест масова книжнина. За просветения читател измамата лъсна бързо, тъй като този роман,
макар и малко обговарян от критиката, никога не е забраняван, напротив,
включен бе в две многотомни издания
на Страшимиров, както и в два сборни
тома, публикувани през 1970 и 1982 г.3
Е, може би в духа на модерната и печеливша тогава ретро вълна по-подходящо заглавие на книгата би било

„Солунските потайности“, тъй като
по същото време в големи тиражи у
нас се препубликуват „Цариградските потайности“, „Софийските потайности“ и ред други заглавия с подобни
наименования.
Сега вече сериозно. „Роби“ на Антон
Страшимиров е авангардна за времето си творба, съчетаваща повествователни и стилови похвати, които
са наглед полунеприложими. Налице
е разконцентриране, асиметрия в
изначално монолитния епопеен жанр.
От една страна, класически „разлят“,
подробен и описателен наратив, верен на реализма, но и романтически
обагрен, и подвластен на сензационно-приключенската „потайническа“
традиция. Този подход е характерен
за част от белетристиката ни в края
на ХIX в. и началото на ХХ век, но никъде не е прилаган така изчерпателно. От друга страна – моментно избухване на модерния, психологически
натоварен, сгъстен, фрагментарен,
експресивен слог, който се експериментира от прозата ни най-вече след
Първата световна война и който в
„Хоро“ авторът изостря до кошмарност и екстатичност. Страшимиров
е писател на настроенията, на импулсите, на страстите, но ги оползотворява с изключително майсторство. С
еднакъв успех той успява да изобрази
красотите на планинския и морския
пейзаж, суетата и врявата на градската стъгда, мистериите на задкулисните интриги и „в низините“, и
„по върховете“; умее (при такъв брой
„разнокалибрени“ персонажи!) да влиза в простичкия свят на селския човек,
в психиката на обсебения от идеята
мъченик на революцията, както и да
прониква в подсъзнанието на лутащата се между майчинските чувства и
еротичните си фантазии млада жена.
„Роби“ е сложна, многопластова, многогласна творба – епопея на едно бурно, метежно и едновременно подло
време. Ключовата дума тук според
нас е „човеците“. Тях авторът назовава с многозначното обобщително
понятие „роби“. Антон Страшимиров

Алберт
Бенбасат

Алберт Бенбасат e роден през
1950 г. в София. Литературен
историк, критик, публицист и
издател. Професор, преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация
на СУ „Св. Кл. Охридски“. Автор
на множество студии и статии в периодиката, както и на
13 книги, сред които: „Цензурата върху книгата“ (2003), „Европеецът“ Бай Ганьо и светлият
мит за Щастливеца“ (2005),
„Алиса в дигиталния свят. По
въпроса за книгата през XXI в.“
(2013), както и на сборника с
разкази „Изгубени вещи“ (2020),
отличен с Наградата за проза
на Портал Култура за 2021 г.

чете историята през човешката
съдба. И обратното – проектира човека в бурята на историята. Щедро
възползвайки се в смислов, сюжетен
и формален аспект от смешението
между традиционни и модерни белетристични форми, този роман смело ги
надхвърля. „Роби“ се нуждае от „разкодиране“, тоест от съвременна преоценъчна интерпретация.

1
След септемврийския метеж и разгром Георги
Димитров и Васил Коларов бягат в Югославия и
оттам в Съветския съюз.
2
Вж. Минко Николов, Антон Страшимиров, Монографичен очерк, София, „Наука и изкуство“,
1965; Ефрем Каранфилов, Българи, София, „Народна младеж“, 1980; Радосвет Коларов, В художествения свят на романа „Хоро“, София, „Български писател“, 1988.
3
Вж. Антон Страшимиров, Романи, София, „Български писател“, 1970; Антон Страшимиров, Рамаданбегови сараи, Сура бир, Роби, София, Издателство на БЗНС, 1982.
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Русия

Антон Страшимиров

и българското освобождение
Мнозина не допущаха,             
че народът ни ще може         
да се освободи от руското
обаяние, да намери своята
самобитност. Така би
било, ако имаше каквато
и да е психична общност
между двата народа
–   руси и българи. Но тях            
ги дели психична бездна

живот на Турция, а не просто от племенен романтизъм. През годините
1850–1870 важна личност в Цариград
е българинът княз Богориди: султанът лично посещава дома му – внимание, каквото не е оказвано дотогава
на никой християнин. Възпитател на
турския престолонаследник по това
време е българинът Райкович от Самоков, свършил факултет във Виена. А доверен съветник на султана
и цензор на гръцката патриаршия е
българинът Турко-Василаки (Васил

Българското възраждане дойде късно. Отец Паисий хвърли своята ръкописна история едвам в края на осемнайсетото столетие. А и тя се чу
от българите след половин век. Това
се дължеше на настъпилото в Турция
държавно разложение, което се отрази главно върху българските земи –
арени на руско-турските войни.
Едва след Севастополската кампания,
когато западноевропейските сили
затвърдиха властта на цариградските султани, Турция се окопити и се заредиха в нея реформи. Гръцките земи
се бяха обособили в отделна държава
и към турските политически грижи
се приобщи странична задача: да се
омаломощи останалият в империята
гръцки елемент. Това въздигна българите: те замениха гърците в държавните предприятия, почнаха трескаво
да ги изместват и в пазарите. За късо
време в Цариград се групира почти
стохилядна българска колония от капиталисти, търговци, занаятчии и
интелигенция – учени, поети, журналисти, висше духовенство, държавници, дори и благородници (един княз
и един паша).
Българското възраждане се импулсираше от страничен импулс в държавния
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на българите от гръцката патриаршия те постигнаха светско признание и единство на племето си в империята: оформиха се в нация със свой
политически представител. Нещо
повече: при опитите за учредяване на
българска автокефална църква държавникът българин Турко-Василаки
иска по официален ред да се назначи и
формален светски глава на българите,
един представител на племето при
Високата порта…
Всичко това не е могло да не приобщи към очертаните реалистични
контури на народната ни психология
известни национални надежди – нова
романтична черта.
Турските отстъпки спрямо българите не са случайни, нито са политическа наивност. В Българското възраждане избиват налице две струи,
които спъват зародения политически
романтизъм в племето.

Велков) от Върбица – „велзевулът на
империята“.
В Турция, като в теократична държава, духовните началници на отделните черкови са политически глави на
националната група. С откъсването

Българските нотабили, като представители на българската народна мощ, дължат благосъстоянието
си предимно на турските държавни
предприятия. Психично у тях не се
пораждат съблазни за сепаративна
българска държава. Преживелият събитията български революционер и
писател Стоян Заимов твърди в своите записки, че когато през 1875 г. се
явил в Цариград да революционизира
българската колония, хората му заявили ясно и категорично: предпочитат да са последни турски заптии в
Анадола, отколкото първи сановници
в някаква българска държава. По-късно отделянето на България от Турската империя бе домакинска катастрофа за тия слоеве: те трябваше
да напуснат необятната сравнително Турция и дълго не намираха какво
да предприемат в малкото българско
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княжество. Народ с така оформени
предни слоеве не можеше да не подтиква цариградските политици към
великотурски спекули.
Руският поход до Одрин на генерал
Дибич през 1829 г. завърши катастрофално за българите. Нашите маси в
Източния Балкан се помамиха от котленеца руски офицер Георги Мамарчев
и въстанаха, за да се опрат на възвръщане на земите им. Но Русия, която с
тази война закръгли азиатските си
владения, се беше помирила с Турция,
та генерал Дибич сви българите и
предаде вожда им Георги Мамарчев на
турските власти. После, при изтеглянето на войските си, руският генерал
дигна българските маси по своя път и
ги засели в Крим, откъдето изхвърли в
Турция стохилядни маси татари. Това
беше кървав погром за Източна България, където се поселиха тези татари
(в началото на 60-те години на XIX в.
русите изхвърлиха от Крим черкезите – пак стохилядни маси минаха през
Източна България). Българската белетристика през Възраждането почва с повести и разкази за тази българска гибел в най-старинната част
на отечеството ни (Илия Р. Блъсков).
Кримските татари – голи и боси руски
изгнаници – са пленили и грабили Източна България цяло десетилетие.
При генерал-Дибичевия поход за секретар на Видинския валия служеше
Сава Раковски, свършил факултет в
Атина, после друг в Париж. Той лелеял
в себе си надеждата да създаде по образеца на Сърбия българска държава
и да ѝ стане княз. Раковски влязъл в
тайни отношения с Дибича и шпионирал турците. Заловен обаче от последните и отпратен към Цариград,
той се явява в Румъния и после излиза
с известната своя филипика против
Русия. „Пазете се от Русия! – пише
той след погрома на Източна България. – Русите ще обезлюдят земята
ни, ще я заграбят и ще ни претопят:
българите нямат по-опасен враг от
русите.“ Раковски е баща на българските революционни борби: той основава първите комитети, първия
български революционен лист, първото българско политическо списание.

Политическите му идеали не надхвърлиха обаче рамките на турско-българския държавен дуализъм по образеца
на Австро-Унгария, в какъвто смисъл
той издаде и меморандум.

из основа българската душа и надъха
новите поколения с национално самочувствие, гордост, суета.

Прочее тези две ярки струи в българското народно възраждане подбуждаха турците към ония отстъпки спрямо българското племе, които
усилваха надеждите. И ако от тия
времена на политическа близост не се
добиха никакви резултати, причините не ще да са нито в несъществуващия у реалистичните българи расов
романтизъм („славянско чувство“ и
„русофилство“), нито пък в някаква
турска некадърност. Англия и Франция разшириха и затвърдиха капитулациите в Турция и я погубиха. Тя се
лиши от съществени ресурси за държавно домакинстване, та в провинцията настъпи застой и разтление,
администрацията се отслаби и разврати. Краят е известен: национално
обособените племена (дори и някои
от мохамеданските такива) потърсиха спасение във въоръжен отпор и
външна помощ.

Последвалите български въстания
покрусиха двете страни на Средния Балкан и северозападната част
на Родопите, тоест средището на
България. Така създадената от русите само след две години българска
държава беше главоломна изненада за всички българи. И мнозина вече
не допущаха, че народът ни някога
ще може да се освободи от руското
обаяние, да намери своята самобитност и да я въплъти в държава сама
за себе си. А и така би било, ако имаше каквато и да е психична общност
между двата народа – руси и българи.
Но тях ги дели психична бездна. И се
разкри тя в създаденото българско
княжество още при първите стъпки. В политическите борби изведнъж
избуя българското своеглавие: всеки
разсъждава, критикува, отрича, гаври… никаква дисциплина! Да можеха да
търпят това руските генерали… Те
се сдушиха с българските нотабили.
А тези бяха компрометирани в страната си. При административното
разтление в Турция и през българските въстания нашите заможни слоеве
се бяха отказали от политическата
си роля и изпаднаха в себична инертност: в спекулациите си те боравеха
с простени и непростени средства,
поддържани от изпадналите в злодеяния властници. И угнетените народни маси прегърнаха революцията
– потръгнаха с „хъшовете“. Сега, в
свободна България, руските генерали се сдушиха с този компрометиран
заможен слой, привиха към същото и
доведения княз, суспендираха учредената конституция и се заловиха да
създават държава по руски образец…
А как можеше да стане това! Възбуя
цялата страна така неистово, че сам
известният шеф на русофилството
в България – Драган Цанков – пръв
хвърли по адрес на Русия паметните
думи: „Не щем ѝ ни жилото, ни меда“.
Народът спечели на своя страна княза си, а отритна руските генерали,

Така нашият народ биде доведен до
политически авантюризъм. А това
не можеше да не наруши основно констатираните реалистични контури
на българската народна психология.
Тук имаме дори изненада за самата
народна душа. В неусетно почналата кървава борба срещу турското
владичество бликна неподозираната
и от самите българи подсъзнателна стихийност. Хайдушкият епос на
нацията, предаван от поколение на
поколение в заунивни мелодии и примесен с фантастични образи, сега се
оживотвори и реализира. Понесоха се
в народа разкази за белградските подвизи на командвания от Сава Раковски български легион – подвизи, които
хвърляха сянка върху сръбското юначество. Дойдоха легендите за хвърковатия Филип Тотю и за новия цар
на Стара планина – Панайот Хитов.
А всичко това породи фантастичния
поход през Дунава на Хаджи Димитра
и Стефан Караджа, поход, който беше
истински мълниеносен гръм: сътресе

***
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които вече враждуваха и с младото
българско офицерство.

„Проклет да е султанът, че си даде
царството“…

Враждата между руските инструктори и нашите офицери идеше от
сблъскването на българската самобитност с психично чуждото ѝ руско
опекунство. Руските инструктори се
видяха изолирани в страната; самите
българи не биха могли да прецизират
тогава основните причини. И се доизживя исторически извънредно красноречива изненада: освободените от
Русия българи само след седем години
подготвиха и извършиха Румелийския преврат, а нито един русин не бе
посветен в него, макар че властта в
страната все още беше в ръцете на
руските консули и на руските военни
началници!

И после – дълго стоя открит един
върховен въпрос на държавен престиж и на условията за българска политическа независимост. Признаването
на новия княз трябваше да стане при
зачитане на моралната и историческа същност на контрапреврата.
Примирението ни с Русия трябваше
да е не снизхождение и милост от нея
към българските патриоти и към избрания от тях „узурпатор“ княз, а
наопаки, това примирение трябваше
да носи снизхождение и милост от
България към тези от изменилите ѝ
синове, които бяха осквернили държавния ѝ престиж и бяха убили радостта на народа си. Точно изразено:
княз Фердинанд трябваше да постигне признаването си като победител
на руската дипломация, за да освети
с това правото на българския народ
да има държава сама за себе си. Историческият момент изискваше да
се отбие общественото внимание в
България от трънливите въпроси на
международното положение и да се
ангажира то във вътрешните борби.
А един нециментиран народ не е тъкмо в пътя на нормалното си развитие,
когато се разяжда изключително във
вътрешни борби. Тези борби, особено когато умишлено се отклоняват
от международното положение в незакрепналата държава, не могат да
не избият в идейни сектантства и
ексцентричности. Това не само че не
допринесе за общественото дисциплиниране у нас, но упражни по-после
пакостно влияние върху възникналите в Македония кървави борби, които
непосредствено засягаха българския
държавен живот.

Конфузията беше голяма. В Петербург се разсърдиха и се забъркаха. Не
им оставаше друго, освен да повикат
своите – изолираните от народа в
България – инструктори назад. Но
българите и без тях биха сърбите
на Сливница. Туй преля чашата и от
Петербург прибягнаха до радикална
мярка: устроиха детронирането на
Батенберг. А то се последва от нова
и по-съкрушителна конфузия: българите потушиха руския комплот и си
върнаха княза.
***
В българската художествена литература има страници как старопланински колибари посрещат първите
български началници: те ги прегръщат, целуват им ръцете, сабите,
пагоните. Можем да си представим
великата радост, с която народът е
посрещал своя княз. Тълпите не могат
без вожд и намерят ли го, държат се
за него, като откриват така себе си,
своето единство, воля и мощ. Особено след Сливница българите наистина
виждаха в княз Батенберг народното си единение. Детронирането му
хвърли нацията в униние. Скоро в общественото самочувствие взе връх
отрицателната черта от народната психология – песимизмът. „Няма да
я бъде нашата“ – заговори всеки типичен българин. И ехидно добавяше:
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Покойният държавник Стефан Стамболов чувстваше народа си, проницателно пипаше пулса на живота му и
изнесе периода на бунтовете почти
без жертви. Истина е, че той нямаше
причини да губи равновесие: крупните
руски конспирации биваха осуетявани и отбивани от самия народ. И ако

Стамболов се провали, то бе, защото
зад него вече се издигаше държавник с
по-модерни изисквания: новият княз.
Стамболов принадлежи на историята и ние можем да бъдем категорични: той биде бламиран от семплото
свободолюбие на българското гражданство. При това диктаторът
трябваше и можеше да бъде свален
за всичко друго, но не и за външната
си политика. Историческият момент
създаде в страната опозиция, чиста
от манипулациите на руските конспиратори. А в това направление Стамболов и сам вече бе много допринесъл.
Нихилист на младини, диктаторът
бе толерантен към левичарите: под
неговата егида добре вирееха крайни пропаганди за социални реформи.
Това отговаряше и на нуждата да се
отклони общественото внимание от
трънливите външни въпроси. Така в
страната възмъжа поколение, което замечта за всевъзможни реформи. Оставаше тоя кипеж да се насочи
така, че накрая държавният глава да
посрещне изискванията на живота в
страната като модерен държавник, а
не като онези в Русия.
Стамболов падна под буен народен
напор и мястото му зае младият български княз, непризнат още от никого,
освен от българския народ.
В първия момент от свалянето на
Стамболов народните маси възбуяха.
Тълпи пред Черната джамия проявиха
почти кървава воля, за да освободят
стария държавник Петко Каравелов,
който се бе провинил при детронирането на княз Батенберг… И забързаха
от всички страни към България и емигрантите русофили, за да поемат ръководството на „покаялия“ се народ.
Но Черната джамия остана затворена за Петко Каравелов и не се отвориха границите на България за
емигрантите… Това се постигна не
само без жертви, но почти без шум!
Историкът ще намери, че е имало по
изборите „гасене на свещи“. Но то се
забрави. А можеше да има неща, които не се забравят: затвори, побоища,
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бесилки. Интелигенцията се проникна от върховната задача на момента. Сега трябваше исторически да
се подчертае, че българският народ
бламира детронирането на първия си
княз и че новият държавен глава има
единодушното му доверие. Казано с
езика на тогавашния политически
темп, трябваше да се хвърли в лицето
на външния свят следната характерна духовитост, в която българският
народен гений бе кондензирал тогава
българското политическо его – русофил и русофоб спорят в селска кръчма:
Русофоб (с чаша вино в ръка): Чуй, бе,
това вино мое ли е?
Русофил: Твое е.
Русофоб (изпива си виното): Изпих ли
го?
Русофил: Изпи го.
Русофоб: Е, какво иска Русия?...
***
Непосредствено след периода на превратите почнаха македонските бури:
в Македония се хвърлиха въстанически дружини, които се командваха от
офицери на действителна служба.
Целта беше: под заплашването, че
ще се създаде едно сериозно движение
в Македония, когато това най-малко
се желае от Петербург, та под такова заплашване да се принуди Русия да
признае извършеното от България изцяло. Целта се постигна: руската дипломация биде бита по всички линии и
тя отстъпи.
Но македонците се почувстваха жестоко измамени. А тъй като българската столица, поради близостта
ѝ до македонската граница, беше
средище на многохилядна емиграция
от робската област, повдигнатият за други цели македонски въпрос
неусетно се превърна в ахилесова
пета в българския политически живот. Духовете възбуяха и страната
се хвърли в пяната на бунтарството. Скоро борбите зад Рила плиснаха кърви и в самите столични улици.
Така ерата на войните за България

почна десетилетие преди формалното ѝ оповестяване.
Най-съкрушително въздействие върху народната душа през този период
упражни дезорганизирането на политическите групировки. Съзнаваше
се, че при предстоящия конфликт на
Балканите най-тежкият кръст ще
се падне на българите: земята ни е
средище. Трябваше да си създадем съответния международен престиж, да
организираме силите си, да увеличим
богатствата си и да трупаме запаси. А след преживените сътресения
гражданството не догонваше събитията. Това разбиваше настроенията, пречупваше даже характери и
докара чувствителен упадък в предишните простодушни нрави.

Антон
Страшимиров

Антон Страшимиров (1872–
1937) е писател, драматург и
публицист. Брат е на историка
Димитър Страшимиров и на
левия политик Тодор Страшимиров. Бил е начален учител във
Варненско и Бургаско, увлича се
по народническия социализъм.
През 1895 г. учи в Берн, където
следва литература и география, чете Ибсен, Стриндберг и
Метерлинк. Участва в македонското движение като четник
на Яне Сандански. Народен
представител в XII НС и в V ВНС.
Военен кореспондент през Балканската и Първата световна
война. След Септемврийското
въстание излиза с позив срещу
братоубийствата. По време
на антисемитските гонения
в Германия участва в Комитет
за защита на евреите (1933 г.).
Автор на огромно творчество:
„Змей“, „Кръстопът“, „Смутно
време“, „Роби“, „Хоро“, на пиесите „Вампир“, „Свекърва“, „Отвъд“, „Над безкръстни гробове“,
на публицистичните творби
„Книга за българите“, „Палач
и злодей“ и др. Предложеният
текст е глава от книгата
„Войни и освобождение“, 1916 г.

***
Бъдещият съзерцател ще разполага
с други данни и при други хоризонти
ще постига и преценява нас, днешните българи. В последните години
на исторически перипетии ние имаме
исторически момент, за да подскаже и
нам онова, което поколенията ще откриват в нас като основна обществена ценност. Този момент е погромът
от 1913 г.
При нанесения ни от всички съседи
съкрушителен удар, ние – народ, ръководители и държавен глава – потърсихме своите достойнства и недостатъци, силата и безсилието си.
И ужасени за делото на своя живот
– ужасени за съграденото от нас през
четвърт век взаимни сблъсквания,
отстъпки и обнадеждявания – свихме
ние в бясна ярост пестници, но не изгубихме ума и дума.
То бяха дни, когато в българската
душа възкипя всичката злоба, всичката ненавист и отмъстителност,
набрани през вековете на робството. Обществената ярост се разливаше като черна вълна, от планините и полетата, като се насочи и към
столицата. Имаше моменти, когато
тя беше пред вратите на казармите
и застрашаваше да залее, да удави, да
отвлече…

Това беше висшият момент, в който
се отрази нашето поколение с постигнатото в дела, в чувства и в мисли… И така се откри постигнатото
през наши дни идентифициране на
политическата независимост с въздигнатия първичен девиз българска
държава сама за себе си.
1916 г.
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Влагата и светлината са оказали въздействие
върху стогодишните фотографски плаки
на Антип Обущаров (1888–1942)
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Майкъл Уолзър

Справедливата война
„Завоевателят, пише военният теоретик Карл фон Клаузевиц, винаги е
любител на мира. Той би искал да направи влизането си в нашата държава
без съпротива; за да предотвратим
това, трябва да изберем да се борим.“
Престъплението на агресията е, че
принуждава мъжете и жените да направят този избор. Те, разбира се, могат да изберат да не се бият, както
направи Чехословакия през 1938 г., когато, предадена от своите съюзници,
бе оставена да се изправи сама срещу
нацистка Германия. Но повечето хора
вярват, че правилният избор е да защитиш страната си.
Владимир Путин очевидно е вярвал,
че украинците ще изберат да не се
борят срещу руската инвазия — защото според него жителите ѝ са в
действителност руснаци или защото
Украйна е управлявана от нацисти и
нейните граждани ще приветстват
освобождението. Ако някое от тези
твърдения бе вярно, бихме могли да
не наречем руската война агресия. Но
украинците доказаха фалша им. Те доказаха стойността на украинската
държавност и реалността на украинската демокрация, тъй като се борят
и умират, за да защитят и двете.
Нахлуването на Русия в Украйна е
незаконно според международното
право и е несправедливо според всяка
версия на теорията за справедливата война. Решението за започване на
война и последващото водене на войната винаги са били обект на морална
преценка. В Европа теорията за справедливата война датира от Средновековието. Най-пълно тя е разработена от католическите богослови, но
се появява и в еврейски, и в мюсюлмански версии. (Има и индуистки, будистки и конфуциански версии.) И също
толкова дълго „реалистите“ отричаха смислеността и ефикасността на
всички подобни преценки. Реализмът
е основната алтернатива както на
международното право, така и на теорията за справедливата война.

на украинците
Воденето на войната от руската
армия явно нарушава Женевските
конвенции и тя не отговаря на изискването за справедлива война, тоест
сраженията да се водят по начини, избягващи или минимизиращи цивилните жертви. Украинците избраха да се
бият, но руснаците са тези, които излагат на риск цивилните. Те добавиха
към престъплението агресия престъплението на тоталната война в една

Един ден
опустошените
градове                          
на Украйна
ще бъдат
възстановени              
чрез помощ отвън.
Не гражданите
на света,                        
а гражданите              
на много държави
ще притискат
правителствата
си, за да осигурят
те необходимите
средства
от най-старите и смъртоносните ѝ
форми: обсадата. Обсадата на град,
както руската армия действа в Мариупол, е битка, която пряко ангажира
и застрашава цивилното население.
Идеята е да се обсади градът, да се
спрат доставките, да се забрани на
цивилните да напуснат, след което да

се изчака, докато гладуващите мъже
и жени принудят войниците си да се
предадат.
Това невинаги работи и руснаците би
трябвало да го знаят. Ленинград издържа обсада от германските войски
от 1941 г. до 1943 г. и никога не се предаде, въпреки че един милион от гражданите загинаха от глад и болести.
В Нюрнберг през 1945 г. фелдмаршал
Вилхелм фон Лееб, командир на обсадата, е съден за това, че е заповядал
на войниците си да стрелят по цивилни, бягащи от града. Той бе признат
за невинен; обсадната война не беше
регулирана от международното право и забраната на граждански бягства
беше „обичайна“ практика.
Теоретиците на справедливата война твърдят нещо различно. Средновековният еврейски философ Маймонид
заявява, че „когато се обсади град с
цел превземане, той не бива да бъде
обграждан от четирите страни, а
само от три, за да се даде възможност за бягство на онези, които биха
избягали, за да спасят живота си“.
Това може да звучи като безнадеждно
наивна позиция — как можеш да обсадиш град от три страни? Правилото
на Маймонид сякаш изцяло изключва
обсадите.
То всъщност намалява изгледите за
превземането на даден град. И това
е решаващ момент във всички правила, целящи да защитят цивилните от
опустошенията на войната. Умишленото убийство на цивилни може да е
начин за победа, но армиите, които
се сражават справедливо, трябва да
търсят други начини (а и други начини има). Оставането извън града, както правят руснаците, и безразборно
използване на артилерия и въздушни
удари срещу намиращите се вътре
цивилни – всичко това е стратегия,
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Майкъл
Уолзър

Майкъл Уолзър (род. 1935 г.) е
известен американски политически философ. На български
език са публикувани книгите
му „За толерирането“, „Сфери
на справедливостта“, „Интерпретация и социална критика“.
Предложеното есе е от в. „Уолстрийт Джърнъл“.

значително намаляваща рисковете
за войниците на бойното поле, която
може да доведе с течение на времето
до победа без сериозен ущърб за нашествениците. Независимо от всичко това е военно престъпление. Други
страни, включително нашата, може
да са извършвали подобни престъпления, но съществуването на нередности другаде никога не е оправдание за
грешки тук и сега.
В исторически план външнополитическите „реалисти“ са се подигравали
с този аргумент. Колко армии, питат
те, са рискували военния успех или
собствения си живот, за да намалят
рисковете, с които трябва да живеят цивилните? Характерна черта на
реализма е отказът да се обвиняват
войниците, които правят всичко, което могат, включително за сметка на
други хора, в името на собственото
си оцеляване или за победата на армията си. Съвременните реалисти
рядко отиват толкова далеч. Почти
всички в САЩ и Европа, наблюдаващи
инвазията в Украйна, не изпитват затруднения да осъдят варварството
на руската война.
Аргументът на реалистите в наши
дни приема друга форма, свързана със
самата война, а не с воденето на войната. Реалистите твърдят, че разбират решението на Путин да нахлуе в
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Украйна, дори и да съжаляват за неговата цена. Великите сили имат право
на сфера на влияние извън своите граници, твърдят те, а разширяването
на НАТО на изток сякаш лиши Русия от
нейната естествена сфера. От тази
гледна точка идеята, че малките
държави в близост до големи и мощни
държави имат право на пълна независимост и суверенитет, е наивна.
Тази идея, която е дълбоката основа
на моралната критика срещу агресията, има своеобразно историческо потвърждение. Уреждането на отношенията след Втората световна война,
замислено на конференцията в Ялта,
даде на Русия сфера на влияние в цяла
Източна Европа. Съветският съюз
беше признат за велика сила и започна
да създава сателитни държави и идеологически симпатизиращи правителства в цялата своя сфера. Реализмът
мина в пробен режим.
Но отказът да се позволи нещо като
местно самоопределение – и създаването на брутални, авторитарни,

Воденето                       
на войната
от руската
армия нарушава
Женевските
конвенции                       
и не отговаря
на изискването
за справедлива
война, тоест
сраженията                     
да се водят                             
по начини,
избягващи                   
или минимизиращи
цивилните жертви

подчинени режими – се оказа пагубно
за хората от сателитните държави и
в крайна сметка за самата Русия. Неуспешните въстания в Унгария през
1956 г. и в Чехословакия през 1968 г.
показаха необходимостта от независима държава – държава в ръцете
на собствения си народ, а разпадането на съветския блок десетилетия
по-късно потвърди тази идея, както
би трябвало да признаят истинските
реалисти.
Подобна история – не същата, но не и
съвсем различна – би могла да се разкаже и за американската сфера на влияние. Бежанците, борещи се да пресекат южната ни граница, бягат от
корумпирани и авторитарни държави, в чието създаване често сме вземали участие, държави, които никога
не са били в ръцете на собствения си
народ. Техните бягства са още едно
свидетелство за важността на независимостта и самоуправлението. Украинското утвърждаване на държавност и суверенитет идва във време,
когато студентите по международна политика пишат за края на Вестфалската система и за необходимото
трансцендиране на националната
държава. Истината е, че имаме нужда
от трансгранично сътрудничество,
но също така се нуждаем и от граници
като тези, които украинските бойци
сега се борят да възстановят.
Един ден опустошените градове на
Украйна ще бъдат възстановени,
което ще изисква помощ отвън. Това
ще бъде международен, но не и космополитен проект; не гражданите на
света, а гражданите на много държави ще притискат правителствата
си, за да осигурят те необходимите
средства. Държавата си остава критично необходимият деятел за благосъстоянието на човечеството. Но тя
твърде често е и деятел, извършващ
преследване и война. Ето защо все
още се нуждаем от теории на справедливостта, занимаващи се с реално
съществуващата държавна система,
които да предупреждават за нейните
опасности и да обясняват нейната
стойност.
Превод от английски Стилиян Йотов
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Никита Михалков
„Михалков не се колебае                        
да използва клишетата
на старата съветска                     
пропаганда,
приспособявайки я                    
за нуждите на деня.“
Анализ в сп. „Еспри“

Никита Михалков нашумя на Запад
още с филмите си, които създаде преди „перестройката“. Филмът „Незавършена пиеса за механично пиано“
(1977) беше изключително интересна
адаптация на една от ранните пиеси
на Антон Чехов – „Платонов“. Руският класик пише този текст едва
осемнайсетгодишен и първоначално
го озаглавява „Без баща“. Никита Михалков, сам дете на войната, е роден
през 1945 г. в прочуто семейство от
съветския елит. Баща му Сергей Михалков е автор на думите към съветския химн, създаден по времето на
Сталин. Затова Никита се отъждествява тъкмо с този герой на Чехов.
В едно интервю той обяснява, че у Чехов „има само един персонаж, човек, в
който всичко се слива в единството
на неговите противоположности, където няма нито ангели, нито демони.
И тъкмо това го прави интересен“.
Във филма Платонов изглежда като
весел и спонтанен персонаж, докато
в действителност е манипулативен и
циничен. Впоследствие Михалков отново се връща към духа на творчеството на Чехов във филмите „Пет вечери“ (1979), „Роднини“ (1981) или „Очи
чорные“ (1987).

Как Михалков
се превърна
в пропагандист
на Руската империя?
С „Урга“, излязъл на екран през 1991 г.
(годината на разпада на СССР), Михалков смени регистъра и се потопи
в далечните сибирски степи. Силно
повлиян от идеологията на новото

кинорежисьорът,
станал
пропагандист

евразийство (от Александър Дугин и
Александър Панарин), подобно на мнозина руснаци, изгубили ориентирите си, той явно смяташе да съхрани
идентичността си на „денди“ благодарение на пейзажите на Далечния изток. Ала този проект претърпя провал: оказа се, че цивилизацията е нещо
неминуемо дори в хаотичните градове
на Монголия. През 1994 г. той направи
документалния филм „Ана от 6 до 18“,
показващ промените в своята страна
през очите на собствената си дъщеря
(между нейния 6-и и 18-и рожден ден).
По този начин той заклейми разпада
на СССР, заемайки позицията на реставратор на величавото минало на
съветската държава, която за него
е на висотата и мощта на царската
империя.
Едновременно с това Михалков се
обърна и към наследството на руската емиграция, превръщайки се в
защитник на идеите на Иван Илин,
руски и прохитлеристки мислител,
установил се в Берлин в началото на
30-те години. След което дойде неговият триумф с „Изпепелени от слънцето“, за който получи Специалната
награда на журито в Кан, както и Оскар за най-добър чуждоезичен филм.

Малцина проумяха, че филмът е яростна критика срещу руската емиграция, която той възприема като „измамно слънце“, както и че филмът е
директна прослава на Сталин.
Със завръщането си към сумрака на
homo sovieticus и превръщайки се в
новобогаташ, Михалков лесно изпадна в неопутински кич а ла скулптора
Церетели, създавайки „Сибирският
бръснар“ (1998). Филмът е замислен
като мащабна апология на Руската
империя, противостояща на чуждото влияние на Балканите. Последваха
два с нищо неизненадващи филма – съответно втора и трета част на „Изпепелени от слънцето“ (2010 и 2011) –
химн на победата на Съветския съюз
срещу нацизма.
След което Михалков оглави Съюза на
руските кинематографисти и започна да го ръководи по напълно авторитарен начин. През 2010 г. част от
членовете на Съюза излязоха срещу
него с открито писмо, озаглавено „Не
ни харесва“: „Не ни харесва вертикала на самодържавната власт вътре в
професионалната общност. Не ни харесва тоталитарният стил на ръководство на нашия съюз, когато един
човек назначава на избираеми места
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изгодни нему хора, с които след това
взема ключови решения на сесии при
закрити врати, където не ни пускат
и от нашето мнение не се интересуват (…). Не ни харесва маниакалното
търсене на вътрешен враг и прогонването на непокорните. А най-вече не
ни харесва, че свободната дискусия,
сблъсъкът на мнения, свободният дух
и демокрацията отдавна са напуснали
стените на нашия съюз, а вместо тях
се насаждат единомислие, казионен
патриотизъм и раболепие“.
Делегитимиран от собствената си
среда, Михалков се обърна изцяло към
пропагандирането на руската имперска идея. Той създаде телевизионния канал „Бесогон“, което означава
„ловец на демони“, центриран върху
собствената му личност. В предаванията си той разсъждава, заобиколен
от икони, за „лъжите на Запада“ и за
величието на „Светата Русия“. И постепенно започна да обслужва изцяло
войната, водена срещу Украйна.
Последният му филм за Украйна е от
2022 г. Озаглавен е „Специална мисия“
и включва множество откъси от репортажи, излъчвани в продължение на
осем години. Документалният филм с
продължителност 52 мин. е великолепен пример за пропагандата в Русия. Михалков, заобиколен от икони
на руски светци и на Св. Троица, говори седнал зад бюрото си, на което
се виждат три съветски телефона и
знамето на Русия. Заявява, че не иска
да влиза в полемика и че излага само
фактите. Обяснява с ръка на сърцето, че единствената му цел е да разбере защо „събитията“ са се случили
и „кому е изгодно това“. В края на филма, след невероятно количество лъжливи аргументи, зрителят получава
двойния отговор на Михалков: „Руско-украинската война не е в основата
на нещата“. Истинският проблем е
„последният опит за инвазия [срещу
Русия] на западната цивилизация“. Но
„руският човек, изтъква той, никога
няма да приеме хомосексуалния брак и
узаконяването на фашизма“.
Съвсем искрено Михалков споделя и
най-съкровената си тревога. Позовава се на Слободан Милошевич, който

юни 2022

в края на дните си призовава руския
човек да прояви твърдост спрямо
Запада. Иначе „на Русия ще ѝ се случи
онова, което се случи с Югославия“. За
да стане напълно ясна проповедта му
към руския народ, както и тоталната
му солидарност с Путин във войната
с декадентския Запад, режисьорът
косвено сплашва своя зрител: „подобре да бъдеш обесен за вярност,
отколкото за предателство“. Филмът завършва с вледеняващ призив
на кинорежисьора циник, превърнал
се в пропагандист на третия Рим:
„Войници, където и да сте, знайте, че
защитавате родината си“.

Делегитимиран  
от собствената
си среда, Михалков
се обърна към
пропагандирането
на руската
имперска идея.
Той създаде
телевизионния
канал „Бесогон“.
И започна                             
да обслужва изцяло
войната, водена
срещу Украйна
Измамните аргументи
на Михалков
Аргументите, използвани от Михалков, за да се оправдае агресията на
Русия, са изключително слаби. Той не
дава никакво обяснение на украинския бунт на Майдана (декември 2013–
февруари 2014 г.). Тогава тази т.нар.
„Революция на достойнството“ се
разрази заради привързаността на
Украйна към европейските демократични ценности и срещу произвола на

Виктор Янукович, който през ноември 2013 г. (под натиска на Владимир
Путин) отказа да спази обещанията си от предизборната кампания
за подписването на споразумение за
асоцииране с Европейския съюз. Михалков обаче показва само сцени на насилие, без да даде никакво обяснение.
Виктор Янукович набързо напусна Украйна между 22 и 23 февруари 2014 г.,
защото щяха да му потърсят сметка;
по тази причина и неговата полиция –
подразделението „Беркут“ – стреля
срещу демонстрантите и загинаха
над сто души. Ала Михалков излага
само руската версия, според която
президентът е избягал заради страха
си да не бъде убит.
Останалата част от филма е от същото естество. Михалков иронизира,
че популярността на Петро Порошенко, наследника на Янукович на поста
държавен глава, била само 7%, без да
уточнява датата. А е известно, че
Порошенко бе избран триумфално още
на първия тур на изборите в Украйна
– 25 май 2014 г. Чрез същите машинации режисьорът вади стари документи за партията „Свобода“, датиращи
от съветско време, с които клейми
националистическата депутатка
Ирина Фарион, за да повярваме в украинския неонацизъм. А истината е,
че тази партия, твърде малобройна
и крайно оспорвана в Украйна, просъществува само две години – от 2012 г.
до 2014 г. Михалков никога не обяснява, че в Украйна се провеждат свободни избори, за разлика от Русия, и че националистическата партия „Свобода“
е разполагала в Радата с твърде малък брой депутати.
Михалков не се колебае да използва
клишетата на старата съветска
пропаганда, приспособявайки я за
нуждите на деня. Според него тъкмо
защото украинските националисти
са посрещнали немските войски през
1941 г. и са извършвали престъпления
срещу поляците през 1943 г., затова и жителите на Донбас са решили
да провъзгласят автономията си от
централната власт в Киев през 2014 г.
Той обаче не споменава нито дума
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за агенти на ГРУ като Игор Гиркин
(Стрелков) или Арсен Павлов (наречен
Моторола) – двама руски военнопрестъпници, които дестабилизират
Донбас през март 2014 г. – нещо, което Гиркин многократно признава в
телевизионните си участия.
Пропагандата на Михалков проличава във всяко от лъжливите му твърдения. Така например кинорежисьорът обвинява украинската власт, че
е подпалила Дома на профсъюзите в
Одеса на 2 май 2014 г., тъй като там
са се скрили проруски демонстранти.
От архивните кадри обаче става ясно,
че всичко тръгва от провокациите на
проруските сепаратисти. По-късно
специална мисия на ООН, изискана от
украинското правителство, установява самоличността на някои от заподозрените лица. Сред тях има и хора,
отговаряли за опазването на реда,
които бягат в Русия и дори получават
руско гражданство.
Михалков сръчно си служи с властта
на образите, за да пробуди по-скоро емоционални реакции, отколкото
критическа рефлексия. Например използва фотографии от разрушенията
в Донбас, за да обвини украинското
правителство, без никога да потвърди истинността на източниците си.
Публикува изображения на руски език
(не на украински), на които неидентифициран войник е написал върху
бомбите: „Всичко най-хубаво. За децата“. И тъй като зрителят бива потресен от този цинизъм, вече не му
е потребно да узнае дали войникът е
украинец….
Всъщност режисьорът буквално прилага стратегиите на съветската
пропаганда, според които „колкото
са по-дебели лъжите, толкова повече вървят“. Например той твърди,
че Зеленски е заявил в Мюнхен през
февруари 2022 г. как би искал наново
да въоръжи Украйна с ядрено оръжие,
докато украинският президент само
казва, че меморандумът от 1994 г.,
подписан в Будапеща и гарантиращ
границите на Украйна в замяна на отказа ѝ от ядрено оръжие, не се спазва

от Русия. Михалков следва принципа
„Няма дим без огън“. И обратното,
твърди, че западните медии са тези,
които манипулират информацията.
Михалков стриктно прилага този
принцип, позовавайки се на френската „журналистка“ Ан-Лор Бонел,
която настоява по Cnews, че „13 000
души, загинали в Донбас, са жертви,
убити от украински войници“. Информацията е фалшива, но няма как да
бъде оспорена в Русия, където вече
няма независими медии. Така Михалков си служи с класическата „техника
на огледалото“, като твърди, че американците искат да отрежат Русия
от Европа, докато всъщност Русия е
тази, която прави всичко възможно,
за да попречи на интегрирането на
Украйна в ЕС.
Михалков никога не признава Украйна за независима държава, чието съществуване и граници Русия е признала още през 1994 г. с Будапещенския
меморандум и през 1997 г. със сключения руско-украински договор. По същия начин той не приема, подобно на
Солженицин навремето, че украинците могат да изискват от офицерите
си да се сражават срещу всяка чужда
сила, включително и Русия, която би
могла да навреди на техните интереси. Съзнавайки, че аргументите
му са недостатъчни, той се позовава на Сергей Бодров, героя от филма
„Брат“, който настоява, че „по време
на война не можеш да говориш лошо
за страната си“. Но Михалков, както
изтъква московският депутат Иля
Яшин, не уточнява дали това условие
е приложимо и за престъпни войни, водени в чужбина от ръководството на
Русия, при това без никакво допитване до гражданите.
Общото впечатление, което струи
от филма, е, че Никита Михалков се е
радикализирал изцяло. Виждаме как
някогашният денди е влязъл в съвършено различна роля. Поради интелектуалната несъстоятелност на
аргументите си и очевидната манипулация на фактите той сигурно си
дава сметка, че всичко това няма да
трае дълго. Един ден руснаците ще

Антоан
Аржаковски

Антоан Аржаковски (род. 1966 г.)
е френски историк и изследовател на православието,
потомък на белоемигранти.
Неговият дядо – св. Дмитрий
Клепинин, който загива в нацисткия концентрационен лагер „Дора“, е канонизиран от
Вселенската патриаршия. Ръководи изследователския департамент „Общество, свобода, мир“ в католическия Колеж
на бернардинците в Париж. В
периода 1989–2011 г. е ръководил Френския университетски
колеж в Москва, Френския институт в Киев и Института
за икуменически изследвания в
Лвов. Автор на книгите „Що е
православие“ (2013), „Русия, Украйна. От войната към мира?“
(2014), „Западът–Русия, как да
се излезе от конфликта?“ (2017)
и др.

узнаят истината за катастрофалната нова война, която Русия води в
Украйна от 24 февруари 2022 г. Според
Арсен Аваков, бивш украински вътрешен министър, над една трета от
руската армия в Украйна е унищожена
от украинските военни части. Тоест
само за първите шест седмици (до
16 април 2022 г.) това означава около
25 000 убити войници и наемници и
над 50 000 ранени. Ето защо Михалков би трябвало да се бои от деня, в
който руснаците ще се осмелят да
погледнат действителността в очите и ще решат да потърсят сметка
на лъгалите ги цели две десетилетия.
Включително и на своя най-голям
екзорцист.
Превод от френски Тони Николов
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Харковски дневник
Сергей Герасимов е
психолог, романист                       
и преводач, живее заедно             
със съпругата си в центъра
на Харков, на третия
етаж в един жилищен
блок, откъдето всеки
ден до 18 май 2022 г.
изпращаше на „Нойе
Цюрхер Цайтунг“ своите
„Бележки от войната“.
Пред Бенедикт Неф той
разказва за украинците
и руснаците, страха                  
и бомбите, омразата               
и любовта
Откакто чета вашия дневник в
„Нойе Цюрхер Цайтунг“, си задавам един въпрос: защо все още сте
в Харков?
Оставам в Харков по същата причина,
по която от 58 години живея тук: тук
е моят дом и никъде другаде не бих се
чувствал толкова добре. Вярвам, че
ние ще спечелим тази война, защото
накрая доброто винаги побеждава
злото. Но преди да се стигне дотам,
могат да се случат още много ужасни неща. Наблюдавам внимателно
военната ситуация, но мисля, че ще
трябва да напусна Харков, ако стане
физически непоносимо. Гранатите и
ракетите са поносими, когато не мислиш твърде за тях.

Винаги ли се страхувате? И от
какво точно?
Винаги се страхувам, когато експлозиите са твърде близко. Страхувам
се, разбира се, че любимите ми хора
могат да пострадат. Страхувам се
от атомни бомби и химически оръжия.
Винаги се страхувам, когато звъня по
телефона, а от другата страна никой
не вдига.

Каква е ситуацията в Харков в
момента?
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Снабдяването се подобрява. Имаме
всичко, от което се нуждаем всекидневно, освен може би кибрит. Понякога с дни нямаме питейна вода, това
е малко неприятно. Настроението
сред населението е преобладаващо
позитивно: 95% от хората, които
живеят в града, това са един милион
души, не се съмняват, че ще победим.

Какво правите през деня? Не можете да избегнете реденето на
опашки.
А също и гледането на новини. Ситуацията може бързо да се промени, затова има много новинарски предавания. За съжаление в тях често се лъже
или желаното се представя за истина, затова сме принудени да търсим
и други информационни източници.
Това изисква време. Аз превеждам на
английски стихотворения на харковски поети за войната. Продължавам
да преподавам на моите ученици, които са избягали от Харков и са се установили в различни страни, но все така
искат да учат английски. Чета, защото винаги чета.

Защо пишете дневник на войната?
Пиша, защото истината за тази война трябва да се съхрани. Разбира се,
не мога да кажа, че зная истината.
Единственото, което зная, е моята субективна истина, това, което
виждам, чувствам и мисля в даден
момент. Ден или два след като нещо
важно или страховито се случи, много
детайли започват да се изплъзват на
паметта и се забравят, ако не бъдат
записани. Мисля, че детайлите в тази
война са исторически значими, защото, ако се замислим сериозно, това е
най-безсмислената война в историята, тя е проекция върху реалността
на един извратен дух. Затова тази
война трябва да бъде изследвана и
аутопсирана от всички възможни
гледни точки, за да не се повтори никога повече това, което виждам. Надявам се, че моето писане може поне
малко да допринесе за това. И ако написаното насочи мислите дори на няколко души към моята страна, тогава
работата ми не е била напразно.

Пишете, че съчувствате на агресорите, „въпреки че техните танкове стрелят по моя град и техните
гранати летят над главата ми“.
Как е възможно във вашата ситуация да не изпитвате омраза?
Омразата заблуждава, особено омразата по време на война. Тя е най-примитивната възможна реакция. Дори
една дрозофила може да мрази. Веднъж
видях в един супермаркет два живи
речни рака – сив и зелен. Те се мразеха,
защото бяха различни, и се опитваха
взаимно да се убият, без да знаят, че
са последните живи раци. После един
продавач ги улови в мрежа и ги продаде, за да бъдат сварени и изядени.
Оставиш ли се на омразата, вече не
виждаш истинската мрежа над главата си. Все едно какво пиша, следващите две или три поколения украинци
ще мразят руснаците. Това не може да
се промени. Най-често ще са прави, но
не винаги - омразата заслепява. Аз например не вярвам, че е правилно да се
събори паметник на Пушкин.

Известен сте и като автор на фантастика. Можете ли да си представите отново да пишете, или
ужасите на войната надхвърлят
всяка дистопия?
Така е, но аз не пишех фантастика,
защото исках да си представя нещо
невероятно страховито, а защото
имах чувството, че човешкото въображение се задушава в теснотата
на чистия реализъм. Много от това,
което съм написал преди, минаваше
за научна фантастика, но всъщност
ставаше дума за магически или дори
за „метафоричен“ реализъм.

В дневниците ви има една удивителна фигура – на вашия съсед. Художник, който е колкото
твърдоглав, толкова и свободолюбив. Когато някой го помоли да
му направи портрет, той рисува
нещо друго. Когато го помолят да
нарисува нещо друго, той рисува
портрет. На друго място пишете,
че всъщност всички украинци са
като вашия съсед. Откъде идват
този стремеж към свобода и тази
упоритост?
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От историята. Ние винаги сме били
потискани и сме се борили за свободата си. Хилядолетната борба за свобода се е утаила в гените. Ала идва и
оттам, че съвременната украинска
държава е твърде слаба, за да постави своите граждани на място, както
го прави руската държава. Така едно
поколение успя да се разгърне свободно. Освен това в географски план сме
по-близо до свободния свят от Русия.

Какви са руснаците? Обичат
ли свободата толкова, колкото
украинците?
Според мен средният руснак обича и
се нуждае от свободата по-малко от
средния украинец. Това е съвременен
феномен, който през последните две
десетилетия предизвиква все по-големи репресии. Когато потисничеството премине един критичен праг, хората започват да живеят в ситуация
на постоянен Стокхолмски синдром.
Това означава, че започват да обичат
елитите и да вярват на всяка пропаганда, която тези елити измислят.
Затова хората в СССР обичаха Сталин
и толкова много хора в съвременна Русия обичат Путин, а севернокорейците обичат своя Ким.

Пишете, че в миналото руснаците са гледали на украинците като
на „интелектуално непълноценни роднини“. Откъде идва това
пренебрежение?
Не само от миналото. Те все още вярват, някои тайно, други открито, че
превъзхождат интелектуално всички
други нации. Обичат да разказват вицове за „тъпите американци“ и хора
от други нации. Изречението „Не се
дръж така, сякаш не си руснак“ означава, „Не се дръж като идиот“. Презрението им към другите нации е култивирано в продължение на векове. То
се основава на факта, че Русия е много
голяма страна, с ресурси и човешки
потенциал, който лесно може да се
пропилее и после да се възстанови.

Същевременно много руснаци гледат на украинците като на „нацисти“. Руската пропаганда действа.

Вие пишете за една съседка, която
продължава да обича Путин, въпреки че той я бомбардира.
Путинофилите в Украйна са два вида.
Хората от първия вид са възрастни, те копнеят за СССР, страната на
младостта им, затова години наред
гледат руска телевизия. От лъжите,
които поглъщат, си създават грешна
представа за света. Днес те не могат да заменят светогледа си с нов,
нямат време. Другият вид са хора, чиито чувства са тежко накърнени от
нещо или някого в Украйна. Мисля, че

Тази война не ме    
е променила много,
но ми създаде
едно постоянно,
натрапчиво
желание: искам
тя да свърши.
Когато някой
от нас умира,
оставя празнина                          
в структурата на
пространството  
и времето, която
не се затваря
войната не е променила предпочитанията на хората, а ги е задълбочила.
Тези, които обичаха Путин, днес го
обичат още повече. Хората, които
обичаха Украйна, станаха още по-големи патриоти. Националистите са
все така националисти. Порядъчните хора са все така порядъчни. Лошите хора са все така лоши. Основните
човешки ценности не могат да се променят за два месеца.

Вие сте психолог. В дневника си пишете, че пристрастяването към
пропагандата някой ден може да
се категоризира като психично

разстройство. Руснаците, които
вярват в кремълската пропаганда,
психично болни ли са във вашите
очи?
Мисля, че ще се възстановят след
дълго лечение на зависимостта. Някои видове информация действат
като канабис или хероин. Те променят
съзнанието и създават зависимост,
вредят на тялото и духа. Тези, които вярват на кремълската пропаганда, приличат в известен смисъл
на хора, чийто живот е разрушен от
наркотици.

Какво наблюдавате при себе си,
какво прави войната с вас?
Тази война не ме е променила много, но
ми създаде едно постоянно, натрапчиво желание: искам тя да свърши.
Всеки човек носи в себе си неповторим, неподражаем свят, пълен с красота и чудеса. Когато някой от нас
умира, оставя празнина в структурата на пространството и времето,
която никога не се затваря. Тази война погуби десетки хиляди хора, които
няма да се родят отново, и затова искам тя да спре.

Какво е за вас Родината?
Родината традиционно се асоциира с
фигурата на майката, която ти дава
живот, показва ти правилата и те наказва, ако се държиш лошо. Ала аз гледам на моята Родина по-скоро като на
пораснал син или дъщеря. С децата си
можеш да спориш, да им се ядосваш, когато не слушат, ала никога не ги изоставяш, когато са в опасност. Дори ако
не можеш да им помогнеш.

Аз съм бил преди осемнайсет години в Харков. Днес бих ли разпознал
града?
Ще разпознаете някои места, а други
не. Може би ще разпознаете и тези
други места, ако сте виждали „Герника“ на Пикасо. Някои части от Харков
изглеждат точно като „Герника“ – в
духовен смисъл, макар че бомбардираните сгради не са като деформирани
коне или бикове.
Превод от немски Людмила Димова
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Държавата

Борис Гройс

Как се отнася руската
художествена сцена                   
към войната? Трябва ли
да се бойкотира руската
литература? Колко
дълго ще оцелее Владимир
Путин в политиката?
Руско-германският
философ Борис Гройс              
пред „Франкфуртер
Рундшау“
Колко далече е войната в Украйна,
когато човек живее в Ню Йорк?
Не можеш да ѝ се изплъзнеш. За американската телевизия войната в Украйна е тема номер едно, тя е много
популярна и сред широката общественост. За американците това е насилствен конфликт между либералния
Запад и новия автократичен Изток
– Русия и Китай. Нещо, което засяга
Америка в нейната същност. Освен
това предстоят избори за Конгрес
и битката между републиканците и
демократите играе голяма роля. Джо
Байдън е стилизиран като подкрепящ
Украйна, а Доналд Тръмп като приятел на Русия.

Вие сте роден в Източен Берлин,
известен сте като руско-германски философ. Днес Русия е врагът.
Усещате ли враждебност след началото на войната?
Всъщност аз нямам германски корени.
Баща ми беше евреин, семейството
му живееше в Киев. Майка ми беше
родена в Казахстан. Израснал съм в
Санкт Петербург, тогава Ленинград.
От 2009 г. живея в Ню Йорк, където
живеят хиляди стари и нови рускоезични емигранти. В Ню Йорк лесно
можеш да оцелееш, използвайки само
руски език. И да, Русия е била и си остава враг.

Какво чувате днес от руските хора
на изкуството?
Началото на войната беше шок за цялата сцена. Имаше големи протести,
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като природно явление
всички хора на изкуството, които познавам, се включиха в подписки срещу
войната. Руският павилион на Венецианското биенале остана празен, защото художниците отказаха да представляват Русия.

Същевременно около 500 писатели
публично застанаха зад Путин и
неговата война.
Трябва да правим разграничение. Хората на изобразителното изкуство,
музиката, театъра и киното не одобряват политиката на Путин. Международно представените и най-четени
в Русия автори като Владимир Сорокин, Людмила Улицка и много други
също осъдиха войната. Ала руските
писатели, които са по-малко четени
и рядко имат контакти навън, от десетилетия са под влияние на националистическото течение.

Какво се промени след началото на
войната?
Настроението. В началото всички
бяха срещу войната. Сега се забелязва известна враждебност към Запада. Руската културна сцена в мнозинството си не се чувства част от
държавата, а част от една глобална културна общност. Но това, че артистите днес биват възприемани като
руснаци, не е нещо ново за тях.

Изключването им не води ли до
това много артисти да започнат
да се идентифицират с руската
държава?
Не бих казал. Те са смаяни и изумени.
Изведнъж станаха руснаци. Това е
неприятен проблем за тях, те го усещат като култура на изключването
от страна на Запада. Не бива да забравяме, че в Русия живеят повече от
150 различни националности. Много
автори пишат на руски, ала не гледат
на себе си като на руснаци, например
чеченците. Когато обаче един чеченски режисьор направи филм, това е
руски филм.

Украинският ПЕН клуб призова за
бойкот на руската литература.
Разбирате ли този импулс?
Не зная какво да кажа… аз не бих го направил, но аз не съм украинец. Отхвърлянето на изкуството или литературата заради етническия произход на
авторите ми изглежда проблематично.
Не можем да бойкотираме една литература, защото е създадена от евреи,
англичани или германци – трябва да видим какво са написали. Не бива да има
такава стигматизация.

Украинският аргумент е, че по времето на нацизма никой не е искал
да има нещо общо с германските
творци.
Странно разбиране за историята.
Томас Ман, Херман Хесе и Бертолт
Брехт са били много популярни, славата на Мис ван дер Рое е голяма,
Макс Ернст има голям успех в Ню Йорк,
Фриц Ланг прави филми в Холивуд, а
Марлене Дитрих става звезда там.
Дори Хайдегер е бил четен от мнозина, включително и в САЩ, макар че не
се възпротивява на нацизма. Немската култура като такава никога не е
била бойкотирана.

А ако един творец се обяви открито за Путин и неговата война…
… тогава бойкотът е абсолютно легитимен. По принцип съм против всяко
ограничаване на свободата на изразяване. Но когато творците публично подкрепят войната, трябва да си
носят последиците.

Във вашите изследвания върху
руския авангард пишете, че това
течение представлява експанзия
на изкуството във външния свят.
Отнася ли се и за съвременното изкуство в руското пространство?
Руският авангард – както и Баухаус
в Германия – иска да преобрази света. Той е воден от революционен
дух. Днешна Русия е капиталистическа страна и както навсякъде, става
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дума за пари. Властващата идеология
е ретроградна, реставраторска, комбинация от автокрация и капитализъм. В тази страна няма революционна инициатива или импулс за промяна
дори когато изкуството се разбира
като форма на протест в социалното
пространство.

В началото на 90-те години всички вярваха, че руското общество
е на път да стане свободно. Къде
сбъркаха?
Западът се надяваше, че Русия ще
стане част от Запада и руснаците ще
постъпват като западняци. Това не се
случи по много причини. Една от тях
е, че страната е твърде голяма, за да
може лесно да се интегрира в западните политически и военни структури.
Друга причина: културата е различна,
руската произхожда от византийската, конфликтът между източното и западното християнство е
хилядолетен.

Как оценявате настроенията сред
руското население? Има ли широка подкрепа за имперската маниакалност на Путин, или става дума
по-скоро за страх, невежество и
леност?
Руската империя е наследство от
Византия. Тази идея, както и християнството са наложени на руснаците.
Те живеят с тях вече много векове и
са свикнали да се приспособяват към
обстоятелствата. Сега са настъпили трудни години и те отново се
приспособяват. Много хора емигрират. Мнозинството обаче не може
да напусне и трябва да намери друга
възможност за оцеляване. Руснаците
гледат на държавата си като на природно явление…

… и какво означава това?
Все едно живееш до Везувий. През повечето време е спокойно, но понякога
изригва. Ако имаш съответния опит,
знаеш как да постъпиш.

Като говорим за Везувий, Путин е
непредсказуем. Колко голям според
вас е рискът войната да ескалира
в ядрен конфликт?

В живота всичко може да се случи, особено в тази ситуация на напрежение.
Но Путин има ограничени цели и те
са предвидими. Преди те бяха много глобалистки, но сега се занимава с
националната идентичност. Той преследва идеята за руския свят, формулирана от Солженицин: когато СССР
се разпадне, трябва да се създаде нов
източноевропейски съюз между Русия,
Украйна, Беларус, Северен Казахстан.
Путин се движи в тази идеологическа
посока. Русия вече не предлага на света ново универсално послание. Това е
отбранителна, реакционна политика.

Борис Гройс (род. 1947 г.) следва философия и математика в Ленинград.
През 1981 г. се преселва в Западна
Германия. Преподава като професор по философия и теория на изкуството и на медиите във Висшето
училище по дизайн в Карлсруе. Днес
е професор по славистика в Нюйоркския университет. Сред книгите му
са: „Гезамткунстверк Сталин“, „Изобретяването на Русия“, „Въведение в
анти-философията“ и др.

Все пак той може дълго да води
война и няма политбюро, което да
го възпре.
Няма да води дълго война…

Защо?
Ако погледнете състава на руското
правителство, ще установите, че в
него има много икономисти и финансисти, които той слуша. Ще води войната, докато руската икономика може
да издържи. Това вече не е системата
с едно политбюро, което решава всичко. Русия е капиталистическа страна,
което означава, че икономиката е
обективен фактор, с който политиката трябва да се съобразява. Това е
същинската граница и в даден момент
Путин ще стигне до нея. Сега той се
надпреварва с времето. Ала в края на
годината или още през есента границата ще бъде достигната.

Ще оцелее ли той политически?
Няма да оцелее. Исторически погледнато, в Русия никой, който е загубил
война, не е оцелял. А всички знаят,
че войната в Украйна е загубена. Когато през XIX век Николай I загубва
Кримската война, неговият режим не
оцелява и следват либерални реформи. Оттогава в руската история има
такъв ритъм – две-три години след
като режимът загуби война, идва неговият ред.

Но Путин също го знае. Нали историята е новото му хоби?
Следователно той значително ще засили репресиите в страната. Мисля,

че това е решено. Когато войната
приключи, а всички в Русия вярват, че
тя ще приключи сравнително бързо,
ще започне ерата на политическите
репресии. Правната рамка за това
вече е налице. Преследването се извършва под предлог „чужди агенти“.

Казвате преди време за културната памет: „Ние всъщност не можем да рефлектираме върху нашата собствена съвременност, върху
съвременното на съвременността,
специфично новото. Не можем да го
разберем, защото отсъства историческата памет, историческото
сравнение“. Отнася ли се това и за
политическия живот?
Живеем в цивилизация, която приема
само настоящето за реалност. Има
много причини за това, не на последно място, и технологични. При споровете си с Аристотел Платон не е
използвал зуум, както ние сега. Освен
това живеем в капитализъм, където
от значение е само този, който работи и купува. Мъртвите не правят
нито едното, нито другото, затова
са без значение. Живеем в чисто настояще и всъщност не мислим за бъдещето, защото там ще има друга технология и вероятно друга икономика.
Малко може да се каже за него, не си
струва да разсъждаваме. Затворени
в тъмницата на нашето поколение,
живеем само тук и сега.
Превод от немски Людмила Димова
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По време на снимките на „Господин за един ден“,
1983 г., реж. Николай Волев
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Пропаганда и страх
„Има теми табу,
защото ни унижават                                                      
или защото                                   
ни представят в слаба
светлина. Трябва                                   
да се говори по тях!“                             
С режисьора                             
Светослав Овчаров
разговаря Деян Статулов

архивите, след това още толкова време за монтаж. Времето за проучване
щеше да е много по-дълго, ако не беше
доц. д-р Михаил Груев – директорът
на Държавна агенция „Архиви“. Като
имаш Вергилий на разположение, и
през ада минаваш…

Откъде започнаха първите стъпки
в проучването на този огромен по
обем документален материал?

Филмът ви „Второто освобождение“ предизвика силен отзвук,
което не е много характерно за
документален филм. Как си обяснявате този интерес?
През 1991 г. направих „Стефан Стамболов – съзидателят и съсипателят“,
който имаше 50 000 зрители в кината. Бях се примирил, че това никога
повече няма да се случи. Тогава хората
излизаха от времето на „тоталната
лъжа“ и изпитваха неистов глад за
истина. Обяснимо беше, че говоренето за Стамболов, който се противопоставя на Русия и нейната зловеща
роля в българската история, водеше
хората в кината. Но тогава нямаше
интернет, а в България имаше една
телевизия с един канал и половина.
Ако не броим съветската телевизия
в петък, която не си спомням кога
изчезна...
След това страната ни беше връхлетяна от лъжи, оцеляване, маркиране
на промени, отчаяние, очевидно отсъствие на национална кауза. Влизането в НАТО и ЕС също бяха осребрени от политически и финансови
въжеиграчи.
Войната в Украйна със своето вероломство и безочие подейства на обществото шоково. Хората се събудиха. Явно не е лъжа това, че в мигове
на върховни изпитания се проявяват
най-големите достойнства и най-голямата подлост. Очевидно днес обществото е достигнало същия критичен праг на търпимост и иска да се
говори истината.

Кадър от филма „Второто освобождение“

Имаше момент, в който „Второто
освобождение“ се въртеше едновременно в пет различни софийски кина.
Колкото и да не искаха да повярват
някои, БНТ го излъчи в праймтайма си.
Един час по-късно филмът беше вече
в интернет и започна да се разпространява като цунами. Даже не мога да
кажа колко гледания имаше в този ден.
Току ми се обаждаха хора от Полша или
от Щатите, че са го гледали. Копията
бяха пиратски, естествено. Такива ми
ти нови времена…

Защо чак сега беше създаден този
филм?
Сега му е дошло времето. Всъщност
филмът излезе за пръв път през есента на 2021 г., по време на София Филм
Фест. После ангажирах Владимир Путин да ми прави пиар и ето го резултата. Но извън черния хумор: хората
откриват зловещи прилики между
това, което става в Украйна, и начина, по който СССР окупира България.
Лъжите са същите, безочието е същото, грабежът е същият.
Филмът е правен три години: първата година и половина – четене в

От градината ми. Косях си ливадата,
когато ми се обади проф. Евелина Келбечева, с която се познавах бегло. Тя
ме убеждаваше да се захванем с тоя
филм, а аз бутах косачката и отказвах. Направил съм трийсетина такива филма и знам колко неблагодарни и трудни са за работа, тъй че за
предпочитане беше да ми мирише на
окосена трева, а не на архивен прахоляк. После сбърках да вляза в архива и
да отворя първия лист от масива на
Съюзническата контролна комисия.
Видях, че има страници, които никой,
ама наистина никой не е отгръщал
в последните 70 години. Да, в България има великолепни исторически
изследвания на икономическите последствия от окупацията, но никой
не беше разглеждал този период от
човешка гледна точка. А в архива зад
всеки лист стоят човеци. Унижени,
смачкани, насилени, ограбени човеци.
Много бързо разбрах, че сме се хванали с нещо, което, простете за високопарния израз, е наш „граждански дълг“
да направим. Защото изкуството
трябва да бъде на страната на унижените и насилените, нали? Силните
и наглите се защитават сами, кой да
защити падналите? Знам, че изкуството не може да промени историята, но си струва да се опита.

Имахте ли предварителен сценарий, или той се създаде, докато
преглеждахте документалните
извори?
Проф. Келбечева си представяше, че
трябва да се направи филм за съветизацията на България – процес, който
е започнал още в двайсетте години
на миналия век. Тя и до ден днешен е
убедена, че такъв филм трябва да се
направи. Аз също. Но киното е лимитирано във времето: ако трябва да
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си представим филм за съветизацията на България, той по дължина би
бил нещо като „ХХ век“ на Бертолучи.
Пък и заглавието би му подхождало,
защото последният век наистина е
белязан от опитите за съветизация.
Понякога доста успешни. Ние сме отделили материал за поне пет филма,
но беше ясно, че трябва да се избере
една тема, върху която да се съсредоточим. Хвърляхме чоп и се падна
съветската окупация. Шегувам се,
разбира се. Проф. Келбечева и до днес
вярва, че ще направим и другите четири-пет филма. Аз – не толкова. Този
го правихме три години. Пита се, ако
на всеки следващ се посвещава същото време, кога ще е завършен последният филм от поредицата? И има ли
край тази история на съветизация?
Все ми иска да вярвам, че има.

интерпретациите. Вие какво променихте в процеса на работа?
Историята, уви, се пише от победителите. След влизането на Червената армия в България тя пише историята ни. Ние в продължение на много
десетилетия я преписваме. Доколкото „победителят“ е полуграмотен,
то и онова, което ни се предлага като
„историческа канава“ за препис, е пълно с „правописни грешки“ и откровено
отсъствие на съгласуване по род и
число. Това не е история, а пропаганда.
Пропагандата, съчетана със страх за
физическото оцеляване и икономическия натиск, е родила историческите
клишета, които възпитават поколения българи.

В момента, в който решихме, че съветската окупация е в центъра на
филма, „ни светна“. Изразът не е
много подходящ, като се има предвид
мрачната материя.

Обработили сте огромен архивен
материал – какво ви впечатли
най-силно?
В процеса на работа непрекъснато
разказвах някому за онова, което ни
минава през ръцете. И изведнъж се
оказваше, че всеки има своите семейни истории от това време. Кой
си спомняше как подмамили дядо му с
прословутия въпрос: „Колко е часът,
братушка!“ и му откраднали часовника. Теди Москов ми разправи, че в семейството му се говорело, че Бирюзов
застрелял адютанта си пред очите
на леля му, а тия дни, докато филмът
вече вървеше, един ваш колега ми
каза, че негови близки видели името
на свой родственик в списъка на убитите от окупаторите, който е във
филма. Никой не можеше да остане
безразличен. А и не бива. Трите години на съветската окупация са разлом
в българската политика, икономика,
нравственост, а последствията от
това влачим и до днес.

Историята често променя своя
разказ, защото се откриват
нови извори или се променят
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можеш да оставиш и да се върнеш отново към нея, филмът тече тук и сега
и трябва да се гледа едновременно
леко и с напрежение. Лекотата идва
от повествованието, а напрежението от мисълта. Иначе ние нямахме
съмнения каква трябва да е посоката
на мисълта ни. След като беше ясно
„какво“, се занимавахме с търсене на
отговора „как“.

Защо според вас тази част от историята на България не се изучава коректно в училищата? Например терминът „окупация“ не
съществува.
От страх. От атавистичен страх.
Това е нещо като страха, който изпитват афроамериканците от кучета. Навремето, когато ги докарвали
като роби в Щатите, ги преследвали
с кучета. Повече от сто години никой
не ги гони с кучета, но те се страхуват. Така и с една част от българските историци. Разбира се, никой не си
го признава. Страхът се крие зад изисквания за обективност и даване на
повече от една гледна точка. Много
често това е просто желание да се заобиколи истината. А времето на окупацията не само че не се изучава, то
просто не се споменава. Няма такова.
Тия дни, когато отвсякъде получаваме предложения за прожекции на
„Второто освобождение“, говорих с
една директорка на читалище в малък
провинциален град, която познавам
добре. Тя ми каза: „Няма да пусна този
филм в читалището, докато съм жива.
А ако го пусна – не знам дали ще съм
жива!“. Ето това отговаря на въпроса ви защо не се учи в училище.

Кадър от филма „Второто освобождение“

В процеса на работа ние се занимавахме да избистрим какво да остане
във филма, след това да създадем ясна
драматургична конструкция. Да се
правят филми от документи и хроники е предизвикателство, защото
трябва да ги накараш „да говорят“,
и то живо, вълнуващо, трогателно…
Никой от публиката да не остане безразличен. Филмът не е книга, която

Каква е отговорността на Запада
по отношение на България? Защо
оставаме под влияние на СССР?
Един известен американски дипломат
от онова време – Кристиан Булит,
говори за „пускането на съветската
амеба в кръвта на Европа“. Рузвелт
не го слуша, той вярва на Сталин, вярва, че диктаторът ще бъде задължен
на Щатите заради ленд-лийза, че ще
се чувства виновен заради зверствата, които са извършили Съветите в
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Полша. Големият проблем на Рузвелт
е, че се опитва да мисли за Сталин
като за политик, като за човек, който има чувство за чест. Чърчил има
по-реалистична представа с кого си
има работа, но в един момент, след
като вече веднъж са се съгласили да
сътрудничат с комунистическия Съветски съюз, те не са имали полезен
ход. Не е въпросът вече какво искат
Чърчил и Рузвелт, а колко и какво ще
им позволи Сталин. И те спасяват
себе си. Предадените държави (не сме
само ние, да не забравяме румънците,
унгарците, чехите, поляците) са нещо
като санитарен коридор между оставащите в демократичния свят страни и тиранията на СССР. Лошото е, че
последствията на този „санитарен
подход“ влачим и днес.

Западните представители в СКК
(Съюзната контролна комисия)
дали са знаели за престъпленията
и терора на съветската армия?
Разбира се, че са знаели. Формално
те са равноправни в управлението на
окупирана България. Но на българска
територия е Съветската армия, не
британската. Докато не е подписан
мирният договор в Париж, все още има
някаква надежда за българите. След
подписването на договора ние окончателно и безвъзвратно се превръщаме
в съветски протекторат. Договорът
в Париж влиза в сила на 15 септември
1947 г., водачът на опозицията Никола
Петков е обесен на 23 септември.

Защо според вас въпреки всичко
Русия продължава да има такова
влияние в България и днес?
Защото огромната част от нас прекарват живота си със знанията, които са получили от читанките. Мнозина никога не прочитат нищо повече
през живота си след онова, което им
е втълпено от читанката с нейната патетика и суеверна убеденост.
Националното осъзнаване започва
там, където завършва националната
патетика. За ония, които получават
заплащането си директно от Русия,
няма да говоря, нека това тежи на
тяхната съвест.

Вярвате ли, че някога ще видим
какво пише в архивите, които са
отнесени като трофей в Съветския съюз?
По-големият проблем е дали някога
ще видим какво пише в руските архиви за нас. Защото тези архиви винаги са били затворени за българските
изследователи. Дори във времето на
„святата и нерушима българо-съветска дружба“ нашите историци са
допускани съвсем селективно в архивите. Но това важи и за руските историци – те също нямат нормален
достъп до собствените си архиви.
Понякога някой измъква факт, който
може да бъде използван и от други.
Така в едно руско изследване за червеноармейците зад граница се цитират
документи за това как червеноармейците в Бургас разбили склад с метилов
алкохол (предназначен за моливната
фабрика), изпили го и 42-ма починали.
Има паметник в Бургас „на загиналите червеноармейци“. Всъщност комай това са единствените жертви
на Червената армия в България. Ето
как една градска легенда от Бургас с
документите се превръща в истина.
Колко още такива документи са необходими, за да стигнем до цялата истина? Може би някой ден… децата ни.
Или техните деца. Ако трябва да перифразираме Сервантес: „Истината е
призрак, свободата е всичко!“.
Има много периоди, за които трябва
да се говори. Да се говори систематично от историци, от хора на изкуството, от публицисти, от всички.
Колкото по-болезнени са темите,
толкова повече трябва да се говори.
Има теми табу, защото ни унижават
или защото ни представят в слаба
светлина. Трябва да се говори по тях!
Няма кой да изиграе ролята на психотерапевт на един народ, ако не го направи самият той. Нека говорим! Ние
трябва да се научим да печелим без
самозабравяне и да губим с достойнство. Иначе винаги ще изяждаме и солта, и боя, а накрая ще си и плащаме.

Мислите ли, че ако имаше лустрация, историческите изследвания, както и съдържанието на
учебниците щяха да изглеждат
по-различно?

Светослав
Овчарoв

Светослав Овчарoв e автор на
три книги, няколко театрални
пиеси и сценарии за тв сериали.
Той e сценарист и режисьор на
29 документални филма, сред
които „Коста Паница – черти
из живота и времето му“, „Стефан Стамболов – създателят и
съсипателят“, „Фердинанд Български“, „Десет притчи за десет български солдати“, „Щрихи
към портрета на Народното
събрание, 120 години по-късно“
и др. Има и осем игрални филма
– „Юдино желязо“, „Единствената любовна история, която Хемингуей не описа“, „Зад кадър“,
„Врагове“ и др. Професор по филмова и телевизионна режисура
в НАТФИЗ.

В историята условното наклонение
не съществува. Възможността Наполеон да спечели битката при Ватерло, ако през нощта срещу 18 юни 1815 г.
не беше валял дъжд, не съществува.
Защото дъжд е валял и Наполеон отложил началото на сражението, за да
изсъхне земята, за да не затъне тежката му конница. И загубил. Тъй е и с
лустрацията. Времето за нейното
прилагане беше безвъзвратно изпуснато през 1992 г., когато и правителството, и президентът бяха от една
и съща партия. Законотворческата,
икономическата, политическата, медийната власт премина в ръцете на
бившите служители на Държавна сигурност и е в тях до днес. Както споменахме преди малко, историята се
пише от победителите, сещайте се
кои са „победителите“ и кои са „победените“… Vae victis!
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Кирил Кадийски

Стихотворението
„Поезията винаги витае
около нас, важното е кой
ще я улови. И ловейки я,
дали няма да я нарани.“
С поета Кирил Кадийски
разговаря Мария Митева
През юни поетът Кирил Кадийски
чества своя 75-годишен юбилей. Автор е на книги с поезия и есеистика,
преиздавани нееднократно: „Поезия“
(1995), „Съчинения в три тома“ (1997),
„Вечеря в Емаус“ (2000), „Черепът на
Йорик и други стихотворения“ (2004),
„Съчинения в пет тома“ (2007), „Поезия/Прози“ (2013, 2015), „Поезия“ (2014,
2019). Претворил е на български Вийон,
Ронсар, Юго, Бодлер, Верлен, Рембо,
Маларме, Верхарн, Аполинер, Сандрар,
Лермонтов, Тютчев, Бунин, Блок, Волошин, Маяковски, Манделщам, Пастернак. Той със сигурност е сред най-превежданите в момента български поети
в чужбина. Негови книги са издадени
във Франция, Испания, Италия, Гърция, Сърбия, Румъния, Македония.
Стиховете му са преведени на английски, немски, шведски, полски, словашки,
словенски, унгарски, финландски, руски,
украински, турски и др.
Носител е на престижни награди:
Иван Франко – Украйна, Голямата европейска награда – Румъния, Сичевски
визии – Сърбия, Макс Жакоб – Франция (за цялостно творчество), Артур
Лундквист – Швеция-България. Кавалер на френския Орден за изкуство и
литература, член-кореспондент на
френската Академия за поезия „Маларме“, член-учредител на движението Cap à l’Est на поетите франкофони,
член на международната Академия
„Монмартър в Европа“. В периода
2004–2009 г. е съветник към българското посолство и директор на Българския културен институт в Париж.
Les Belles Lettres, едно от най-реномираните френски издателства за
класическа и модерна литература,
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е като Млечния път

треперят (спомнете си пролетта на
народите през целия XIX век, възпята
от поетите, до нахлуването в Унгария на съветските войски в началоНай-новата ви стихосбирка „Под то на ноември 1956 г., предизвикало
синьото небе над жълтите жита“ гнева на Жан Кокто). През май 1989 г.
е отклик на събитията в Украй- участвате в патриотична революна през 1989 г. Говори се, че поети- ционна демонстрация в Киев, все още
те предчувстват случващото се.       под съветска власт, и тогава не Ви
Имахте ли това тъжно прорицание липсва смелост... Къде са поетите
и за днешната война?
днес, битките остават, но ние сякаш
вече не ги чуваме (Поетът е изгнаник
Мисля, че да! И това започна пре- – от републиката на кресливците в
ди няколко години. В редакционната царството на глухите)? Продължебележка към двете ми последни кни- ние сякаш на отговорите на поета,
ги, написана от отишлия си наскоро не закъсняха сонетът „Крешчатик“,
Светлозар Жеков, автор на литера- заемащ централно място сред най-нотурната анкета с мен; най-добрия по- вите му творби, както и „Украинска
знавач на моята поезия. Мисля, че ако балада“, върхово постижение не само
го цитирам, това ще бъде най-точни- за своя автор, но и в българската поят и верен отговор: В края на октом- езия. Поел през „Взривени сънища“ –
ври 2019 г., след кратък престой във поредната книга на Кадийски, пълна с
Венеция, Кирил Кадийски издаде тънка истински поетически взривове – чикнижка със сонети, които с жестоки- тателят прекосява пространства
те си и апокалиптично-смразяващи от Содом, през Освиенцим, до лумнавидения притесниха дори някои от лата Нотр Дам, някои само видения,
неговите почитатели. Две-три сед- други вече – уви! – реалност... „Под
мици по-късно мрачни картини, като синьото небе над жълтите жита“ е
излезлите изпод перото на поета продължение на истините, вече десевизионер, започнаха да изпълват пре- тилетия изричани от тревожния глас
сата и интернет пространството. на поета“.
Това накара познавачите на творчеството на Кадийски да припомнят, Дълъг цитат, но въпросът ви го
че преди повече от три десетиле- изискваше.
тия големият Ален Боске беше писал:
„Тревожната чувствителност на Ки- Поезията може ли да влияе на хода
рил Кадийски е безспорно най-близка на събитията?
до нашата. При него потребността
да посочи отново мястото на чове- Тук ще бъда вече кратък – не може. Но
ка сред цялата планетарна заплаха е може да влияе на тия, от които зависи
винаги жива...“. А само преди дни, ко- самият ход на събитията.
гато руските бомби вече сриваха ук- А променя ли повечето хора?
раински градове, в своето интервю
с поета френският критик Патрик Би трябвало. И едва ли повечето. Но
Вагнер писа: „Често забравяме, за някои – да. Самият факт, че има хора,
сметка на героичните и войнствени които изпитват нужда от поезия (а
пози, тежестта на думите и как ня- и от съприкосновения с изкуствоколко стиха могат да накарат един то въобще), говори в подкрепа на
деспот, един авторитарен режим да това твърдение, което – казано под

публикува негови творби във внушителен том, претърпял вече три
издания.
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сурдинка – е и една надежда за твореца. Ще кажа нещо може би не толкова смело, колкото драстично. Дори
чалгата е един стремеж към нещо
по-различно, което ни заобикаля и угнетява. Ще възразите – чалгата не е
изкуство. Защо да не е? За тия, чийто
духовен хоризонт не е по-далече от
кръчмарския праг – това е музиката,
това е хореографията, изкуството
като изкуство. Не е ли по-добре да
кънтят тия ритми, отколкото вой
на самолети и трясък на снаряди? Не
е ли по-човешко да се лее вино по покривките, отколкото кръв? И колкото
да ви звучи жестоко – по-добре понякога морето да изхвърля трупа на някой пияница, решил към полунощ да се
прави на герой и да се бори с вълните,
отколкото десетки трупове на невинни, неумеещи дори да плуват хора,
поразени от мините.

„Думите, отдавна те са моят
плач“, казвате във ваше стихотворение. И днес ли е така?
За поета и въобще за човека на словото е било винаги така и вероятно ще
бъде. За мен въпросът ви е по-интересен с друго. Много рядко мога да посоча някаква случка или въобще нещо
конкретно, което да е породило дадено стихотворение. Но тук си спомням
как някога – по-скоро си мисля, че е
било така – моят внук Гоги, който сега
на ръст е по-голям и от мен, плачеше
бог знае за какво. И оттук, от въпроса
за какво плаче това дете, до отговора пътят е кратък – ами иска да каже
нещо и понеже още не говори, не знае
думите, какво му остава? А възрастният, който знае добре думите – и
особено поетът! – след като не му е
присъщо да плаче, говорейки, пишейки, не изплаква ли някаква болка и той?
Поводите да сме тъжни, недоволни,
несъгласни са повече от тия, които
водят до смях.

Съпричастност или сила е поетовият плач?
Плачът на големия поет винаги е
и сила, и съпричастност. Не е случайно това, че човек в моменти на

безизходица, на скръб, на отчаяние,
макар и неосъзнато, се обръща към
изкуството – или ще си пусне някаква музика, или ще разтвори книга,
може на театър и дори на кино да
отиде. Въобще съприкосновението с

Питате
откъде идва
стихотворението.
Ако знаех, щях
винаги да го дебна
и да го вкарам         
в някоя от моите
книги. Уви, никой
не знае откъде
идва, а и къде
отива едно хубаво
стихотворение.
В една моя
поема казвам, че
стихотворението
е като Млечния
път – идва
от нищото                           
и отива в нищото.
Но пък колко
дълъг е пътят
на хубавото
стихотворение
изкуството си е бягство от реалността. Някога официозната критика
обвиняваше мнозина от поетите – в
това число и моя милост – в бягство
от реалността. Но самото изкуство

не е ли реалност? Може би то е по-истинската реалност.

Съвестта ли е най-силното оръжие
на един поет?
Съвестта е винаги силно оръжие в
битката със самия себе си. Стига да
го имаш това оръжие.

Какви са, ако ги има, днешните окови на словото и свободата?
Интересно – но не бих казал учудващо – е, че днес интервюиращите задават ако не едни и същи въпроси, то
проблемите, които те поставят, са
много близки, да не кажа отново едни
и същи. И понеже вече цитирах (цитирането и автоцитирането е похват
на постмодернистите, а аз съм, както
знаете, виден постмодернист!), ще
продължа в тоя дух. Оковите! Словото! Свободата! В интервюто, което
дадох за едночасовото предаване на
френското радио „Куртоази“ по повод
скорошното излизане на моя двутомник във Франция, водещият Паскал
Пайен Апензелер поставяше въпросите кратко и бих казал, леко предизвикателно. Ето: Наследство и революция – откъде идва стихотворението
и какво променя то? Не можех да отговоря така кратко, но си струваше
да се възползвам от неговата метафорика. А по тези въпроси съм мислил и по-рано. Казах: Революцията е
крайност в момент, когато без нея не
е възможно да се върви напред. Разбира се, тя не може да гради, но може да
помогне на тия, които искат да градят. Как? Много просто – като първо
им свали оковите и срине някоя и друга
Бастилия. Представете си, ако днес
имаме не това, което е, а на площада
на Бастилията стърчеше онова мрачно и ненавиждано здание. Революцията е нещо страшно, но по-страшното
е онзи период след нея, когато мрачните сили се развихрят и могат да
направят така, че раните, вместо да
заздравяват, почват да кървят още
по-силно. Примери много и с вашата
революция, и с руската революция
преди повече от век. И последвалите по-късно революции навсякъде из
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Европа, често без тази крайна необходимост. Аз и хората от моето
поколение още носим рани от това
време. Упрекват ме, че моята поезия
била мрачна. А питат ли ме какво е
било моето детство. Младостта ми.
Питате откъде идва стихотворението. Ако знаех, щях винаги да бъда край
пътя му, да го дебна и да го вкарам в
някоя от моите книги. Уви, никой не
знае откъде идва, а и къде отива едно
хубаво стихотворение. В една моя
поема казвам, че стихотворението
е като Млечния път – идва от нищото и отива в нищото. Но затова пък
колко дълъг е пътят на хубавото стихотворение. Не че нещо конкретно
може да направи, да доведе до някаква
промяна. Но може леко да ни промени,
нас, а и тия, към които е адресирано,
и тогава промените, които така или
иначе ще се случат, ще водят може би
към нещо по-добро. Във всеки случай
към свободата.
Както виждате, и въпросът на французина, и отговорът ми продължават
(или предхождат, все едно) казаното
преди малко по повод на вашия втори и трети въпрос. Казвам го не за да
търсим някакъв приоритет, а само
в потвърждение на това, че общите
проблеми пораждат и общи въпроси и
отговори, които се носят във въздуха. А за поезията да не говорим – тя
винаги витае около нас, важното е кой
ще я улови. И ловейки я, дали няма да
я нарани. Що стихотворения има, в
които поезията вместо птица-лира
е проскубана пуйка. А в някои изобщо
я няма.

Метафората е повече плод на
чувствителното въображение на
поета и един вид забулена истина.
Изискването е истината да бъде
ясна. Възможно ли е това, когато
метафората за едно и също нещо
е многовариантна?
Освен многовариантна – както казвате – метафората е и много нахална.
Бидейки само едно сравнение, пък и
колкото ще да е оригинално, неповторимо, тя е обсебила териториите на
всички художествени образи и днес

юни 2022

всичко се нарича метафори. Дори от
някои професори по литература, които не правят разлика между поетичен
и поетически, макар често да пишат
накъсани редове, които се мъчат
да ни пробутат за поезия. В едно от
по-ранните си стихотворения съм казал нещо, което съм го срещал цитирано от критиката: Истината и метафората са едно – като гъсеница и
пеперуда. Истината често е грозна и
на помощ идва метафората, смятана
за нещо красиво. За да бъде казана все
пак истината. В този смисъл метафората не е изобретение на поетите, те са я взели от живота, понеже
им върши работа. Як като скала, сух
като върлина, намерил се в небрано
лозе, под вола теле – това поезия ли е,
поети ли са ги измислили тия работи?
Дълго може да се говори за метафората. Много от нещата съм ги казал
в моята книга „За поезията“, плод на
лекциите ми за поезията и превода на
поезия. Иначе на вашия въпрос отговорът е положителен. Да – истината може да се каже по много начини:
и директно, и метафорично. А метафоричното изразяване в поезията показва и класата на поета: колкото метафората е по-оригинална, толкова
по-бързо и по-убедително ще стигне
до този, за когото е предназначена.

Наистина ли за поета истината се
отъждествява с метафора?
Не, разбира се. Кавафис пише без метафори, Пастернак само с метафори и
това не пречи и двамата да са големи
поети. Какво големи – велики, понеже
Далчев казва за един от нашите класици в подобен случай, ако той е голям,
то ние останалите какви сме тогава.
Аз пиша с метафори, понеже не мога
иначе. Повечето обаче, които пишат
без метафори, не го правят, понеже могат и без, а понеже не могат с
метафори.

Критикът Георги Цанков ви нарича Худини на метафорите. Приемате ли се за такъв?
Добре че не е казал Худини на поезията. Би означавало сръчен, ловък стихотворец. А на метафората – вероятно

е искал да каже – висш пилотаж при
една значима вече поезия.

Вашите преводи на английските
сонети включват в себе си и по
няколко варианта на едно и също
стихотворение. Това потвърждава
ли страстта ви към метаморфоза
на метафорите?
Да тръгнем отзад напред. Многовариантността при превода на поезия
идва от самото естество на превода.
Така както една роля – да вземем от
най-познатите, на Хамлет например – се е играла и се играе, и ще се
играе по различен начин от артистите. Първо, защото в различно време
трактовката на образа не е една и
съща, и второ – понеже актьорите
по своя натюрел, колкото и да ги обединява ролята, са различни. И слава
богу. Така е и с превода на едно стихотворение. Да вземем „Есенна песен“ на Верлен например. Преди време
бяха публикувани десетина превода на
това емблематично стихотворение,
като се започне от Александър Балабанов и се стигне до съвсем непознати още имена. И всички преводи бяха
близки по смисъл и в повечето случаи
различни като изпълнение. И тогава
възниква въпросът защо един и същи
преводач да не може да даде по няколко версии на един и същи оригинал. Да
вземем живописта. Ван Гог има четири или пет различни версии на „Слънчогледите“. При мен това е въпрос и
на желание да се покаже майсторство.
Макар че стана случайно. „Лебедът“
на Маларме – бях изгубил превода и
го направих наново. После се намери
и видях, че и двата варианта са хем
различни, хем верни на оригинала. Сега
вече имам над десетина такива стихотворения от различни поети и във
времето, и в пространството – от
Шекспир и поети от неговата епоха,
през французите и италианците – да
не изброявам имена – до ХХ в. – с унгареца Атила Йожеф. Защо, ще попитате. Висш пилотаж.

За кого?
За себе си. И за още двама-трима от
бранша. А може би за самата българска поезия.
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Смях през тъгата
„В „Хроника на едно
убийство“ съм сама,
а трябва да напълня
сцената с хора –
безумно трудно е“,
казва актрисата                                    
от Сатиричния театър
Йорданка Стефанова                       
пред Виолета Цветкова
Всички я наричат Дана. Но в афиша на
Сатиричния театър ще я откриете
като Йорданка Стефанова. Трудно ще
я сбъркате с друга на сцената. Може
и да ви разплаче, и да ви разсмее със
своята… сериозност. Зад гърба ѝ са
десетки роли, четири номинации за
Аскеер, две от които се превръщат
и в статуетки (Аркадина в „Чайка“,
2001; Майката в „Къщата на Иван“,
2004). Най-новото ѝ превъплъщение в
„Хроника на едно убийство“ по разкази на Ерик-Еманюел Шмит ще се помни
дълго.

Дана от рода на сериозно-смешните хора – можем ли така да ви
наречем?
Може, да. Защото смехът за мен не е
само смях. В живота си никога не съм
се смяла ей така, без задръжки, а все с
някаква горчивина, с тъга. Дори като
дете не се смеех безпрекословно. Родителите ми бяха по-възрастни и когато виждаха, че баща ми идва да ме
взема от училище, някои съученици
казваха: „Дядо ти дойде“. Или че родителите ми скоро ще умрат. И макар
животът ми с тях да беше празник,
при мен радостта все беше в някакъв
страх. Може би затова сега смехът ми
не е онзи бял смях, а винаги с тъга.

Повече от 40 сезона сте на театралната сцена – професия или игра
безспир бе това време за вас?
Съвпадение е – отстрани изглежда
като професия, защото завърших
театралната академия, но още като
дете приемах театъра като игра.
А може би съм си го избрала, защото

Йорданка Стефанова в „Хроника на едно убийство“ от Ерик-Еманюел Шмит, Сатиричен
театър, постановка Ивайло Христов, фотография Антон Даскалов

актьорството ми създава друг свят.
Реалният не ми харесва и макар да
знам, че е грешка – бягам от него.
Не че не го забелязвам. Напротив,
точно защото го забелязвам, бягам
от него. Да си в театъра, от роля в
роля, особено ако са стойностни, е за
предпочитане.

Моноспектаклите като че ли са
вашата стихия…
Може би е така, защото там е дадена
по-голяма възможност. В академията проф. Сашо Стоянов ни казваше:
„В чаша от 100 мл не можеш да налееш два литра“. Не че не съм опитвала да вложа всичко в другите си роли,
но те са имали друг обем. Как да го
напълниш с всичко, което носиш?
Навярно в моноспектаклите ми има
точно обем, който мога да напълня.
Но много си обичам и Божия в „Бяс“ от
Боян Папазов с режисьор Пламен Марков, обичам си и ролите в „Къщата на
Иван“ на Пламен Дойнов и режисьора
Венци Асенов, и Агрипина от „Антихрист Суперстар“ на Миклош Хубай и
режисьора Здравко Митков, където
през 1990 г. си партнирахме с Кирил

Варийски… Обаче знаете ли – ролите,
които най-много харесвам, се играят
най-малко.

Защо така се случва?
Уместен въпрос, но когато си го зададеш, стигаш до горчиви отговори.

За вкуса на публиката ли?
Явно публиката търси друго и то не
съвпада с нещата, които аз харесвам.
А това ме огорчава, защото ролята
живее, докато го има представлението. Аз продължавам да я пазя в себе си,
но какво от това! Именно в ролите, в
които се чувствам най-пълноценна,
най-жива, най-истинска, там е и реалността, за която говоря… Наистина не знам защо става така. Може
би публиката в голямата си част не
желае да гледа това. Възможно е да е
и от страх да не се разрови, да се замисли за болката в живота, за всекидневната среща със смъртта или с
предателството…
Разбира се, този проблем от векове
не може да бъде решен, но е важно да
се задава въпросът. Отговора никога
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няма да го улучим, не ни е съдено. Поколения наред се лашкаме в големите
въпроси – защо съм тук, какво правя,
какъв беше смисълът от моето появяване; защо се раждам, след като ще
умра, а и тия, които ще родя, те също
ще умрат – какъв е този кръговрат,
кому е нужно това? Никога няма да намеря отговора, но персонажите, чрез
които мога да го потърся, ме занимават най-много. Дори е смешно да знаеш, че няма да намериш отговора, но
да продължаваш да търсиш – безумно
смешно е, но по друг начин. С голямо
„С“.

Именно. А интересното е, че който
е влязъл да гледа „Хроника…“, не си е
тръгнал. Напротив, хората са развълнувани и не съжаляват.

Излизате на сцената и казвате:
„След няколко минути ще убия
мъжа си“. Как се остава още 80 минути там след подобно признание?

Безумно е трудно! Първо бих искала
да кажа, че този спектакъл е абсурд
да стане без Ивайло Христов. Той не
само го режисира, но и намери такава
емоционална връзка между два разказа от Ерик-Еманюел Шмит, че се получи трети драматургичен материал,
Може би част от публиката на чрез който блеснаха и първите два.
Сатиричния театър е объркана – Но за първата реплика: спомням си
мисли, че там ще гледа комедия, в как Ивайло ми каза: „Трябва да излезеш
която един ще попсува, друг ще нап-                                                                на 100!“. А аз: „Добре, а после къде ще
рави неприличен жест, ще е много отида, като изляза на 100?“. Беше несмешно, но се оказва, че има и спек- умолим: „Ами пътьом ще смъкнеш натакли, които задават „вашите“ прежението и пак ще тръгнеш да градиш. Трябва да излезеш с тази заявка“.
въпроси…
И на мен ми е безумно трудно да започИ слава богу! (Усмихва се.) Но защо пуб- на. Страшни са ми първите 5–6 минуликата се чувства объркана? Защото ти, а после ми става още по-страшно.
може би не ѝ е обяснено, че „сатира“
Навярно и защото не сте само
не означава комедия или фарс. Сатигероинята Габриел, а има и мъжрата е обемно понятие, многопосочки персонажи, които трябва да
но, дълбоко, разностранно. И ако на
представите…
Сатиричния театър се погледне не
като на комедиен, а точно като на са- Знаете ли, навремето режисьорът
тиричен театър, тогава зрителите Младен Киселов казваше, че в актьора
ще идват с едно наум, че тук могат да трябва да живеят различни личности
попаднат и на нещо, което е смешно, и че са интересни хората, в които има
но през тъгата.
няколко човека. Може би и в мен са няколко… Но това, което виждате на
Променя ли се с времето публиката сцената, се гради с почти два месеца
на Сатирата?
репетиции. Ивайло ми казваше: „Искам
да напълниш сцената с хора!“. Добре,
Нямам такива впечатления, но мисля, но как се пълни сцена с хора, когато
че посоката, по която вървим благо- там си сам! „Ами виждаш ги, казваше,
дарение на драматурга Богдана Кос- ето го, минава оттук, отива там.“ И
туркова и на директора Калин Сърме- аз наистина го „виждам“ този, който
нов, е може би залогът – постепенно, влиза. Виждаш го и изведнъж заемаш
иначе можем и да отблъснем. Разбира гледната точка на този отсреща.
се, превес имат заглавия, които привличат повече публика, но се надяваме Харесвам текстовете на Ерик-Емачаст от зрителите да попаднат и на нюел Шмит. Той вълнува, сладкодумен
е, гради интересен разказ, в който
другите ни представления.
има напрежение, и никога не можеш
Като моноспектакъла ви „Хроника да предположиш какъв ще е финалът.
на едно убийство“ от Ерик-Ема- При него винаги има съспенс, има обрати и дълбочина, има образи, които
нюел Шмит…
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уж са нормални, но са необичайни. И
пише с голяма любов. Дори за тази голяма гад Габриел той пише с любов…

Доколкото знам, проф. Сашо Стоянов също ви е обучавал така – с любов. Какво най-често си спомняте
за него?
Научи ни на толкова много неща. Казваше ни: „Актьорът трябва да знае
всичко – и текста, и мизансцена, и
взаимоотношенията. И в момента, в
който започне представлението, да
ги забрави и всичко за него да се случва като за първи път“. Много е трудно
това. Проф. Стоянов ни даваше пример с футболен мач, преди който играчите тренират всякакви ситуации,
но когато започне играта с реалния
противник, те уж знаят всичко, но
дебнат топката откъде ще долети и
публиката се взривява. А ние, актьорите, знаем в кой момент кой ще влезе
и какво ще ни каже, затова е несравнимо по-трудно всеки път да го „чуваш за първи път“.
Нашият професор ни казваше: „Не ми
разказвайте от първото изречение
какво ще се случи на финала, защото
просто няма да ви гледам. Загадката
трябва да стои до края. Не разкривай,
а прикривай“. Учеше ни също, ако попаднем на режисьор, да се възползваме
от него, а ако не случим на добър режисьор, сами да се оправяме. Подтикваше ни да създаваме, което и досега е
урок за мен. Още помня наученото от
проф. Сашо Стоянов и проф. Цветана
Стоянова. И продължавам да се уча –
от колегите ми, с които бяхме в един
клас. Уча се и от колегите на сцената,
уча се и от младите актьори… Гледайки, всъщност можеш да се научиш как
да се държиш и как да не се държиш на
сцената. Учиш се, независимо колко
сезона имаш зад гърба си.

Когато през 80-те постъпвате в
Сатирата, там са големите любимци на България. Изпитвахте
ли страх?
Невероятен респект! Чудех се как
изобщо е възможно да попадна там,
но истината е, че те ме поканиха, след
като ме гледаха в ролята на Мария
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Стюарт в Пернишкия театър. И за
мен беше необяснимо как така ще съм
близо до хората, които бях гледала
от дете по телевизията и слушала
по радиото, а после от прозорците на
ВИТИЗ ги виждах как влизат и излизат
от Сатирата или гледах представленията им от стълбите на салона. Но
се случи.
И Калоянчев, и Кольо Анастасов, и
Стоянка Мутафова, и Васил Попов…
всички с такава обич ме гледаха, че
нямам думи да го опиша. Разбира се,
шокът беше голям. Още с първата си
роля трябваше да се срещна с Калоянчев в „Одисей пътува за Итака“. След
това със Стоянка и Никола Анастасов.
С Невена Коканова играх в постановка на Борислав Чакринов през 1992 г.
– аз бях Големанова, а тя беше Баба
Гицка. С Катя Паскалева дори споделяхме обща гримьорна. Невероятната
Катя! Няма ги вече, духът и енергията им не може да се опише. Бяха като
ученици: идваха първи на репетиции,
винаги подготвени, със страхотен
респект към материала, към режисьора, към колегите. Облъчена съм от
енергията им. Невероятни!

Три пъти играете дъщеря на Стояна, а в „Столетие мое“ почти до
последно сте заедно…
При Стояна нямаше отказване. Такъв
вихър! Помня как, когато навърши 85,
ѝ казах: „Хайде, како, честит рожден
ден. Желая ти нови роли“. А тя: „Ама,
Дано, чуваш ли се какво говориш?! Аз
колко още да играя, пет, десет, петнайсет години!“. При нея нямаше стоп,
имаше само бъдеще и то винаги беше
в театъра. Имаше вътрешната убеденост, че стъпва на свято място и
това ще продължи вечно. И остана
вечна именно на тази територия.
Казваше: „Ох, не мога да играя тази
вечер, нямам никаква енергия, кръвното ми е много зле, не знам какво ще
правя“. А аз ѝ отвръщах: „Виж какво,
твоите номера са ми толкова добре
известни, че няма нужда!“ „Не бе, Дано
– настояваше тя, – тая вечер не мога,
честно.“ И като излизахме – страшна
работа. Много усещаше публиката,
вземаше от нейната енергия и като

я умножеше, я връщаше обратно към
салона, от което зрителите още повече ѝ даваха, тя вземаше и пак връщаше – някаква енергийна вихрушка се
получаваше

На сцената в „Хроника…“ има само
стол и маса, а преди време в „Бясна,
кривогледа и лакома“ – куп книги.
Това, че все по-малко четем, причина ли е за случващото се?

Има нещо общо между вас – много
театрални и малко филмови роли.
Киното пренебрегна ли ви?

Абсолютно правилно! Когато човек
не чете книги, не ходи на театър, на
кино, на опера, на балет, той е пропит от силна деструктивна енергия,
умножава я, разпръсква я към другите.
Заниманията с изкуство ти помагат
по-спокойно, по-дълбоко да дишаш.
Иначе не се диша. Така е и с книгите.

Не знам, може би да. Но и аз съм отказвала. Също и на телевизии. И може би
защото не се появявам по екраните, а
пък кинорежисьорите рядко стъпват
в театъра, оттам се завърта подобна нагласа. А може и да не съм подходяща за филмови роли.

Е, малко, но качествени – с какво си
спомняте снимките на „Господин
за един ден“, играхте жената на
прословутия Пурко?
С Тодор Колев, разбира се. Той също е
от актьорите, които са на ръба между реалното и нереалното – каквато и
дума да кажа, ми се струва неуместна.
Знаеш, че го има, но си казваш: „Е, такова чудо не може да има“. Помня колко
всеотдаен беше Тодор Колев по време
на снимките, как се търкаляше в калта за една нощна сцена, а после беше
целият в пиявици… Много обич, помощ и всеотдайност имаше той към
мен, за да изградим заедно героите си.
Всъщност беше мълчалив, не беше от
актьорите, които се самоизтъкват,
не кокетничеше със своята известност, не си просеше овации. Безкрайно интелигентен и също като Стояна
не беше ей така, комедиант – не, той
създаваше прекрасни трагикомични
образи през иронията, самоиронията,
горчивината.

Точно преди пандемията в Сатирата имахте премиера на „Глобална
комедия“ и настъпи… глобалната
трагикомедия. Тогава си мислехме,
че по-лошо не може да се случи, а
сега нов страх е в умовете ни. Ако
трябва да определите живота ни
днес също със заглавие на пиеса,
книга или филм, как би звучало то?
„Ад под небето“. Защото под небето
би трябвало да има цветя, светлина,
радост, но настъпи… ад под небето.

Наскоро в Сатирата чествахте
сто години от рождението на Радой Ралин – липсват ли сатирици
като него днес?
Много липсват. Но все си мисля, че има
някъде скрити или още неродени следващи. Или ги е страх да се покажат. Не
може да няма – чак пък такава неправда! А може още да събират сили, защото не е лесна тази работа, трябват и
сили, и можене.

По време на пандемията пуснахте
видео с цитати от Уди Алън като
този: „Когато не работя – мисля,
а когато не мисля – изпадам в депресия“. Личната ви максима как
би звучала?
По-добре от него не мога да го кажа.
Защото какво е депресията? Да изгубиш смисъла. А губиш смисъла, когато не работиш, когато не населяваш
пространствата, които обичаш.

Какво ви предстои през следващия
сезон?
Не знам. Толкова често в живота ми
се случва да знам какво ми предстои,
а после да се окаже друго. Ето затова Ерик-Еманюел Шмит ми харесва
– животът при него е изненада. Животът върви по своя логика. Затова
не градя планове. Иска ми се да знам,
че ми предстои нещо страхотно като
„Хроника…“, примерно, с режисьори
като Ивайло Христов, Бина Харалампиева, Пламен Марков или… много са.
Но не знам нищо. А може би и нищо не
ми предстои. (Смее се.)
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Срещите на

Еманюел Паю
„Публиката и другите
флейтисти определят
моя успех. Непрекъснато
се старая да задържа
уважението на тези
хора.“ Разговор със
световноизвестния
френско-швейцарски
флейтист

Освен това следях записите на големите флейтисти от различни поколения като Жан-Пиер Рампал, Джеймс
Гоуей, Орел Николе, които ме караха
да мечтая. Ще добавя и големите концерти и опери, които слушах, с велики имена като Вилхелм Фуртвенглер,
Мария Калас, Давид Ойстрах…

Казвате, че обожавате операта.
Откривате ли сходство между
флейтата и човешкия глас?
Еманюел Паю, фотография Wikipedia

Еманюел Паю, когото определят като
„най-добрия флейтист на новото време“, е роден на 27 януари, датата, на
която е роден и Моцарт. На четири
години получава първата си флейта.
В Парижката консерватория негови
учители са Мишел Дюбо, Ален Марион,
Пиер Арто и Кристиан Ларде. Започва
като първи флейтист в Радиосимфоничния оркестър на Базел, където диригент е Нело Санти. Следват Мюнхенската филхармония с диригент
Серджу Челибидаке и Берлинската
филхармония с Клаудио Абадо. Само
на двадесет и две години става първи
флейтист на престижния немски състав. Наред с това, Еманюел Паю изнася
повече от 160 концерта годишно. Той
работи с водещи съвременни композитори като Елиът Картър от САЩ,
швейцареца Микел Жарел, Марк Андре
Далбави и Филип Манури от Франция,
Матиас Пинчер от Германия, Тошио
Хосокава от Япония. На 31 март заедно със Софийската филхармония под
диригентството на Найден Тодоров
52-годишният музикант представи
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Концерт за флейта и оркестър на
Карл Нилсен. „Забележително творение от края на живота на великия
датчанин, което описва различни
места по време на пътуването му от
Дания до Италия“, казва Еманюел Паю.

Да започнем с хората, които са
допринесли за развитието ви като
флейтист.
Имах шанса около мен да има интересни хора и преподаватели. Започнах да уча флейта заради нашия съсед
Франсоа Бине, който беше флейтист,
синът му Филип също учеше флейта.
Един ден чух през прозореца Концерта
за флейта в сол мажор от Моцарт. Бях
на четири-пет години. Започнах да
танцувам и да си тананикам. Тези хора
ме насочиха към музиката. Родителите ми не бяха музиканти. В Парижката консерватория срещнах невероятно поколение флейтисти. От всеки
научавах по нещо за камерната музика, за съвременната музика, за оркестъра, за соловите интерпретации.

Не съм обсебен от флейтата. Очароват ме различните музикални форми
и начинът, по който музиката може
да ви открие възможности да пътешествате. Вярвам, че операта
е най-всеобхватната форма, която
свързва различните видове изкуства
– текст, пеене, инструментална музика, понякога танц, изобразително
изкуство, сценография… Диригентската палка и режисьорът обединяват всичко и го превръщат във връх
на сценичното изкуство.

От най-ранна възраст пътувате
непрекъснато. Живели сте в различни градове – Багдад, Мадрид,
Рим, Брюксел, Париж. Какво ви
дадоха различните култури?
Покрай пътуванията с моите родители, започнали от най-ранната ми
възраст през 70-те години, видях
много неща. Живях в Мадрид по времето, когато Испания премина към
демокрация, наблюдавах колко много тя се промени. Да, живях в много
култури, опитах различни храни, различни ритми, различна музика и форми на изразяване. Израснах в Западна
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Европа, а след това падна Желязната
завеса и Европа стана по-широка. Това
беше прекрасно, защото страните от
Централна Европа са люлка на великолепна музика. Вярвам, че славянските
култури имат директна връзка с хуманността, на първо място чрез музиката, чрез факта, че в тамошните
църкви се пее. Западният свят има
по-академична, по-изискана визия, а
вие сте по-емоционални. Благодарение на живота ми в Брюксел и Париж,
след това в Базел и най-вече в Берлин
музикалният ми свят непрекъснато
се разширяваше и продължава да се
обогатява.

Имате в биографията си няколко
спечелени големи конкурса. Каква
роля изиграха те в кариерата ви?
В международните конкурси можеш
да измериш професионалното си ниво през оценките на журито, но и да
чуеш другите, да научиш какво се свири в Ню Йорк, Токио, Сеул. Конкурсите
са още един начин на обмен и образование, както и на натрупване на сценичен опит. Разбира се, хубаво е да получиш награда, но дори и да отпаднеш,
научаваш много, тъй като можеш да
чуеш другите и да стигнеш до убеждението: „Ето така искам да свиря“.
Самият аз получих много вдъхновение от всички конкурси, на които се
явих. На тях музикантите се срещат
с журито, което дава своята оценка
и мнение. По мое време никой нищо не
ти обясняваше. Нямаше официален
контакт между журито и кандидатите. Сега след всеки тур срещата с
тези, които отпадат, е задължителна. Това е важно за младите музиканти. Аз съм артистичен съветник на
конкурса „Карл Нилсен“ и се грижа за
програмата, за журито, настоявам за
улесняване на този обмен на информация. Настоявам дори за възможност
елиминираните участници да се включат в различни концерти в седмицата
на конкурса и така той се превръща в
музикален фестивал.

Много ли са композиторите, писали
за вас?

През 2006 г. светът отбеляза 250
години от рождението на Моцарт.
Всички навсякъде свиреха Моцарт, а
аз отказах да изпълнявам концертите
му. Тогава реших да започна да поръчвам концерти на различни композитори. Оттогава са написани петнадесет концерта, десетина пиеси за соло
флейта, десетина с камерна музика,
четиридесет и пет сонати. Изпълнил
съм всички и имам още няколко проекта. През юли ще представя за първи
път соната за флейта, написана за
мен, но в памет на Жан-Пиер Рампал,
чиято стогодишнина отбелязваме
тази година. През октомври в Цюрих
ще изпълня за първи път още един
флейтов концерт.

Как подбирате авторите – лично
ги познавате или чувате някоя пиеса и си казвате: „Ето този композитор искам да пише за мен“?
Различно е. Понякога това се случва
по време на срещи около масата или
в концертната зала. Друг път чувам
пиеса за цигулка, кларинет или друг
инструмент и след като разговарям
с някой диригент или артистичен
директор, се срещам с композитора.
Различно е, но за мен като изпълнител е важен разговорът за произхода
на музиката, обмяната на идеи. Това
ми дава повече информация и смисъл,
за да пречупя през моя инструмент
тези идеи.

Има толкова много флейтисти,
трудно е да станеш световноизвестен. Какво е необходимо?
Публиката и другите флейтисти определят моя успех. Аз винаги съм се
стремял да изпълнявам добре музиката, с артисти, които обичам и уважавам. Никога не съм искал целенасочено
да правя кариера. Можеш да си известен във всяка сфера – поп музика,
кино, политика, спорт, телевизия, и
това ти дава възможност за контакт
с голяма аудитория. Що се отнася до
класическата музика, колко хора се
интересуват от нея? Естествено,
образованите хора търсят тази музика. За мен е важно да съм свързан с
различни поколения в едно семейство

– младежи, родители, баби и дядовци,
както и малки деца, които да идват на
концертите. Това е нашата роля – да
направим концерта като жив спектакъл, да доставяме удоволствие, красота, емоции на хората, които влизат
в залата. Интернет и телевизията не
могат да ги предложат. Това е нашата отговорност като артисти. За да
правиш всичко това, трябва да си дисциплиниран, да работиш от самото
начало, за да си винаги на високо ниво,
да познаваш пиесите и да търсиш
какво стои зад всяка от тях, да поддържаш репертоара си. Това са важни
неща, чрез които ставаш разпознаваем за публиката и музикантите.

Казвате, че сте хамелеон в музиката. Защо?
Искам да изпълнявам музика, която е
различна според стиловете, епохите,
композиторите, и да се адаптирам
към музикалния контекст на композитора. Затова използвам термина „музикален хамелеон“. Не искам да бъда
флейтист, когото веднага разпознават с вибратото, с почерка и звука му.
Затова не използвам един и същи микс
или звук, когато свиря нещо бароково,
френска или немска музика. Надявам се
хората да не ме разпознаят веднага.
Радвам се, че когато слушам радио, не
разпознавам моите записи.

Свирите на златна флейта, 14 карата, „Бранън-Купър“ с мундщук
„Шеридан“. Как се сдобихте с нея?
Купих я през 1988 г., когато спечелих
първия си конкурс. Свиря само на нея.
Тя е верният ми приятел. Нямам други
инструменти, но работя с производители, за да развиваме нови модели.
Понякога свиря и на други инструменти от различни материали и цветове.

От какви материали?
Различни сплави със златото. В моята практика, било то в Берлинската
филхармония, или в студиото, виждам
различни флейти – от дърво, от сребро, от платина, но за мен най-добри са
златните.
Въпросите зададе Светлана Димитрова
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Ана Бландиана

Нашият свят
На 10 май 2022 г. голямата
румънска поетеса бе
удостоена с почетното
звание доктор хонорис
кауза на СУ „Св. Климент
Охридски“. Предлагаме
ви нейни размисли                           
от „Книгата с делфини.
Разговори на Серенела
Гицяну с Ана Бландиана“,
2021 г.
Годината, която в историята наймного прилича на 1989 г., е 1848 г. И в
единия, и в другия случай в няколко
европейски страни едновременно по
един повече или по-малко насилствен
начин беше разрушен старият ред и
се премина към ново общество и към
нова съдба. И в единия, и в другия случай промяната се случи внезапно, без
да съществува нова политическа класа, готова да вземе властта, а тъй
като природата изпитва ужас от
празното, освободеното място беше
заето от онези, които от дълго време бяха воювали за промяна: писателите. Ламартин през 1848 г. в Париж
става премиер-министър, през 1989 г.
Хавел стана президент в Прага, Блага
Димитрова – вицепрезидент в София,
Арпад Гьонц – президент в Будапеща.
Ако не бях проявила присъствието
на духа да откажа, щях да стана вицепрезидентка на терористите. Но
също както през 1848 г., ставаше дума
само за временно, аварийно решение
на въпроса, за някакъв вид политика
със заместители: по най-бързия начин
писателите сами напуснаха или бяха
отстранени от кошарата на властта, заместени от политици, завършили образованието си в училището
за компромиси. Не мисля, че трябва
да съжаляваме за това. Да се намеси
в борбата, в историята, в обществото, за един писател не означава да

влезе в партия и да кандидатства за
парламента, а да предлага решения
и да придава смисъл на недоволството, да стане лидер на общественото
мнение. Комплексът за виновност,
за който съм говорила, има връзка с
факта, че не сме били редом с миньорите през 1977 г. или в Брашов през
1987 г., както бяха полските интелектуалци, редом със стачкуващите
от Гданск, и че всъщност не бихме и
могли да бъдем, защото научавахме
за бунтовете едва след като биваха
потушени. Не съществуваше традиция в солидарността, солидарност,
която се опитахме след протестите на Университетския площад през
1990 г. да изобретим чрез сдружението „Граждански алианс“. Въпросът не
е дали интелектуалците са напуснали битката, а дали изобщо са били в
битката.

Да се намеси
в борбата,                          
в историята,         
в обществото,
за един писател
не означава                
да влезе в партия                      
и да кандидатства
за парламента,
а да предлага
решения                         
и да придава
смисъл                      
на недоволството,
да стане лидер              
на общественото
мнение

***
Нямам съмнение, че в това начало на
ХХI в. интелектуалците са отговорни
за едно зло, което те са изобретили и
чиито последствия са плашещи и непредвидими. Имам предвид политическата коректност, която освен крайната левица, от която тръгва и която
утвърждава, крие под провлечения си
из праха на близкото минало шлейф
аберации като транссексуалността,
презрението по отношение на стойностите, съдържащо се в положителната дискриминация, лудостта да се
пренаписва историята и особено ерозирането на свободата не само на изразяване. Чрез коварното въвеждане
на страха – от маргинализиране, от
изолация, от изключване – засрамената вътрешност на някои правови
държави и на населенията с дългогодишна свобода и доверие в пристойното функциониране на обществените
механизми е създала у тях вид наивност и леност, които сега обезпечават манипулацията. Това, което буди
загриженост, дори тревога при дефинирането на тези интелигенти от
близкото минало, е фактът, че въпреки затворите и Сибир-ите ХХ в.
разгърна впечатляващ интелектуален героизъм срещу диктатурите от
всякакъв вид – срещу политическата
коректност, пред унизителния страх
от маргинализиране – докато днес не
се осмелява да се роди нито един американски Солженицин.
***
Направо е учудващо как този страх
от неудобства и маргинализиране се
оказва по-парализиращ от страха от
затвор и смърт при комунизма. Днес
съществуват писатели, попаднали
в затвора, защото са протестирали в Китай и във Виетнам, но не съществуват писатели, които да протестират срещу пренаписването на
историята и положителната дискриминация. Жалка поредица от подписи,
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събрани под предпазлив, внимателно
написан призив за нормалност, за да
не обиди нито екстремистите, нито
фанатиците, е всичко, което се появи след разрушаването на статуите.
Няма политическо противопоставяне срещу екстремистката левица, не
съществува дори противопоставяне
с благоразумие срещу крайностите и
отсъствието на логика, което завладява общественото пространство.
И това е не защото не се осъзнава
опасността, а защото не съществува
смелост да се влияе срещу нея. Може
би обяснението се намира в дългите
десетилетия на небивало култивиране на потребителско съзнание, когато ударението се поставяше само
върху материалното, когато времето
означаваше пари, а духовните стойности станаха хлабави, избледняха,
изгубиха стойността си като употребими. Между безсрамието, представлявано от fake news, и удобството словото да се продава на когото
даде най-много, масмедиите станаха
най-виновният педагог на една мързелива свобода, която гази в блатото
между безразличието и безпътицата.
***
В началото на пандемията, в периода
на крайните мерки, ми се струваше, че
принудителното изолиране би могло
да даде възможности на доброто,
към което се стремяхме и което не
успявахме да постигнем поради липса
на време, от умора, от струпване на
проблеми, на хора. Струваше ми се, че
фактът да си стоиш дълго време вкъщи, с близките, ще позволи на хората
да се открият взаимно, ще даде време
и място на емпатията, на вниманието, размисъла, любовта. (…)
Няма как да знам в каква степен съм
била права и дали илюзиите ми за заздравяване на семейните връзки са се
конкретизирали, но е очевидно, че на
равнището на обществените отношения хората не станаха по-добри,
а онова, което се случи в Америка по
време на манифестациите Black Lives
Matter с лозунга им I can’t breathe („Не
мога да дишам“), от развихрената омраза до налудничавото разрушаване
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на статуи, представлява нещо, което буди страх. Впрочем огромното
символично натоварване на този лозунг (последното изречение на жертвата на полицията биваше свързвано
и със задушаването в обществото, и
със задушаването от ковид) ме кара
да бъда мнителна и да подозирам
съществуването на организатори на хаоса и стилови редактори на

под коричката на консуматорското
общество омраза се реактивират,
доведени до истерия от мистериозността на вируса, не просто убиец, но
и окултен. Американското зло, което
има всички шансове да се глобализира, не е ново; ново, изумително е само
мястото, където е избухнало. Ленин
наричаше левичарството „детската
болест на комунизма“. Комунизъм, който ще дойде. Да не забравяме, че – макар че по интересен и виновен начин
световната преса не придаде никаква
важност на факта – докато в Съединените щати се разрушаваха статуи
на Линкълн и на Колумб, в Германия, в
едно градче в Северна Вестфалия, издигнаха статуя на Ленин.

Съществува
екстремизъм                 
в изкуството,             
в консуматорското
съзнание,                          Да, за екстремизма се говори обикнов егалитаризма,
вено с посочване на стриктно очертаните зони на расизма, на религив житейските
озни или политически сблъсъци. Аз
че той може да се прояви в мноправила,                      мисля,
го други области, може би дори във
Съществува екстремизъм
в догмите                  всички.
в изкуството, в консуматорското
на political
съзнание, в егалитаризма, в житейправила, в догмите на political
correctness,                                     ските
correctness, в желанието за власт.
което се намира отвъд толв желанието                    Всичко,
кова трудните за определяне граници на благоразумието, е екстремиза власт. Всичко,
зъм. Както и всяка форма на насилие е
което се намира
екстремистка. Всички екстремизми в
историята са били извършвани в имеотвъд толкова
то на общото благо. Да научиш АБ-то
доброто, означава да устояваш на
трудните                     на
всички екстремизми.
за определяне
***
граници                        Слушах неотдавна по телевизията
специалист по въпросите на обна благоразумието, един
разованието – който не беше ностале екстремизъм
гик по комунизма – да съобщава факта
въпросното изречение. Ситуацията
на живот и смърт не направи политиците по-отговорни.
***
Пандемията подейства като проявител на станалите хронични абсурди
в глобалната реалност. Всички нерешени проблеми, всичката заспала

на основата на научни проучвания, че
след катастрофалното спадане на
равнището през 90-те години и през
новото хилядолетие в последно време
румънското образование започва да се
изправя, но още не е достигнало равнището, което сме имали през 1989 г.
И макар да не го очаквате, убедена
съм, че е вярно. Спомням си как през
онези седемнайсет години, откакто
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функционира Мемориалът [за жертвите на комунизма и антикомунистическата съпротива] в Сигет, в неговото Лятно училище (за което биваха
приемани с конкурс ученици между 15 и
18-годишна възраст) интелектуалното равнище на конкурсните им работи спадаше постоянно след първите
години, когато издадохме в книги отговорите на въпросите, до последните години, когато редактирането
на темите поставяше проблема да
се елиминират редовете с copy-paste,
взети от интернет. Отначало не можехме да повярваме в регреса, защото
бяхме започнали от много високо, от
ентусиазма на Стефан Куртоа – автора на Черната книга на комунизма
и ректор на Лятното училище – който, когато отговаряше на въпросите
на учениците и участваше в дискусиите, твърдеше, че те показват способности за анализ и за разбиране на
историята, които надминават тези
на студентите от Сорбоната. И тъй
като не можехме да предположим, че
след 2000 г. чисто и просто е спаднало равнището на интелигентност
на децата в Румъния, не ни оставаше
друго, освен да приемем, че е спаднало
равнището на училището, от което
те идваха при нас. Що се отнася до информацията за комунизма и посткомунизма в училищните програми, тя не
съществуваше – и вероятно още не
съществува заради годините, когато се използваха старите учебници
по история, с откъсната от първите
страници снимка на Чаушеску, до следващите десетилетия, когато структурите на Министерството на образованието постоянно биваха заемани
от представители на управляващата
партия, която си беше променила на
няколко пъти само името.
***
Една силна тенденция, не лява, а левичарска, която по почти странен начин
има корените си не в Русия, нито в
Китай, а в Германия, във Франкфуртската школа, след идването на Хитлер на власт емигрира in corpore в
Съединените щати. Тя се разпространи мрежовидно в американските

университети, които после, на свой
ред, в рамките на постепенното американизиране на консуматорското
общество в целия свят повлияха на
европейските университети. Големите комунистически сили просто
се възползваха през следващите десетилетия от това канализиране на
мисленето към крайното ляво, което
чрез механизмите на образователните системи мултиплицира ехото на
тези идеи.
***
Не мисля, че може да се постави въпросът за връзка между неомарксизма
и масите, както не вярвам че поначало се е поставял въпросът за подобна връзка с марксизма. И в единия, и в
другия случай циркулацията и влиянието на теорията се е осъществила
само на равнището на интелектуалните, преди всичко университетски
кръгове. Превръщайки се в държавна
философия, в целия комунистически
свят силата на марксизма беше административна, наложена политически
и само по този начин идеологически
определяща, а връзката с масите
беше под формата на натиск. Часовете по марксизъм, задължителни
в нашите училища и университети, осигуряваха не приобщаване, а
отвращаване. Що се отнася до неомарксизма, по-усложнен и по-нюансиран от родителя си, той наистина
властва в американските университети и масмедии, което, разбира се,
не означава „масите“, но значи нещо
значително и обезпокоително, ако се
замислим, че правилата на политическата коректност се стремят да бъдат наложени в свободни общества
и в правови държави посредством
репресии, каквито диктатурите не
бяха посмели да изобретят. Фактът,
че този път репресията е прикрита,
не я прави по-малко плашеща.
***
Мисля, че бившите, потиснати от
комунизма страни, между които и Румъния, са много по-малко уязвими пред
политическата коректност заради
простия факт, че тя прилича твърде много на предишната цензура,

Ана
Бландиана

Ана Бландиана (род. 1942 г.) е
румънска поетеса, писателка
и общественичка, смятана за
най-голямата румънска поетеса на ХХ в. Дъщеря е на свещеник, който дълги години лежи
в комунистическите затвори.
След 1989 г. е сред създателите на гражданското общество
в Румъния. Заедно със съпруга
си, писателя Ромулус Русан,
създава Мемориала на жертвите на комунизма в Сигет. На
български език са издадени (в
превод на Румяна Л. Станчева)
следните нейни книги: „Сън в
съня“, библиотека „Поетичен
глобус“, 1986; „Чекмеджето с
аплодисменти“, роман, библиотека „Писатели дисиденти“,
1999; „Коридори с огледала“, поезия и есета, 2005 (Награда за
превод от Съюза на преводачите в България); „Отлив на смисъла“, нови стихотворения, 2010;
„Имитация на кошмар“, 2019.

унижавала навремето хората, за да
се оставят отново да бъдат владени
от нея. От друга страна, съществува твърде дълъг период на забрани
над свободата, за да се откажем сега
доброволно от нея. В общи линии чувството ми е, че интелектуалците от
Изтока – преминали през страданията на онези 45 години комунизъм – са
по-зрели и по-малко манипулируеми,
отколкото са западните им колеги.
Възможно е обаче аз да съгрешавам с
оптимизъм. Проблемът е какво правят родените след 1989 г...
Превод от румънски Румяна Л. Станчева
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Едно цвете в пустинята

фотография Стефан Рангелов

Рейнол Перес Васкес е мексикански
драматург и писател, преводач от
български на испански език, от години живее в Берлин. По образование
е журналист, специализирал e български език и журналистика в СУ „Св.
Климент Охридски“. През 1985 г. излиза от печат неговата първа книга
с разкази, през 2000 г. – книгата с девет негови пиеси „Влак наш насъщен“.
През 1996 г. излизат преводите му на
Атанас Далчев – „Поетична антология“. Превеждал е също Христо Смирненски, Йордан Радичков, Константин Павлов, Севда Севан, Кристин
Димитрова, съставител е на няколко
антологии с българска поезия. Преди
месец Рейнол Перес Васкес пристигна
в България за премиерата на испанско-българската антология с произведения на десет български поетеси
Poetas Bulgaras – Terra incognita, която
той е съставил и превел.

Кога за последен път бяхте в България? Как изглежда тя отстрани?
За последен път бях тук през септември 2020 г., но за много кратко, едва
за четири-пет дни. През последните
години обаче забелязвам, че в София
има толкова много коли, че е трудно
за нормален човек да се придвижва из
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Оля Стоянова
разговоря с Рейнол
Перес Васкес за
принадлежността
му към различни
култури и за това
как открива
смисъл да
продължи напред
града. Това е много тъжно. Много години съм живял в Монтерей в Мексико, където, ако нямаш кола, си никой.
Нашият обществен транспорт беше
кошмар и хората предпочитаха да си
купуват коли. Забелязвам тази промяна и в София.

Какво се случва днес в Мексико?
За последен път бях там преди три
години. Монтерей е богат град, развива се, но за съжаление насилието
продължава да е голям проблем в Мексико. Тъжно е да се каже, че човешкият живот като че ли няма никаква
стойност и хората вече са свикнали,
приели са едва ли не, че може във всеки
един момент да изчезнеш, да те няма.
Много обичам родината си, понякога
ми е много трудно да не използвам моите родни северняшки изрази, типични за нашето Мексико. Липсва ми това
да си говоря с приятели, с писатели
и поети, но така се случва – искаме
нещо, пък друго се случва. И в такъв
случай човек си казва – добре, не може
да вървиш срещу съдбата. Трябва да
го приемеш и ако може – да мислиш положително. Защото имаме само един
живот и трябва да си го изживеем с
надежда, а не да се оплакваме. Просто, докато се оплакваме от живота,

той продължава и това време никога
повече не се връща.

Помня един разговор с вас, сигурно е бил преди почти 15–20 години,
когато разказвахте за насилието в
Мексико. Промени ли се нещо?
Не мисля, че нещо се е променило.
Убийствата в Мексико стават необяснимо по-жестоки. Трудно е да се
говори така, защото насилието не
може да се степенува. Но най-лошото
е, че хората свикват с него. Аз често
се питам къде са мъжете в Мексико,
защо само жените се организират
срещу насилието. Има една „нова
мода“ – някой изчезва, но не могат
да намерят трупа му, а тогава – без
тяло, няма престъпление.

Но в същото време Мексико има
славата и на туристическа страна
с луксозни курорти. Как се живее в
този свят на крайности?
От няколко години там се развива
един вид туризъм – „черен туризъм“.
Ексцентрични богаташи посещават
онези места, където има най-много
насилие и жестоки убийци. Това също
е пазар.

Каква е връзката ви с българския
език? Винаги сте казвали, че става
въпрос за един друг мащаб, когато
сравнявате мексиканската литература и българската.
В Мексико поезията според мен е
най-развитият литературен жанр.
Има много добри разказвачи, но мога
да кажа, че в Мексико дори най-посредственият поет има ниво. И ако
е упорит, може да стане не голям, но
добър поет. В Мексико малко се чете,
там е много трудно да се намери издател. Но все пак хубавото беше, че
допреди няколко години университети и различни културни институции
продължаваха да издават поезия.
Допреди двайсет години се издаваха около 700 стихосбирки на година,
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което е много за една страна, където
все пак няма много читатели. Истината е, че когато човек има талант,
но не получава никакъв стимул от
средата, трябва да има силен дух, за
да продължи да пише. Мисля, че затова имаме много добри поети. В пустинята може да има само едно цвете, но
то си заслужава да се види. Заслужава
си също да се работи, за да се появи
това цвете.

Как за толкова години не се отказахте от идеята да превеждате
български автори, въпреки че минахте през трудности и съмнения?
Всички знаем вашите думи, които
се превърнаха в анекдот.

През всичките тези години, през
които ви познавам, вие се занимавахте усилено с превод. Успяхте ли
да поработите обаче върху вашите
текстове? Защото вие пишете и
проза, и драматургия.
За щастие, да. Особено през времето,
прекарано в Монтерей. Не беше лесно
да намеря време за писане, но имах все
пак стимул да пиша пиеси. По-важното беше, че моите текстове не просто се поставяха на сцена, а младите
хора, студентите, които учеха актьорско майсторство, се заинтересуваха от тях. Всеки семестър имаше
постановка във факултета на една
моя пиеса. Това за мен е много важно.

Да. Аз казах тези думи ей така, като
анекдот, и не смятах, че ще добият
толкова голяма популярност.

Емигрирахте ли в друг език? Живеете в Германия, започнахте
ли да превеждате от немски на
испански?

Казахте, че в Мексико има много начини да умреш от глад, но
най-екстравагантният е да превеждаш българска литература. И
въпреки това сега излезе нова антология с българска поезия, подбрана
и преведена от вас.

Малко текстове съм превел. Ровя се в
интернет, търся немски поети, но за
съжаление не намерих поезия, която
да ми каже нещо ново, нещо интересно. Като форма – безупречна, като съдържание не бих казал, че съм открил
нещо ново.

Благодарение на двама издатели, които през всичките повече от трийсет
години, през които съм работил като
преводач, винаги са ме подкрепяли. Те
винаги са искали моите преводи. Може
би заради това се получи тази книга.
Иначе, ако бях събирал през годините
всички откази, които съм получавал
от издателствата в Испания, сигурно
щях да събера ей такъв том.

Има ли автори в Германия, които
харесвате?

Като ръкопис, съставен само от
откази да се издава българска поезия на испански?
Да. Но ето сега за пръв път излезе мой
превод в Мадрид. Това е стихосбирката „Седмият жест“ на Цветанка
Еленкова. Интересното е, че издателството не е испанско – собственичката е мексиканска поетеса, която
преди време живееше в Монтерей. Тя
е жена с много икономически възможности и си беше поставила за цел да
открие издателство, което да издаде
тази книга, и успя.

В Германия открих един писател и
поет – Мариус Хулпе, много хубава поезия, но също и проза. Баща му е иранец, а, майка му германка, католичка.
Той е написал един роман – Wilde grüne
Stadt („Див зелен град“, б.р.), наистина
хубав и интересен текст.

Не дойде ли време да потърсите
българско издателство за вашите
текстове?
Винаги съм казвал, че не вярвам в
принципа „Аз ще те преведа, ти ще
ме преведеш“. Моите пиеси, повечето
неща, написани през последните години, са типично мексикански. Проблемът е дали това са универсални теми,
които могат да бъдат интересни и в
други страни. Сега обаче написах две
пиеси с немски герой и едната беше
поставена в Мексико. Последният ми
драматургичен текст е отпреди три
години и днес – не знам защо, но не ми

се пишат пиеси. Вероятно защото не
съм в контакт с моята действителност. Написал съм повече от двайсет
театрални текста, а сега искам да се
занимавам повече с разкази.

Как бихте определили разказите
си?
Много обичам Чехов и подобен тип
разказване – всичко да се случва вътре в героя. Това в Мексико не се харесва, защото там е необходима драма
– трябва да се случва нещо голямо,
да има много страсти. И понякога ми
казват, че разказите са скучни, в тях
нищо не става, дори, че това не са
разкази, а импресии. Ами добре, казах
си – аз съм последовател на Чехов на
испански, и престанах да пиша разкази. Но сега, докато си почивах и превеждах, започнах една поредица разкази за призраци. Книгата вече е готова
– написах петнайсет разказа. Но това
не е типичният разказ за призраци, а
за призрака като образ на самотата.
Когато никой не те забелязва, тогава
си призрак. Дори да си жив. От моите
преживявания в Испания, без приятели, без социални контакти.

Пробвали ли сте да пишете на немски език?
Не, аз нямам претенции, че знам немски, защото това е много труден език.
Чета много поезия на немски, но и на
английски език, който аз не обичам да
говоря. Понякога чета френска поезия,
италианска поезия, за да се развивам,
да откривам нови автори и да мога да
ги чета в оригинал.

Какво ви предстои?
Понякога казвам на Емилия, жената
до мен: „Боже, толкова години човек
да вложи в това изкуство – да се научи да пише добри диалози, което е
изключително трудно. И тъкмо когато разбираш, че си овладял това умение, преставаш да пишеш“. Не знам
– не мога да кажа в каква посока ще
продължа. Знам, че за мен беше голям
стимул, когато бях в Мексико преди
три години, да видя, че се играят едновременно две мои пиеси. И тогава си
казах, че подобно нещо сигурно няма
да се повтори.
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Вълшебникът на словото
отчитат това германистите:
Катя Атанасова Първи
„Избраникът“ все по-често попада в
аудитории и серазговоря                                          университетските
минари – и остава там до ден днешен
като неотменна част от филологичес преводача
ското обучение, като тема на реферати и дисертации.
Любомир Илиев
Теолозите също не оставят романа
за романа
без внимание, макар и със скърцане
на зъби заради твърде свободното
„Избраникът“
тълкуване на Божиите заповеди в
(издателство
него. И нищо чудно някой да се е разпознал в иронизираното от Томас Ман
„Лист“, 2022 г.)

„Избраникът“ е последният роман на Томас Ман. Защо чак сега
става известен поне на широката
публика?
„Избраникът“ наистина не е сред
най-известните творби на Томас Ман
– когато излиза през 1951 г., книгата е
приета доста сдържано както в двете германски държави, така и в други
европейски страни. На Томас Ман се
лепва етикетът на автор във вече
напреднала възраст, който – след
като е оставил за поколенията романи като „Буденброкови“, „Вълшебната
планина“ и „Доктор Фаустус“ или новели като „Смърт във Венеция“, „Марио и вълшебникът“ и „Тонио Крьогер“
– няма особено желание да се занимава
с бездруго потискащата съвременност. А тя е потискаща за нобеловия
лауреат (1929 г.) и в личен план: завърнал се е в полуразрушената си родина
от мъчителна емиграция, претърпял
е тежка операция от рак на стомаха,
един след друг е погребал и първородния си син Клаус, и брат си, големия писател Хайнрих Ман.
Малцина са онези, които забелязват
замисъла на Томас Ман, документиран
от собствените му думи през 1947 г.
след високоинтелектуалната, но тъкмо поради това и пределно тежка за
осмисляне тематика в „Доктор Фаустус“: „особено в тези мрачни за света времена […] да утеша хората – и да
ги разведря“.
И той осъществява идеята си по забележителен начин.
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благонравие на клириците, в боричканията за църковни постове, в ширещата се сред духовниците корупция.
Цялото това доближаване до същинските ценности в романа обаче се
точи бавно във време, когато човечеството има други грижи: Втората
световна война току-що е приключила, затова пък Студената война
е в разгара си. А на българска почва,
убеден съм, има и друга причина за
забавянето на срещата на читателя с „Избраникът“: идеологическият цензор не би допуснал четиво за

кръвосмешение и „попщина“ да сее
нравствено разложение. И така – въпреки всички промени и превратности
оттогава – цели седемдесет години…

Сюжетът се основава на легендата
от XII в. „Грегориус или Добрият
грешник“ от Хартман фон Ауе.
Какво в нея е важно за писателя
и как той разработва в романа си
тази тема?
Да, в основата на романа е въпросната легенда от Хартман фон Ауе, първосъздателя на немския дворцов роман в стихове, написана в края на XII в.
в над 4000 стиха, само че центърът
на тематичната тежест е изместен.
От своя страна епосът на Хартман –
който несъмнено познава и драмата
на Софокъл „Едип цар“ – взема пример
от френската легенда „Животът на
свети Григорий“. Централна фигура
в романа е папа Григорий Пети, роден
от кръвосмешение между брат и сестра, който после се оженва за майка
си, но когато узнава за това, се подлага на дълбоко покаяние, прекратено
от намесата на Бог, който го избира
за папа.
Всъщност „Избраникът“ е най-блестящата пародия, писана някога на
немски език, той е остроумна насмешка над „нравоучителната“ литература, еднопланова и елементарна като
повечето стари текстове, която
обръща внимание не толкова на съдържанието, колкото на формата.
Затова и Томас Ман се глуми над нея
с думите на пишещия монах Клементий: „Едно е несъмнено: пиша проза,
а не стихчета, които, общо взето,
не ценя особено. […] Вярно, чувал съм
да се твърди, че само размерът и римата са способни да създадат строгата форма, но много ми се иска да
зная защо подскоците на три, четири ямбически стъпки, които на всичко отгоре не могат без всевъзможни
дактилни и анапестни препъвания
плюс леко смехотворното съзвучие
на краесловията, подхождат за изобразяване на строгата форма повече,
отколкото стройната проза с нейните далеч по-фини и по-иносказателни
ритмически задължения“.

45
Томас Ман не пести иронията си към
тази литература и като съзнателно
вплита в повествованието си десетки стихове, които читателят би забелязал само при внимателно четене,
тъй като не са обособени графически.
Но романът би могло да се определи и
като славослов на непоколебимостта, издръжливостта, стоицизма. Ето
защо неговият събрат по перо Херман
Хесе, с когото поддържат оживена
кореспонденция, му пише: „Сигурен
съм, че повечето читатели ще усетят иронията в тази възхитителна
творба. Много по-силно се надявам
обаче те да си дадат сметка каква сериозност се спотайва зад иронията.
Тогава насладата им от блестящото
Ви перо ще е истински пълна“.

Жанрът на романа изглежда да е
лесно определим, но съвсем не е. Как
вие го определяте и защо?
Сигурно някой би се изкушил да нарече
романа „религиозен“, само че „Избраникът“ е точно толкова малко роман
за християнската вяра, колкото „Сидхарта“ на Херман Хесе е повест за будизма. И в единия, и в другия случай
религиозният подтекст е на повърхността, под която се крият изконни
общочовешки ценности.
Ще сбърка непоправимо обаче и онзи,
на когото хрумне да го определи като
„исторически“. Действието му наистина се развива в Средновековието,
ала това е Средновековие, изобретено от самия автор, и то няма нищо
общо с историческата достоверност.
Не съветвам никого да се осланя на
споменатите в „Избраникът“ имена
на личности, държави или географски
понятия, защото повечето от тях са
плод на авторовото въображение. Романът обаче е създаден с превъзходно познаване на онази далечна епоха,
което ни кара на места да забравим
художествената измислица.
Ето защо, колкото и да не обичам жанровите чекмеджета, в които една
художествена творба се натиква
веднъж завинаги, убедено се връщам
на казаното по-горе: „Избраникът“ е
роман пародия. Тъкмо съвместността

на монаха разказвач, който се упражнява в писане, за да възслави Бога, и
другия разказвач от XX век, който
държи ръката му и комуто развитието на литературата и на обществените нрави от Средновековието
насам е добре известно, създава очарователната пародийност на този
роман.

Едно от големите предизвикателства пред читателя е езикът на
„Избраникът“ – невероятна смесица от „ниски“ и „високи“ пластове.
Кое беше трудното за вас, когато
работехте над превода?

Клементий, олицетворяващ духа на
повествованието, и на действащите
лица в романа се лее един своеобразен
метаезик, който в действителност –
без да подценяваме високата духовна
култура в средновековните манастири – надали е съществувал, но върши
прекрасна работа за новаторския замисъл на автора. Този език наистина
беше огромно предизвикателство
пред мен като преводач. И никак не е
случайно, че макар да не съм сред привържениците на бележките под линия
и да се стремя по възможност да ги
избягвам, в романа има цели 140 такива – оставих ги с мисъл за читателя,
за да му спестя ровенето в справочници и да го улесня в разбирането на
текста.

„Избраникът“               
е най-блестящата Какво бихте казали на днешния
читател – защо е добре да прочете
пародия, писана
една книга, в която става дума за
далечно от нас време и за една все
някога на немски
пак лична история?
език, остроумна
Ще повторя: в „Избраникът“ става дума за изкусно конструирано от
насмешка над
автора Средновековие, което при
„нравоучителната“ цялата си мнима убедителност не
би ни дало достоверни исторически
литература,
познания. Но Томас Ман нямаше да е
Ман, ако не се възползваше от
еднопланова                   Томас
възможността за пореден път да се
докаже като вълшебник на словото:
и елементарна,
с неподражаема увереност той изобедин псевдосредновековен
обръщаща внимание ретява
език, който, макар на пръв поглед
не толкова                  старинен, всъщност е дълбоко модеКонструкцията на изреченията
на съдържанието, рен.
и използваната лексика умело се впряв задачата да бъде чуто другото,
колкото                        гат
някогашното време. Въздействието
на този ловко патиниран език обаче
на формата
е безспорно днешно. И той, и изобщо
Както вече се каза, в „Избраникът“
Томас Ман създава или по-скоро стилизира собствено Средновековие, наднационално и твърде неопределено
като историческо време, при това с
език, в който хумористично се смесват архаичното и модерното, старонемският и старофренският, литературният и просторечният английски,
латинският и гръцкият. С други
думи, от устата и на пишещия монах

стилът на автора създават езиково
празненство от най-висока класа. Все
едно дали съвременният читател се
интересува от историята на папа
Григорий, или не – тази книга трябва
да се чете преди всичко като празник
на езика.
А днес хората имат особена нужда от
разведряване. Защото „тези мрачни
за света времена“, за които говори Томас Ман, сякаш се повтарят циклично.
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Митко Новков

Post-запада, post-Запада
„Книга за [не]българския
народ. Ситуационистки
dѓtournement“,                           
Златомир Златанов,
самиздат, София, 2022 г.
Констатацията е убийствена: „Клиентелизъм, връзкарство, семейственост, шуробаджанащина, родова мерзавщина, мафиотщина надделяха безапелационно. Оказахме се либерали
avant la lettre (буквално) – има само индивиди и приятели, обществото не
съществува“. Безпощадното описание
на българското тук и сега прави поетът, писателят и мислителят Златомир Златанов в своята „Книга за [не]
българския народ. Ситуационистки
détournement“. В нея той, основавайки
се на предимно ляворадикални опорни конструкции с архитекти като
Ги Дебор, Ален Бадиу, Славой Жижек,
Джорджо Агамбен, Жил Дельоз, Жак
Лакан, Мишел Фуко, Карл Маркс, Валтер Бенямин, орнаментирани тук-таме с изказвания на дясно ориентирани
изследователи на социалното и онтологичното като Фридрих Ницше,
Мартин Хайдегер и Карл Шмит, представя една картина на съвременния
свят – и български, и чужбински (преди войната в Украйна, това е важно),
от която те побиват тръпки. Арто
Артинян, един от двамата автори
на рекламните блърбчета на задната корица (ти може да си огорчен от
капитализма, но не можеш да устоиш
на тривиално-омайните му изнудвания), доцент по политическа философия в колежа „Манхатън“ към Градския
университет на Ню Йорк, отбелязва:
„Подобно на черния квадрат на Малевич, тази книга обозначава точката на
абсолютната нула-начало, откъдето
трябва да се започне един пробив извън омагьосания кръг на жалката ни
капиталистическа действителност“.
Нула-начало: за да тръгнеш, трябва да
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разрушиш. Да разпаднеш, нападнеш,
упаднеш, спаднеш, изпаднеш, западнеш, отпаднеш…
Правиш всичко това с езика на западния постмодернистки и постпостмодернистки дискурс. Нямаш друг
избор сякаш, колкото и той да е също
елемент от този така вбесяващ те
самодоволен капитализъм: „Признавам, че този неприемлив стил, който
държа, тези чужди термини, тези
лингвистични ексцеси, или по-точно
ексцесивности, също са трупане на
капитал. Но истината е, че определена лингвистична компетентност
притежаваха само тези чужди дискурси, нахлуващи отвън, с които нямаше
как да не се заемем, защото те вече
се бяха ангажирали с нас“. Важно признание: за да говорим за българското,
трябва да употребяваме небългарско:
език, реч, идеи и смисли, категориален
апарат, теоретичен ресурс… Преди
време Александър Кьосев нарече тази
нагласа „самоколонизация“, аз в свой

отдавнашен текст я определих като
„невладеене и непознаване на българския“. Обречена позиция: не, не че
не може с инструментите на чуждия
дискурс да се проникнат, обхванат и
разплетат констелациите български,
не; може, разбира се, но някак отстранено, някак хладно, някак отчуждено.
И точно поради тази причина дори
и най-точните диагнози да бъдат
поставяни, дори и най-правдивите
картини да бъдат рисувани, дори
и най-неоспоримите истини да бъдат изричани, те нито биват чувани, нито виждани, нито отчитани –
дрънка си там тълкувачът, забавлява
си се; няма лошо, щом му е густо. Положението е нещо като: „Като ми пееш,
Пенке ле, кой ли те слуша?“ – откровено и съкровено слово пред празна
аудитория, хич никой не остри уши.
Златомир Златанов си дава сметка
за този свой глас в пустиня, но не с
отчаяние, а с примирение: „Няма българско събитие, само емпирични случвания […]“.
Няма български събития, но пък голяма част от книгата е посветена на
събитието като такова, дефинирано
така: „[…] събитието е спирка, прекъснатост, дръпната ръчна спирачка, а не локомотив на революцията
[…]“. Изводът е унищожителен: ако
събитието е „дръпната ръчна спирачка“, то Българията, в която, както
разбрахме, няма събития, хвърчи нанякъде, незнайно къде – може би към
пропаст, може би към възвишение, с
шеметна скорост. Това хвърчене е
détournement, отклонение (българската литература чак се е изхитрила да
напише книга с такова заглавие), и то
(парадоксално) е в центъра на Златомир-Златановата „Книга за [не]българския народ“. Която, прочее, също е
едно отклонение, détournement…
И в това е както нейният, така и нашият шанс: имаме го всички ние, каквито и да сме…
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Мартин Касабов

Безмилостна проза
„Джони грабна пушката“,
Долтън Тръмбо,
издателство „Сиела“,  
2022 г.
Войник лежи на болнично легло, лишен
от крайниците си и всички сетива,
с изключение на осезанието; това е
най-живият мъртвец и най-мъртвият жив на света. Това е Джо Бонам –
главният герой от антивоенния роман на Долтън Тръмбо „Джони грабна
пушката“, който се появява своевременно с ново издание, за да ни напомни, че войната е ад и че всеки, който
мисли другояче, е глупак.

действителност, опирайки се на прозрението на Рене Декарт: „Мисля, следователно съществувам“. Тъй като
Джо Бонам може единствено да размишлява и да си спомня. И благодарение
на тази предпоставка се разкриват
нови наративни възможности. Тръмбо умело прескача между настоящето
и детството на героя, съчетавайки
двете времеви рамки, сякаш посредством монтажна техника. Докато

оценените за времето си филми –
„Спартак“ на Стенли Кубрик и „Римска
ваканция“ на Уилям Уайлър. А през 1971
г. ще екранизира сам произведението
си, като сцените с Иисус Христос ще
бъдат заснети от самия Луис Бунюел.
По време на маккартизма в Америка
Тръмбо не отстъпва от левите си
убеждения и освен че отказва да сътрудничи на парламентарно разследване, прекарва единайсет месеца в
затвор. Биографичният филм за него
от 2015 г. донася номинация за Оскар
на актьора Брайън Кранстън и допълнително припомня значимата роля на
легендарния сценарист.
Ако ги нямаше множеството редакторски и коректорски пропуски
в новото издание на „Сиела“, бихме
приветствали с чиста съвест преоткриването на един изключителен
роман, покрай който много може да се
говори – за войната, за цензурата, за
човешкото достойнство и не на последно място, за писателската изобретателност. Нравоучителният патос може да дразни, но може и да се
балансира с безмилостна проза, която като картечен огън да стигне до
сърцето на читателя. Долтън Тръмбо
прави точно това.

Излязъл по ирония на съдбата през
1939 г., това е последният американски роман за Първата световна война,
писан с надеждата, че човечеството
ще си вземе поука от престъпленията
и няма да се върне в окопите. Взривоопасното слово на Джо Бонам в края
на книгата звънти с наивното убеждение на младия човек, че възмездие
ще има, че няма отново да погинат
толкова хора в името на каузи и идеали, спуснати от лунатици. Разбира
се, днес тези думи навяват печал.
„Джони грабна пушката“ е мощна
книга, художествено изпипана и въздействаща. Тя може да се разглежда
в рамките на военния роман или на
социалната и политическа критика,
но дългият ѝ живот със сигурност се
дължи на внушителния хуманен глас
на Джо Бонам, който въпреки всичко се опитва да бъде човек, да мисли,
да общува, да съществува, както и
на умението на Долтън Тръмбо да
вдъхне живот в един събирателен,
алегоричен образ.

губи съзнание от раните си или заспива (а как заспива човек без сетива),
Джо се връща към аромата на топлите
пролетни вечери, към първата любов и
мъдростта на баща си, докато ин жекциите с морфин го срещат директно с
Иисус Христос.

Разделен на две части, озаглавени
„Мъртвият“ и „Живият“, романът
разглежда онтологичната човешка

Киноезикът не е чужд на Тръмбо, който по-късно (под псевдоним) ще напише сценариите на едни от най-високо

Ако подпалите нова война, ако трябва да се насочват пушки, ако трябва
да се изстрелват куршуми, ако трябва да се избиват хора, това няма да
сме ние. Защото ние сме тези, които
отглеждат пшеница и я превръщат в
хляб, тези, които правят дрехи, хартия, къщи и плочи, тези, които строят язовири и мощни заводи, които
свързват дългите стенещи кабели за
високо напрежение, които обработват суровия нефт и добиват десетки
видове продукти, тези, които правят
електрически крушки и шевни машини, лопати, автомобили, самолети,
танкове, оръдия, о, не, не ние ще умрем. Вие ще умрете.
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Катя Атанасова

Пространствата на паметта
„Изобретяване на
самотата“, Пол Остър,
превод от английски
Иглика Василева,
издателство „Колибри“,
2022 г.
Ето че след сериозната „връзка“ с Пол
Остър и неговите романи, изградена
от Иглика Василева и издателство
„Колибри“, българските читатели ще
могат да прочетат първата му публикувана прозаична творба – „Изобретяване на самотата“, 1982 г. Книгата
се състои от две обособени части
– „Портрет на един невидим човек“
и „Книга на паметта“. Тази обособеност обаче не може да ги разграничи,
в тях читателят открива множество
връзки и това, след като вече сме чели
поне някои от романите му, никак не
учудва. В тази книга отново откриваме важните остъровски теми за
загубите, паметта, природата на
писането, за случайностите и повторенията. Всъщност по-точното е, че
„Изобретяване на самотата“ демонстрира какво интересува писателя
в началото на творческия му път и
как той „обсесивно“ се връща и връща
към него, развивайки го във всеки свой
следващ роман.
„Портрет на един невидим човек“ започва с една смърт. Смъртта на бащата. „Смърт без предупреждение“.
Точно защото не е очаквана, нито
предизвестена от болест или друго,
а е „без никаква очевидна причина“,
тя отключва едно обратно пътуване, движение към бащата, низ от
спомени, които се наслагват, опит за
изследване и постигане на връзката
с него. Бащата е всъщност някакво
невидимо присъствие в живота на
писателя, ясно подчертано и от заглавието на тази първа част. В нея
постепенно се „изобретява“ фигурата на отсъстващия баща, отсъстващ не само от живота на сина си, а
и от своя собствен живот, което парадоксално не унищожава връзката
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между тях. Това, което липсва, са следите ѝ. Затова в писането за нея, в
наслагването на фрагменти спомени
започва да се „създава“ образът на
бащата. Важен момент тук е разказът за травмата, която той има от
детството си – неговата майка е
убила баща му. Синът си дава сметка, че това е травма, която не може
да не засегне баща му като момче.
Прочитайки историята във вестниците от миналото, опитвайки се да
я чете точно като история, той се
оказва „вътре“ в нея, вместо лечебен
„актът на писане продължаваше да
държи раната ми отворена“. Тази първа част е и опит всъщност да бъде

синовете. В нея синът е баща на син.
Тук, в тринайсетте книги на паметта, които авторът, въведен вече
като третоличен разказвач, наблюдател и на себе си, пише, откриваме
серия от двойници, които сме предизвикани да свържем. Тези двойки бащи
и синове – Джепето и Пинокио, Маларме и неговият син Анатол, Пол Остър и неговият син Даниел, пребивават в пространство на случайности
и повторения. Повтарят се срещи,
преживявания, нещата се движат в
кръг, времето е набор от моменти
– предишни, сегашни, бъдещи, често наслагващи се. Местата – също.
Съвсем неслучайно „Книга на паметта“ завършва там, където е започнала – „Беше. Вече никога няма да бъде.
Помни“. Когато е започнала – на Бъдни
вечер 1979 г.
Стаята, в която разказвачът пише,
пространството, в което помества
спомени, размишлява върху самото
писане, е важното пространство тук.
Тя е самотното място на дълбаене в
себе си, такива са и другите стаи,
които присъстват в книгата – стаята на Ане Франк, стаята на Емили Дикинсън, стаята на Ван Гог и… коремът
на кита, който приютява Йона. Там си
лице в лице със себе си.

предотвратена смъртта. Даване на
шанс за живот в разказването.
Автобиографичните моменти са
съществени и във втората част –
„Книга на паметта“. Тя ще припомни
отсъстващата фигура на бащата,
но всъщност е съсредоточена върху отношенията между бащите и

„Книга за паметта“ е и „памет“ за литературните и философски влияния,
които са важни за Пол Остър, а също
и за истории, които са свързани с разказването му – Маларме (който той е
превеждал), Хьолдерлин, Блез Паскал,
Фройд, Книга на Йона, Мелвил, Пруст,
Бланшо, „Приключенията на Пинокио“
от Карло Колоди, „Хиляда и една нощ“
и още… Тя е и книга за езика, за творческата игра, а също и за възможната
среща с читателя. Той е този, който
трябва да свърже фрагментите, да
намери връзките.
„Изобретяване на самотата“ е и поредният преводачески успех на Иглика Василева, на която именно дължим
добрата си среща с творчеството на
Пол Остър.
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Безпощадният разказвач
„Берта Исла“,                     
Хавиер Мариас, превод                           
от испански                         
Людмила Илиева-Сивкова,
издателство „Колибри“,
2022 г.

дом в Мадрид, където Томас се връща
винаги за кратко. Щом той изчезва в
началото на Фолклендската война за
повече от десетилетие, без да се знае
дали е жив, Берта Исла се превръща в
съвременна Пенелопа. За да осъзнае,
че „Когато човек чака твърде дълго,
накрая у него се поражда едно двояко,
противоречиво чувство – той открива, че вече е свикнал да чака и че може
би не иска нищо друго“. Хавиер Мариас
изследва чрез героинята си сложните
състояния между отчаянието и надеждата, нетрайността на спомените, докосването до свободата въпреки всичко.

За известно време тя не беше сигурна
дали този мъж е нейният, така както
в полусън човек не знае дали мисли,
или сънува, дали все още командва
разума си, или се е заблудил някъде от
изтощение.
Това е началото, а като вариация
и краят на романа „Берта Исла“ на
испанския писател Хавиер Мариас,
добре познат на българските читатели с трилогията „Лицето ти утре“,
Влюбванията“, „Сантименталният
мъж“, „Така започва злото“. Тук той
разказва историята на семейна двойка, в която всеки остарява отделно
от другия. Томас Невинсон и Берта
Исла се познават от ученическите
години. Той е испанец и англичанин
едновременно, ироничен и лекомислен, избягва да се вглежда в себе си,
непроницателен за околните, умее да
имитира и владее до съвършенство
няколко езика. Тя е чиста мадридчанка,
красива, мека, нежна и несъвършена,
трезвомислеща и твърдоглава. Годината е 1969, време на две моди – политика и секс, на парижките безредици
и пражката пролет, на диктатурата
на Франко в Испания. Докато Берта
учи в Мадрид, Томас е студент в Оксфорд, негов преподавател, работил за
британските тайни служби през Втората световна война, се опитва да го
вербува. Първоначално не успява, но
впоследствие Томас е заподозрян в
убийство и тайните служби са единствената му възможност за спасение
от затвора. Така започва двойният
му живот на агент между Мадрид и
Лондон. За Берта, която в началото
само интуитивно усеща, че той е „човек, чиято съдба е вече предначертана или се чувства пленник без изход“,

семейният живот постепенно се превръща в съжителство с непознат. Той
отсъства задълго, когато е при нея,
излъчва отегчение и горест, а на всичките ѝ въпроси отговаря с: „По-добре
да не знаеш“.
Хавиер Мариас, признат майстор
на бавната психологическа проза, се
връща към темите, които следва непрестанно – за тайната и живота в
лъжа, предателството и измамата,
крехкостта на чувствата. В началото романът сякаш влиза в жанра на
шпионския трилър, но много бързо го
напуска. Читателите не научават
нищо за операциите на Томас, липсва
ореолът на Агент 007, в края на романа той, макар и все още млад, е самотник, изхвърлен от системата, прави
опити да разбере кой и как е предначертал живота му.
Една част от романа е разказана през
гледната точка на жената – Берта
е статична в пространството, животът ѝ е съсредоточен в семейния

Впечатлява спойката между интимното и историческите разкази – за
режима на Франко, също трайна тема
в творчеството на Мариас, за конфликта в Северна Ирландия, Фолклендската война. Друг пласт от тази
сложна партитура е литературният
– мотиви от „Литъл Гидинг“ на Томас
Елиът, сцени от „Хенри V“ на Шекспир, „Полковник Шабер“ на Балзак.
Много страници са посветени на
секретното като основен начин за
намеса в света и на неговата аргументация, която оправдава насилието, измамата, чувството за превъзходство над света на цивилните. Ето
как Бъртрам Тупра, началникът на
Томас, обяснява същността на тайните служби: „Ние сме като разказвача в
трето лице от някой роман… решава
и разказва и не може нито да го прекъснат, нито да спорят с него. Няма
име, не е действащо лице – за разлика
от онзи, който разказва в първо лице.
Вездесъщият разказвач в трето лице
е даденост“. Тъкмо от позицията на
разказвача в трето лице е представена историята на Томас като внедрен
агент, изчезнал впоследствие от
света и придобил друга самоличност.
Едва в края той разбира, че не знае
кой е – жив и същевременно мъртъв
за почти всички, няма с какво да бъде
запомнен дори от близките си. А са му
обещавали да бъде Някой.
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Димитрина Чернева

Историята и нейните повторения
„В първия кръг“,
Александър Солженицин,
Фондация „Комунитас“,
2021 г.
„Много ми е лесно да пиша за това,
което съм преживял, но да съчинявам
не мога...“, признава Солженицин пред
К. Чуковски през 1969 г., завършвайки
автобиографичния си роман „В първия
кръг“. Когато сам е видял и преживял
всичко, задачата е ясна – да отстрани излишното. В паметта му непрестанно прииждат факти и лица, случки
и реплики, спомени за мъжете, с които е лежал в затвора, за разговорите
помежду им. От това изобилие писателят трябва да отхвърли ненужното и маловажното, за да открои същественото и единственото, онова,
което има художествена стойност.
Заради тази му преданост към истината, очистена от всякакви лъжи
и пристрастия, го определят като
екзорсист на руското съзнание. Поне
такъв е Солженицин в книгата, описваща живота в Марфинската шарашка и назована първоначално „В първия
кръг на ада“. На жаргона на лагерниците шарашка наричали конструкторските бюра, в които работели висококвалифицирани затворници. Деян
Кюранов, преводач на книгата, уточнява, че шараш е събирателна дума за
измамници и престъпни типове. В романната шарашка обаче истинският
престъпник е тоталитарната държава, организатор на систематичния
терор.
Сложна е съдбата на този роман, сглобяван и разглобяван няколко пъти, той
споделя участта на не една книга от
онова време, която или не изплува,
или „изплува проскубана“. Първия му
вариант Солженицин започва да пише
през 1955 г. без никаква надежда да го
публикува. Десет години по-късно го
„осакатява“, за да го покаже все пак
на бял свят и да му даде „макар и слаб
животец“. Разбира се, и това не сработва, новата редакция на книгата
е също така неприемлива за цензурата, но поне се разпространява чрез
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самиздат, а през 1968 г. е публикувана
и на Запад. „Не ми харесва начинът,
по който написах романа“, споделя
Солженицин след неговото излизане,
разстроен, че творбата му ще обиколи света в този „юношески“ и изопачен вид. Но първите ѝ читатели я
прочитат и обикват такава, каквато
е. Сред тях са Хайнрих Бьол, Франсоа
Мориак, Греъм Грийн... В една от беседите си по радио „Свобода“ протойерей Александър Шмеман разказва накратко нейната завръзка: „В романа

на Солженицин Инокентий Володин
– млад, преуспяващ дипломат – почти
в навечерието на нова и интересна командировка в Париж извършва много
странна постъпка. Движен от някаква неразбираема и за самия него сила,
звъни по телефона на почти непознат
стар доктор, предупреждавайки го за
готвена срещу него провокация. Някой
прекъсва телефонния разговор и два
дена до ареста Володин прекарва в мъчителен страх и размишления за това
какво го е довело до тази стъпка, която ще прекрати не само щастливата

му кариера, но – възможно е – и неговия
живот“. Истинският роман, завършен
много преди това, е дотам взривоопасен, че не може да бъде пуснат дори в
самиздат. В него писателят разказва
друга, „атомна“ история, почиваща на
истинско историческо събитие: служителят от Външно министерство
Володин звъни в посолството на САЩ,
за да съобщи, че до дни съветският
агент Ковал ще се сдобие в Ню Йорк
с плановете за американската атомна бомба… По същото време, заровил
буза във възглавницата и унасящ се в
сладка дрямка, романният Сталин бленува да спечели следващата световна
война и да изтреби като мишки западните социалдемократи: „Без светкавична война няма да мине. Трябва да
я почнем, като понаправим атомни
бомби и хуубавко прочистим тила...
Най-прекият път към световния комунизъм е през трета световна война:
първо обединяваш целия свят, а там
вече учредяваш и комунизма“.
Володин се опитва да предотврати опасността атомната бомба да
стигне до Сталин, защото „тогава
никога няма да видим свободата“. На
учените, работещи в шарашката, е
наредено да идентифицират човека, позвънил в американското посолство. Опитвайки се да съхрани душата си, Глеб Нержин, един от главните
герои на романа, чийто прототип е
самият Солженицин, напуска „уютната“ шарашка, за да бъде запратен
към следващите, много по-ужасни
кръгове на преизподнята. Трите сюжетни линии обединяват множество
истории, преплитайки съдбите на
десетки персонажи. Черното време
на сталинизма оживява пред очите
ни далеч по-правдиво, отколкото в
учебниците по история. Книгата е
потресаващо актуална и днес, макар
тоталитарната държава да е паднала отдавна. В това е нейното величие. И в тъжните ѝ прозрения за Русия
и вечното ѝ бягство от свободата, за
нейните неограничени и невъзпирани
от закона управници, за несекващия ѝ
стремеж към военна мощ и световно
господство.
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Михаил Михайлов, „Ето къде си“,
© Български павилион на Венецианското
биенале, фотография Калин Серапионов

59-о венецианско
биенале
Любомир Далчев
Sofia Underground
Донатело
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Да изчистим праха

от мечтите
Мартина Стефанова

България участва                                         
за десети път в близо
130-годишната история
на Венецианското
биенале. В Спацио Рава                 
Михаил Михайлов
представя проекта
„Ето къде си“ с куратор                 
Ирина Баткова
на Екатерина Винокурова е самият министър на външните работи на Русия
Сергей Лавров.

Михаил Михайлов, „Ето къде си“, куратор Ирина Баткова © Български павилион
на Венецианското биенале, фотография Калин Серапионов

След апокалиптичното послание „Да
живееш в интересни времена“ на Ралф
Ругоф, куратор на предишното биенале във Венеция през 2019 г., последвано
от няколко катастрофи едновременно,
три години по-късно това най-важно в
света художествено събитие се завърна отново. Темата този път е много
по-мека и залага повече на красотата
– „Млякото на мечтите“, или още както го наричат някои – мляко от мечти.
Това е оптимистична изложба, която
празнува изкуството и способността
му да създава алтернативи и нови условия на съществуване. Тя сякаш кара
зрителя да отмести погледа си от
настоящата ситуация към пространствата на въображението.
В близо 130-годишната история на Венецианското биенале това е едва десетото участие на България. Докато
националното ни присъствие на олимпийските игри никога не се поставя под
въпрос. Всъщност биеналето във Венеция често е определяно като олимпийски игри в света на изкуството.
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На тазгодишното 59-о издание участват над 250 артисти в различни изложби и над 80 държави, представящи свои павилиони. Разбира се, сред
водещите акценти беше войната в
Украйна. За участието си, което до
последно е било под въпрос, украинският артист от Харков Павел Маков
и кураторите тръгват с автомобил
и след дълги часове изморителен път
доставят във Венеция творбата
„Фонтани на изтощението“. Руският
павилион остана заключен под строга охрана. И това не бе случайно – дни
след официалния отказ от участие на
артистите Александра Сухарева и Кирил Савченков и на куратора Раймундас
Малашаускас изтече информация за неудобно близки връзки на участниците с
кръга на Путин. Жените зад компанията Smart Art, сключила договор за десетгодишното представяне на Русия
във Венеция, са дъщери на приближени
до властта. Бащата на комисаря на
павилиона Анастасия Карнеева е бивш
генерал от ФСБ (КГБ) и собственик на
компания за изтребители, а бащата

За втори пореден път българското
участие на форума е излъчено с конкурс, организиран от Министерството на културата. И ето къде сме – отново във Венеция, където не можеш да
си вземеш такси, но пък можеш лесно
да се изгубиш из множеството малки
улици и гондоли. А ако искаш да се движиш по „големия булевард“ Канал Гранде, ще трябва да се качиш на водния
автобус. Българският павилион се намира на канала, откъдето получава голяма видимост. Чудесната локация на
Спацио Рава веднага се набива на очи,
а надписът на входа There you are (Ето
къде си) ти дава да разбереш, че си на
правилното място. Тук сме и тръгваме по следите, оставени ни от артиста Михаил Михайлов, представящ
България на тазгодишното биенале,
и кураторката Ирина Баткова. Следи
от фин прах като фокус в работата на
художника, носещ спомени и събрал под
мебелите в ателието му цялото време
на света, или поне това на артиста и
неговия микрокосмос.
Тук е важно да уточним кой е Михаил
Михайлов. Той е в началото на 40-те си
години, роден е във Велико Търново, понастоящем живее в Париж. След като
завършва живопис в родния си град,
заминава зад граница, където разбира,
че платната не са му достатъчни, и
започва да експериментира с градски
намеси и пърформанси. Биографията
му е дълга и включва над 100 участия
и проекти, както и 14 самостоятелни
изложби в различни градове по света.
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В началото работи с артистичната
група Gelitin във Виена, а през 2007 г.
участва в лятната академия „Ситуация и спектакъл“ в известния Център
на Паул Клее в Берн. През 2018 г. печели наградата Drawing Now в Париж,
през 2017 г. Австрийската държавна
стипендия за визуално изкуство, а две
години преди това и Австрийската награда за графика. Звучи солидно и това
бе една от причините за международния интерес към павилиона. На самото
откриване имаше толкова много хора,
че скромната ни по размери уютна
локация, разполагаща с няколко малки
зали и един двор, едва успя да събере
всички желаещи да я посетят. Това
отбеляза и вицепрезидентът Илияна
Йотова, дошла специално да открие
събитието.
В павилиона се влиза през малка врата
под тунела, а самото пространство се
състои от две по-малки и едно основно
помещение с изход към двора, уютно
прикрит в гъстата растителност от
погледите на пътуващите по вода. В
изложбата няма платна, както и стандартно окачени картини. Вместо това
художникът ползва различни постаменти, извадени от музея като предмети, целящи да придадат определена стойност на други обекти и да ги
провъзгласят за изкуство. Малко след
входа ни посрещат абсурдни хибридни
обекти от постаменти с четки, части
от прахосмукачки, дръжки на метли и
други почистващи уреди – метафори
на безкрайното човешко усилие да заличава прашните следи от собственото си съществуване. В ослепителната
белота е нужно да се видят всички детайли, защото тук, където сме, всеки
обект има значение.
В следващата и основна зала, все така
ослепително бяла, постаментите приемат формата на платна, но вместо
да са разположени по стените, те се
събират в пъзел на пода, покрити са с
безброй ръчно нарисувани от художника прашинки. Михаил рисува педантично и почти маниакално праха от
своето ателие, носещ спомени за преживявания, пътешествия, динамика
или спокойствие, детайл от врата или
ръждиви части, стрък трева или друго,

което кара артиста да се запита това
ли са важните неща. Той наблюдава
малките детайли, нещата, които на
пръв поглед нямат стойност и значение, не могат да се видят, но могат
да се усетят. Вдъхновен от идеята за
праха и неговата ефимерност, както и
за способността му да носи памет, Михаил рисува натрупващите се в ателието му частици, петна, мухъл. Както
сам казва, все неща, които предпочитаме да не виждаме и да скрием. Той
решава да съхрани малките частици
от паметта върху бялата повърхност.
В първия момент зрителят не разбира
какво гледа, защото работата е толкова фина. Отпадъчният материал, нарисуван с виртуозност и превърнат в
произведение на изкуството, и сюрреалистичните пиедестали за почистване
метафорично изграждат постоянното, самотно търсене на смисъл в разказа на всекидневния живот. На посетителите се дават и специални бели
наколенки, изработени за случая от
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най-ясно говори инсталацията, свързваща основното пространство с градината. Тя представлява текстилна
трапецовидна бяла фуния, която огъва
визуалното пространство от големия
прозорец в малък процеп с главата на
артиста в двора – тялото като продължение на експозицията. По този
начин Михаил превръща себе си в изкуство, а дали пространството, в което
влиза, не е продължение на тялото му?
Когато дизайнът и архитектурата
взаимодействат с автора, стават ли
в този момент част от него, стават ли
част от всеки, който влезе в процепа?
Според артиста това е камера обскура
на вътрешното Аз, сетивна изолация в
място, където времето е спряло. Чрез
него творецът става част от собственото си творение – подобно на Алефа
на Борхес – точката в пространството, в която са събрани всички други
точки.
Освен сюрреалистичните бели постаменти с четки на входа и изравнения с
пода низ от картини с нарисуван прах,
под стъпалото преди изхода ще открием и едно малко видео, в което авторът се върти усилено в кръг, сякаш
придържа с гърба си повърхността.
Едно безспирно движение, препращащо
към цялата безсмислена енергия, която
пилеем в търсенето на смисъл.
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артиста, които помагат да се снишим
и да разгледаме отблизо малките прахови частици, оставени от всекидневното ни съществуване.
За взаимодействието с архитектурата отвъд приетите стандарти

„Ето къде си“ е поетична метафора
за вглеждането в себе си, самоусъвършенстването и връзката на човека със
заобикалящата го среда. Следвайки геометрията на помещенията, Михаил
обръща представата ни за изложбено пространство, придавайки му нов
смисъл и различни гледни точки в една
безметежна и безвременна реалност,
също толкова бяла и ефирна като нашите мечти. Да изтупаме праха, да се
вгледаме в себе си и да се върнем обратно към мечтите си, в един по-добър и взаимосвързан свят.
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Любомир Далчев
120 години

Любомир Далчев, Малката концлагеристка, бронз, 1974 г., СГХГ

Огнян Христов е завършил скулптура
в класа на акад. Крум Дамянов, а преди това и специалност „Метал“ при
проф. Велислав Минеков и доц. Емил
Бачийски в Националната художествена академия. Като докторант по
изкуствознание с научен ръководител
проф. Красимира Коева е подготвил
дисертация, посветена на композицията и пластичния език в творчеството на Любомир Далчев.

Изследвате пластичния език на Любомир Далчев. Как се формира той?
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Пластичният език на Любомир Далчев преминава през редица промени,
в които винаги следва постоянен път
на развитие. Постоянната промяна в
творчеството му се дължи до голяма
степен на желанието му за утвърждаване на личен стил, който да има
устойчива визия напред във времето.
В началото на своята кариера той е
живописец, през 30-те години преминава към скулптурата, работи
много обществени поръчки, портрети и композиции. За изкуството си

„За съжаление                          
има редица неща около
творчеството и живота
на скулптора, които
са напълно неизвестни.
Най-голяма неяснота
има по отношение
на унищоженото
му творчество                              
при бомбардировките
над София през 1944 г.
и живота му в САЩ.“
Разговор с Огнян Христов
в периода до 1945 г. самият Далчев
споделя, че се стреми да създава произведения, в които формата изразява
красотата, хармонията и близостта
с реалността. След настъпването
на социализма в България културната и художествената действителност съществено се променят, като
новата политическа реалност носи
своята изобразителност и изисквания. Изкуството на Любомир Далчев
последователно преминава през етапи на творчески, тематични и пластични изменения, като работата на
скулптора съчетава тенденции към
опростяване на формата както в монументалните произведения, така и в
кавалетните. Обемът и размерите в
българската скулптура се увеличават
съществено в годините до 1979 г. Отличителни черти на пластичността
му в 60-те и 70-те години са деформациите и смелите интерпретации
на формата. Също много характерно
за Далчев е използването на разнообразни материали, които често са
съчетавани в произведенията му –
алуминий, мед, камък, олово, камък и
бронз.

Вие самият сте скулптор – ученик
сте на ученик на Далчев. Кои уроци
на Далчев са ви предадени от Крум
Дамянов?
Крум Дамянов изискваше правилно разбиране и пресъздаване на човешката
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фигура, на нейната структура и форма, както и на хармоничното отношение на художественото произведение
с конкретната среда, в която ще съществува. Също така ценеше трудолюбието и оригиналното мислене.
Тези неща са били принципни и при Любомир Далчев.
Професорът често даваше примери
с Далчев – как той им е преподавал,
какво е било отношението му към
изкуството и към тях самите като
студенти. Върху споделеното от
него съм мислил след време, когато
започнах работа над творчеството
на Далчев, то беше и е много полезно,
защото е в пряка връзка с миналото.

С кои ученици и изследователи на
Далчев се срещнахте по време на
изследването ви?
В началото не знаех, че ще имам възможността да се срещна и да общувам с толкова много хора, свързани
с живота и творчеството на проф.
Далчев. Сред неговите студенти са
Георги Радулов, Альоша Кафеджийски,
Крум Дамянов, Стефан Начков, Петър
Атанасов (Петров), Иван Праматаров.
Когато говореха за своя професор,
мигновено се усещаше голямото уважение, което изпитват към него като
човек и като художник. Подчертаваха
приноса му, изразяваха и дълбоката
си признателност. Описваха го като
точен в оценките си, лаконичен, с
ясно съзнание за мисията си и за значението, което има скулпторът като
творец. Проф. Далчев от своя страна
е бил лоялен към студентите си и често ги е защитавал дори с цената на
преподавателското място. Близките
му споделяха за него, че е бил скромен
във всекидневието си и всеотдаен
към работата си. Колегите, изследващи Далчев, с които съм разговарял,
най-често са респектирани от обема
на работата му, нейното разнообразие и стилови промени.

Използвате ли статиите на Любомир Далчев като източници във
вашето изследване?
Определено. След произведенията му
те са най-пряката връзка с художника.

Любомир Далчев е оставил значителен брой публикации и интервюта, също така немалко е написано за
него от изкуствоведите. В хода на
работата ми бързо се установи, че
е автор с много ясни, осмислени и категорични виждания за изкуството,
творческите процеси и възможните
пътища за развитие на изкуството,
особено в България.

Кои проблеми в творчеството на
Далчев ви интересуват най-много?
Както при всеки художник, най-силно
ме интересува смисълът, който влага авторът, и въздействието, което
има художественото произведение.
После следва реалният анализ как е
направена творбата, как е осмислена
и реализирана композицията, как е организирана със съответната среда,
тема, сюжет, материал и т.н. По-специално разглеждам композицията и
пластичността на Далчев като част
от изследванията ми към момента.

Кои от работите на Далчев цените
най-много и защо?
Работите на голям художник не следва да се оценяват като по-малко или
повече добри. Всяка от тях има своето значение и е ценна с нещо, независимо дали е ескиз, запечатващ първоначалните намерения и емоции на
новата идея, или продължително осмислян и реализиран монументален
проект. Всеки етап от развитието
на художника има своите характерни
произведения. От творбите му в публични пространства забележителни
са релефите на Съдебната палата в
София, „Братската могила“ в Пловдив,
„Октомври“, „Самуиловите воини“ и
произведенията в градинката зад Военния клуб, „Орфей и Родопа“, разрушената работа „Семейство“, „Майките
срещу войната“, „Св. Климент Охридски“ и много други. Всяко едно от тези
произведения е различно и показва
част от света на художника, аз лично
често мисля върху произведенията му,
които пресъздават човешката драма.

Как той предава драматизма?

Например в „Майките срещу войната“
Далчев представя на зрителя шест
вдовици, обезумели от мъка по погубените си мъже – бащи, съпрузи, синове. Мъката ги е направила отблъскващи, дори страшни, но не е ли мъката
именно такава? Когато зрителят
гледа по-продължително групата, започва да забелязва различни детайли,
които допълват драматизма, вижда
простите облекла, отрудените тела
и нещо, което го „сграбчва“ – жените
са бременни. Далчев провижда сякаш
страшното бъдеще на неродените
им деца. В друго свое произведение
– „Африка“, той изобразява майка и
дете в потресаваща прегръдка. Африканската майка проси милостиня.
Двете тела са напълно омаломощени
от глада, но майката не губи надежда.
В това произведение Далчев изобразява един молещ „скелет“, протегнал
отворената си ръка към зрителя. И
в двете творби авторът се обръща
към емоционалната готовност на
зрителя да е съпричастен. Той пресъздава драматизма конкретно, според
идеята на произведението, но винаги
поставя остри морални или философски дилеми.

По време на вашите изследвания
вероятно сте се докоснали и до
проблема за състоянието на скулптурното наследство на Любомир
Далчев днес.
Бих казал, че като цяло е добре запазено в сравнение с произведенията на
много други автори. От архитектурно-скулптурните ансамбли най-остра
нужда от реставрация имат „Братската могила“ в Пловдив и „Паметник
на трите поколения“ в Перущица. За
тях са предприети известни инициативи по опазването им, но като цяло
стопанисването на такива обекти е
доста трудно и скъпо, а подкрепата
от държавата е недостатъчна. Цялостна и ефективна политика за опазването на монументалните паметници на практика липсва. За много от
произведенията на Далчев в екстериорна среда различните общини полагат усилия според възможностите си,
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Любомир
Далчев

Любомир Далчев е роден на 27
декември 1902 г. в Солун. Умира
на 11 юли 2002 г. в САЩ. Брат
на поета Атанас Далчев и на
архитекта Борис Далчев. Завършва живопис в софийското
Рисувателно училище при проф.
Н. Маринов (1926). Специализира
живопис и скулптура в Римската академия (1928) и пластична
анатомия в Париж (1929). Започва с живопис, но по-късно
решава да се занимава само
със скулптура. Преподава в
Академията, където от 1955 г.
е професор. Сред най-известните му творби са многофигурните композиции за съдебните
палати в Русе и София, капители в ЦУМ, орнаментални композиции за БНБ, един от релефите
на Паметника на Съветската
армия в София, Самуиловите
войници зад Централния военен клуб и паметникът на св.
Климент Охридски, „Братската
могила“ в Пловдив, паметникът
на Коперник във Варна. През
1979 г. Далчев прави изложба
във Виена, която дарява на българската държава, и емигрира
със семейството си в САЩ.

но са принудени да се борят с честия
вандализъм. Например паметникът
на Коперник в Морската градина във
Варна постоянно има нужда от поправки и възстановяване, често се
налага различни скулптури на Далчев
да бъдат чистени от боя. Има някои
произведения, които в годините изчезват или са разрушени, сред тях са
„Христос и самарянката“ и релефите
от Централните софийски гробища,
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скулптурата „Семейство“ и „Орфей“
от комплекса Златни пясъци. Сериозен проблем е и автентичността на
много негови работи в малък формат.
Безконтролното отливане на реплики от тях се е превърнало в честа
практика.

Как се променя възприемането на
творчеството на Любомир Далчев
след бягството му в САЩ?
Далчев емигрира през 1979 г. след изложбата си във Виена, когато обявява, че няма да се върне в България. В
първите години може би много хора,
както и държавата са имали надежда,
че все пак ще се върне. В тези години
част от архитектурно-скулптурните му проекти продължават да се
изпълняват, подредена е и експозицията с негови произведения в близост
до църквата „Св. София“ и Вечния огън
в София. Междувременно пресата,
редица интелектуалци и държавници осъждат действията му. Имало е
негативни реакции срещу неговото
„бягство“, но до пълното му отричане или обезличаване не се е стигнало. Трябва да се има предвид, че освен
такива, които не са го харесвали, е
имало и много, които са ценели високо творчеството му. Може би именно
изкуството му е неговият най-голям
защитник през тези трудни години
след емиграцията.

Какво все още не знаем за Любомир
Далчев?
За съжаление има редица неща около
творчеството и живота на скулптора, които са напълно неизвестни.
Най-голяма неяснота има по отношение на унищоженото му творчество
при бомбардировките над София през
1944 г. и живота му в САЩ. В последно
време има засилен интерес към Любомир Далчев, изясниха се редица факти
и събития, свързани с него. Също така
много от кавалетните му произведения не са популярни, но и в тази посока
има сериозен напредък.

Как бихте определили неговото
място в българската скулптура?

Трудно е да се отговори еднозначно и
кратко на този въпрос. В българската
скулптура Любомир Далчев има значително място. Той е един от творците, които имат принос за развитието
на българското изкуство, на практика
е един от авторите, които формират
новите пластични търсения преди и
особено след Втората световна война. Изкуството му носи национален
характер и основания и в същото време е съпоставимо с постиженията на
световната скулптура. В много отношения той се явява новатор както
в художествено отношение, така и в
чисто занаятчийско. Под негово ръководство завършват Художествената
академия скулптори с ярка индивидуалност и подчертан личен стил.

Софийската градска художествена галерия организира изложба по
случай 120-годишнината от рождението на Любомир Далчев. Вие
участвате в екипа, който я реализира, как премина работата по
нея?
Изложбата ще се открие в средата на юни в СГХГ и ще продължи три
месеца. Екипът, който я подготви, е
голям, работата по нея беше трудна.
Недостатъчната информация и документи и неизвестността около важни
произведения затрудниха значително
процеса на подготовката. Публиката
ще има възможност да се срещне с популярни творби на Любомир Далчев и с
рядко показвани или непоказвани произведения на художника като „Зефир“,
автопортрет в масло от 30-те години и скулптурен автопортрет от 70те години. Ще бъде представено монументалното му творчество с едни
от най-известните му работи, част
от които са релефите от Съдебната
палата в София и „Братската могила“
в Пловдив. Също така СГХГ подготви
албум с произведенията от експозицията и каталожна част към него, в
която са събрани значителен брой неизвестни за широката публика творби на Далчев. Изданието включва още
подробна биография, много снимки и
авторски текстове.
Въпросите зададе Людмила Димова
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Sofia Underground
С Йово Панчев                      
и Ивайло Иванов
за фестивала Sofia
Underground, създаден                                               
преди 25 години,                 
разговаря Яна Костова
Тази година Международният фестивал за съвременно изкуство Sofia
Underground се проведе в края на април
с участието на повече от тридесет
артисти, които в рамките на пет
дни обхванаха осем локации. Мотото
беше „Несигурна мъдрост“. Фестивалът е основан от критика Руен Руенов (1958–2011), първото му издание е
през 1997 г. и се провежда в подземията на НДК.

Защо фокусът тази година беше
върху философа Алън Уотс и неговата „несигурна мъдрост“? Какво
търсихте като отправна точка?
Йово Панчев: Мога да коментирам
като външно лице, тъй като нямам
принос в организацията тази година. Темата на изданието на Sofia
Underground беше много сполучлива,
естествена и даже не изненада никого
според мен. Както обикновено, това
събитие, което, условно казано, наричаме фестивал, улавя духа на времето
поради своята непринуденост и нисък
почерк. Sofia Underground успява да се
запази от втвърдяването на формата и рамките, опазва се от границите
между ролите и зоните на случване и
наблюдение. Текстът, който служи за
покана към участниците, включва изречение, което отговаря на въпроса в
най-общ смисъл: Единственото сигурно нещо е промяната, постоянният
преход, трансформацията на енергия,
потокът на времето. Приносът на
Алън Уотс е много подходящ за случая
и може да се направи паралел между
метода му, който чертае една духовна парадигма, с опита на пърформанса
и изкуството на живото действие да
изпълнят със съдържание и енергия
пространството (и споделеното, и
личното, реално и психично), без да го

– несигурна мъдрост
обвързват с обекти и образи. В този
смисъл най-чист културен ефект
без остатъчна визуализация носи
ефимерният жест, навярно част от
една невидима катедрала. От историята за проповедта на Буда с лотоса, а вероятно и по-отдавна, художественото действие, за разлика от
произведението, е свързано повече с
усилието за собствено преодоляване.
Ивайло Иванов: Отправна точка беше
не само книгата на Уотс „Мъдростта
на несигурността: Послание за епохата на тревожността“, но и стремежът към осъзнаване и приемане на
тук и сега, каквато е и същността на
изкуството на пърформанса. Как да
отделим мислителя от мисълта, знаещия от познанието? Всичко, което
намираме, е нова мисъл, ново преживяване. You were never aware of being
aware.

Подготвяхме се за локдаун, а се разрази война. Как темата за Украйна
повлия на фестивала?
Йово Панчев: Доколкото нямам преки наблюдения, мога да кажа, че по
сведения на очевидци от страната
войната се отразява на обществото
по-скоро като повсеместен тревожен фон. Едновременно доминираща
и незабележима основа или подложка,
ако трябва да ползваме термин от
живописта. Циничното е във фразата „специална операция“, което означава много повече от война, но в
публичното пространство се счита
обратното. Обреченото, но човешко
търсене на разбиране на темата през
Алън Уотс е много добро попадение на
куратора.
Ивайло Иванов: Затова и на плаката
пише „лила“ на санскрит. Като индикация на „свещената игра“. Свободната творческа активност, която се
манифестира в игра. А някои хора помислиха, че пише нещо на арабски, на

други им заприличало на некролог. Така
и с конфликта в Украйна. Каквото и да
стане, ние пак ще се скараме, заровили
глави в пясъка на собствените си заблуди и различия, вместо да приемем,
че всичко е едно. В рая няма място за
мен и теб, докато не разберем, че сме
едно цяло.

Какви бяха първоначалните ви очак-   
вания за тазгодишния фестивал?
Йово Панчев: По-високи от човешки бой, както обикновено при високото мнение за значението на
„художественото“.
Ивайло Иванов: Очаквахме това, което се случи. Затова е и темата за
промяната като тест и за самите
нас. „Лила“, играта, е свободна форма,
различна от необходимост. Постоянното движение ни вкарва в играта. 5
дни, 8 локации, над 30 артисти от 10
националности.

Какви са впечатленията ви от
Sofia Underground 2022? Какво се
случи и какво не успя да се случи
според вас?
Йово Панчев: Мога да коментирам
по снимки на произведения, но за
действие не би било редно. Изложбата
на Павел Белчев в галерия „Доза“ „Хедонизъм в ерата на несигурността/
Берлин (2014–2017)“ много добре зададе ключа за преживяване на това събитие, общо случване, което наричаме за удобство фестивал.
Ивайло Иванов: Терминът „фестивал“
се изтърка напоследък. Както и „ъндърграунд“. Всяка година трябва да се
преосмисля и дефинира отново. Случи
се почти всичко, което беше планирано. С множество промени и компромиси, както никога досега, което донесе
допълнителни емоции. Дължим огромни благодарности на много хора за
подкрепата. Те си знаят кои са.
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Ивайло Иванов е артист и културен мениджър, завършил е образованието си в
Германия. Работил е като монтажист в БНТ и е преподавал в Софийския университет. Куратор на изложби в областта на визуалните изкуства и новите медии. Визионер и организатор на някои от най-авангардните събития в страната, сред които е и международният фестивал Sofia Underground. Професионално
пуска музика от края на миналия век, а под псевдонима Yves_O (от френски:
Ив_О) експериментира с визуализации през последните петнадесет години. Носител на награди и участник във фестивали и изложби на няколко континента.

Как програмата обхвана водещи и
ъндърграунд локации? Превърна ли
се Sofia Underground в мейнстрийм
събитие?
Йово Панчев: В контекста на София
разграничението между водещи и
ъндърграунд локации не е много ясно
и категорично. Ако някой твърди
обратното, сигурно е на преподавателски щат във ВУЗ. Не е имало опити в институционален контекст,
каквито сме правили в миналото по
различни причини. Когато се позиционира като мейнстрийм събитие, Sofia
Underground го прави в рамките на кураторска концепция, претенция или
някаква теза.
Ивайло Иванов: Ъндръграундът винаги е подклаждал мейнстрийма. Въпрос
на личен избор е къде ти е по-комфортно и към кое ще принадлежиш.
Нови и интересни локации, артисти
и куратори, с които си партнираме,
е важно да има. Дали е под земята,
или на втория етаж, вече не е релевантно. Важното е, че има креативни
артисти, нова енергия, активизъм,
което е обнадеждаващо. Приятели
от Хърватия излъчваха почти всичко
в интернет и така достигнахме до
по-широка аудитория и отвън океана.
Това също е част от съвремието.

Как избрахте артистите тази
година?
Ивайло Иванов: Тази година нямаше
отворена покана. Имаше множество
лични разговори и писма, които постепенно оформиха парчетата, от
които да се сглоби пъзелът. И остава
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примирението с мисълта, че всеки избор е пълно отрицание.

Какъв беше балансът между пърформанси и изложби?
Ивайло Иванов: Пет към едно. Артистичните послания, предложенията за
епохата на тревожността обхванаха множество теми. Хедонизъм, ескейпизъм, отшелничество, робство,
трансгранични монументи, както и
самата тревожност, кризи, любов
и разочарования. Някои бяха статични, други бяха интерактивни, но
цялата им съвкупност доведе до

покрай псевдопандемията, което доведе до експлозия от събития в сферата на съвременното изкуство. Хубаво
е, че има институции, които подкрепят този вид изкуство.

Какви са изводите и плановете ви
за догодина?
Ивайло Иванов: Промяната на душата е душата на промяната. Има
конкретни предложения за партньорства и колаборации с институти
и артисти. Дългосрочното планиране в тази страна и тези времена е
трудно, затова трябва да дадем някакъв пример в това отношение. Като
изненадващ пърформанс на Продан
Марков.
Йово Панчев: А и през октомври може
да представим фото- и видеодокументация от събитието.

Разкажете ни за партитата и диджеите, моля!
Ивайло Иванов: Концертът на The
Science беше специален, понеже
не бяха свирили в София от години, а и наскоро издадоха нова плоча.

Йово Панчев е завършил културни изследвания в университета „Макгил“, Монреал, Канада. Доктор по психология на изкуството от Националната художествена академия. С Ивайло Иванов основава независимо арт пространство
в стара фабрика в столичния квартал „Павлово“ – Studio Dauhaus, което след
събарянето на фабриката се превръща в номадска платформа за независима
култура и съвременно изкуство. Съорганизатор на Sofia Underground заедно с
Руен Руенов от 2007 г. Автор на критически текстове и статии за каталози.
Освен в областта на критиката и кураторските практики има опит като
сценограф и художник на кинопродукции, като автор на инсталации, видео и
пърформанс (под името Продан Марков). Член на секция „13“ на СБХ от 2009 г.

това общо усещане, духа и енергията,
които помним от първите години на
събитието.

Как се (само)финансира фестивалът?
Йово Панчев: Риторичен въпрос?
Ивайло Иванов: Често задаван въпрос. Много възможности се разкриха

Повтарям, че за тях тепърва ще се говори. Партито в студио EW беше интимно и мрачно, като в Берлин. Както
за всеки участващ в Sofia Underground
артист, така и за всеки DJ мога да дам
отделно интервю. Около диджеите
сякаш винаги е имало повече вълнение.
Някои от тях предпочитаме да си останем ъндърграунд.
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Изложбата във Флоренция
„Донатело, Ренесансът“
(19 март–31 юли) е ключово
събитие за 2022 г.  Водещ
скулптор през XV век,
заедно с Брунелески                                      
и Мазачо Донатело
поставя началото                        
на необикновен период
от Ренесанса, предлага
нови идеи и фигуративни
решения, белязали
историята на западното
изкуство
Разположена на две места – в Палацо
Строци (с десет раздела) и Националния музей „Барджело“ (с четири),
експозицията възстановява дългия
и плодотворен живот на Донато ди
Николо ди Бето Барди, наречен Донатело (1386–1466).
В историята на флорентинските изложби има само три, посветени на
него – в 1887, 1985 и 1986 г. От последната са изминали почти четири
десетилетия, което обяснява необходимостта от нова – пълна и изчерпателна, посветена на този ненадминат творец. Нейната подготовка
продължава седем години.
Получени са уникални експонати, някои от които досега не са напускали
най-важните музеи и институции в
света – над 130 произведения – скулптури, картини и рисунки от Националната художествена галерия във
Вашингтон, Музея „Метрополитън“ в
Ню Йорк, музея „Виктория и Албърт“
и Националната галерия в Лондон,
Лувъра в Париж, Държавните музеи в
Берлин, Музея на историята на изкуството във Виена, галериите „Уфици“,
базиликата „Сан Антонио“ в Падуа,
флорентинските базилики „Сан Лоренцо“, „Санта Кроче“ и „Санта Мария
Новела“. Специално за изложбата са
реставрирани 14 произведения.

Флоренция, специално за списание „Култура“

фотография Ela Bialkowska OKNO studio

В Палацо Строци изложбата следва
хронологията на живота на Донатело чрез сто произведения. В ослепителната първа зала са разположени
само три от тях – мраморният Давид,
дървеното разпятие на младия Донатело и разпятието на Брунелески.
Сравнението между двете разпятия
препраща към анекдота, разказан от
Джорджо Вазари, за упрека на Брунелески към по-младия му приятел, че е
„поставил на кръста един селянин“.
Обучението и дебютът на Донатело минават при Лоренцо Гиберти,
на когото сътрудничи за една от
„Вратите на Рая“ на Флорентинския
баптистерий (1404–1407). Донатело
получава първата си независима работа през 1406 г. за една от портите
в катедралата на Флоренция „Санта
Мария дел Фиоре“, а през 1408 г. е готов за своя първи Давид от мрамор.
Много скоро започва приятелството
му с Филипо Брунелески, по-възрастен
от него с около десет години. Тяхното
партньорство продължава 40 години.
Именно от смелите им решения между

първото и второто десетилетие на
XV век Ренесансът черпи своята движеща сила.
Донатело се развива като скулптор
през периода 1410–1427. „Свети Петър“, „Свети Марко“ и „Свети Георги“
за църквата „Орсанмикеле“, „Свети
Йоан Богослов“ за фасадата на катедралата на Флоренция, шестимата
пророци за камбанарията на Джото
го утвърждават като скулптор на
века. Той вдъхва повече движение и
по-емоционален живот на класическите фигури.
Към края на 1443 г. Донатело напуска
Флоренция и отива в Падуа. Може би
е планирал кратко пътуване, подобно на други, правени в миналото (Рим,
Пиза, Лука), а и във Флоренция оставя
твърде много започнати произведения, особено за катедралата „Санта
Мария дел Фиоре“. Но прекарва в Падуа единайсет години (1443–1454). В
началото на престоя си там създава
четири шедьовъра, белязали дълбоко артистичната география на Северна Италия. През последните си
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с различни материали – мрамор, камък,
бронз, дърво, мазилка, релефна мед,
папиемаше, стъклена паста, керамика,
и винаги да постига необикновено изразителни ефекти. Добре запознат с
всички техники на занаята, Донатело
ги владее в най-разнообразни формати – от малки бронзови плочи до гигантски скулптури. Със сигурност не
флорентинецът е изобретил голите
крилати херувими, но той ги поставя
в центъра на своето въображение.
Те са навсякъде в неговата вселена,
действат като свързващи елементи
между отделните фигури (или истории) и зрителите. За кръщелния купел
в Баптистерия на Сиена Донатело
прави три стоящи и празнуващи херувими върху черупки, покрити с корони от растения (1429) – сякаш като
подготовка за бронзовия Давид десет
години по-късно. В „Амор-Атис“, първата езическа статуя на Ренесанса,
духът най-накрая е главният герой и
Донатело го натоварва със странни
атрибути. Портите на „Сан Лоренцо“
са сред най-впечатляващите експонати в изложбата.

Донатело, Атис-Аморино, фотография Ela Bialkowska OKNO studio

падуански години пътува в Модена и
Мантуа, обещава на местните управи велики творби, които никога не започва или не завършва. Завръща се в
Тоскана през 1454 г. и се концентрира
все повече върху бронза и други материали – восък, глина. Отношенията с
поръчителите постепенно се усложняват, с изключение на покровителството на Медичите. Последните
пет години от живота на Донатело
(1461–1466) са изцяло посветени на
тях. Той е живял дълго за времето си,
кариерата му трае цели 60 години.
Сред новостите, разработени от Брунелески и Донатело през първите две
десетилетия на XV век, е теракотата като самостоятелен материал за
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създаване на фигури с всякакви размери, предназначени за най-разнообразни цели – мадоните за домашно поклонение, боядисаните олтари и др.
Изложбата акцентира върху революционното използване на перспективата. Донатело споделя с приятеля си
нейните принципи. Изобретателят
Брунелески я прилага за строго подреждане на пространството – както
реалното, така и въображаемото. Донатело обаче веднага разбира, че може
да използва драматургичния ѝ потенциал при построяването на разказа.
Той създава релеф с минимални вариации на фона, който внушава илюзия
за дълбочина на перспективата. Изключително е умението му да борави

В музея „Барджело“ всичко е съсредоточено върху „Свети Георги“, „Лъва“
(Marzocco), бронзовия Давид. Те са наредени сред други скулптури, картини и рисунки. Още от създаването си
бронзовият Давид е трудна за имитация фигура, която едновременно
призовава и оправдава голотата,
сякаш е древен идол, символ на Флорентинската република. Неслучайно
изложбата завършва с „Мадоната на
стълбите“ на младия Микеланджело.
Така е показано влиянието на Донатело върху неговите съвременници, но и
върху автори от следващите два века
– Мазачо, Мантеня, Филипо Липи, Микелоцо, Джовани Белини, Паоло Учело,
Рафаело, Леонардо да Винчи.
Сред най-важните партньори на експозицията във Флоренция са Държавните музеи в Берлин и музеят „Виктория и Албърт“ в Лондон, където също
ще има изложби. Всички тези институции работят в сътрудничество, за
да изградят най-големия и цялостен
проект, правен някога за Донатело.
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„Дама Пика“, Варненска опера, 2022 г.,
фотография Росен Донев

Варненска опера
Жан-Пол Бурели
Нюен Ли
Стенли Джордан
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Светлана Димитрова

Варненската опера на 75
Начало на честванията
положи грандиозната
продукция на „Дама Пика“
на Чайковски, първа
постановка на творческия
тандем Вера Немирова           
и Павел Балев
при Радио Варна с диригент Саша Попов (1945) и след него Държавният
симфоничен оркестър с диригент Руслан Райчев от 1946 г.

„Дама Пика“, Варненска опера, 2022 г., фотография Росен Донев

Седемдесет и пет години от живота на един оперен театър трудно се
обхващат в един текст. Как да разкажеш история, свързана с оперни и
оперетни заглавия, балетни представления, симфонични концерти и
премиери на мюзикъли? Само кратък
преглед на най-важните участници
във всички тези продукции ще отнеме
десетки страници.
Класическите музикално-сценични
изкуства не се радват на всенародна
обич и многобройна публика. Всяко от
тях обаче има своите верни почитатели, които следят постановките,
имат свои любими певци, диригенти,
балетисти. Тази вярна публика е едно
от условията за дългогодишната
славна история на Варненската опера. Другото условие са туристите и
великолепният Летен театър, който привлича многобройни зрители
от юни до септември. Фестивалът
„Опера в Летния театър“ е продължение на спектаклите в зала и логично разширение на годишния календар.
Забележително е решението някои
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от постановките да се подготвят
с предпремиерни спектакли в зала, а
по-късно да се играят на откритата
сцена. Така летният афиш става още
по-богат, а времето за подготовка
на планираните летни премиери се
увеличава. Жанровото разнообразие
е друго важно условие за успеха, а в
последните години театърът в морската ни столица осъществи много
успешни продукции на мюзикъли, които привлякоха и нова, съвсем различна
публика.

Началото
Интересът към оперната музика във
Варна датира още от 1894 г., когато
гостува трупата на Енрико Масини.
След това се създават музикалното
дружество „Гусла“ на Добри Христов
(1899), оперетната дружба на Димитър Младенов (1919), оперната дружба
„Лада“ на Пресиян Дюгмеджиев (1920),
любителският симфоничен оркестър
(1913), Варненската градска опера
(1929), Варненската градска филхармония (1935), Симфоничният оркестър

Така се стига до създаването на Варненската опера. Тя се учредява на 6
април 1947 г. Дали има място в града?
Три години след края на Втората световна война. Какво е наред в държавата, че да тръгне да създава опера! Но
в учредителния протокол е записано:
„съществуват необходимите условия за изграждането на един оперен
колектив – материални условия и кадрови сили“. Това се случва в присъствието на министъра на информацията и изкуствата Димо Казасов, важни
представители на държавата, профорганизации и журналисти. Институтът е наречен Варненска народна
областна опера. Негов директор е
Стефан Николов, главен художествен
ръководител – Петър Райчев. Осигурени са петнадесет милиона лева за
първия сезон от дванадесет месеца,
както следва – от Министерството
на информацията и изкуствата и от
Камарата на културата пет милиона
лева, от Областната дирекция три
милиона, от Варненската народна община пет милиона. „Операта да дава
своите представления във Варненския народен театър два пъти в седмицата – понеделник и четвъртък, а
в останалите градове на Варненска
област – по решение на Управителния
съвет.“
Впечатляващ е изборът на първото
заглавие – „Продадена невеста“ на
Бедржих Сметана, представена на
сцена на 7 септември 1947 г. Не Верди, Пучини, Вагнер или Бизе – имена,
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които дори и тогава у нас се познават. Забележителното решение е
осъществено с размах. Режисьор е Петър Райчев, диригент Руслан Райчев,
диригент на хора Димитър Младенов,
художник Асен Попов, балетмайстор
Асен Манолов. Главните роли изпълняват Добринка Влахова – Марженка,
Светослав Рамаданов – Йеник, Александър Филипов – Вашек, Янка Кючукова – Есмералда, Николай Йорданов – Кецал, Дора Цонева – Людмила,
Петър Петров – Крушина, Цветана
Николова – Хата, Данаил Апостолов –
Миха. Търсенето на новите заглавия
продължава и след това. На сцената
във Варна са поставени за първи път
у нас „Цар и дърводелец“ на Лорцинг,
„Така правят всички жени“ на Моцарт,
„Ариадна на Наксос“ на Р. Щраус, „Граф
Ори“ на Росини, балетът „Спартак“
на Хачатурян, общо над четиридесет заглавия, а днес тази традиция
продължава с първи постановки на
мюзикъли.

Екипите
Ръководители на театъра след основателя Петър Райчев са диригентите
Йоско Йосифов, Влади Анастасов, Борислав Иванов, Драгомир Ненов, Недялко Недялков, Иван Маринов, Иван
Филев, Христо Игнатов; оперните
певци Събчо Събев, Антон Камбуров и
Даниела Димова, която днес ръководи ТМПЦ Варна (Театрално-музикален
продуцентски център); режисьорите
Христо Попов и Стефан Трифонов; музиковедът Мирчо Мирчев и икономистът Емил Трифонов.
Диригентите, оставили своя творчески плам в историята на операта,
трудно могат да бъдат изброени, но
след Руслан Райчев трябва да се споменат още няколко, които, без да са
ръководители на театъра, работят
за всекидневното издигане на нивото
на трупата. Това са Емил Главанаков,
Константин Илиев, Влади Анастасов,
Йордан Дафов, Георги Занев, Христо
Христов, Станислав Ушев, както и новите имена Светослав Борисов, Кръстин Настев, Вилиана Вълчева, Стефан Бояджиев. В последните години с

Варненската опера активно работят
Емил Табаков, Найден Тодоров, Павел
Балев и Григор Паликаров.
Стигам до режисьорите, сред които
се откроява Николай Николов, който
прави десетки заглавия и осъществява първата продукция за новия Летен
театър в Морската градина – „Аида“
на Верди, на 30 юли 1957 г. Преди него
са Събчо Събев и Драган Мицов, Динко Чомаков и др. Всички наши големи
режисьори са поставяли във Варна,
но трайно почерка си оставя Кузман Попов, който работи в града над
40 години. Днес Сребрина Соколова
развива своята творческа инвенция в различни оперни и мюзикълни
продукции.
Художниците, белязали сценографията и костюмите с ярките си виждания, са Асен Попов и Владимир Мисин
от 1947 г., следвани от Анна Хаджимишева, Мариана Попова, Ангел Атанасов и Лора Маринова, както и много
гостуващи творци.
Първият хореограф на Варненската
опера е Асен Манолов, който освен балетните платна в оперните постановки поставя и балетни премиери. Първата е на „Шехерезада“ и „Болеро“ през
1948 г. Добавям още Живко Бисеров,
Анастас Петров, но възможностите
на трупата се разгръщат благодарение на Галина Худа Кули и Стефан Йорданов, които обогатяват балетния репертоар, като представят
над 35 нови заглавия. Имената си с балета във Варна свързват още Желка Табакова, Калина Богоева, Петър Луканов,
Асен Гаврилов, Маргарита Арнаудова,
Боряна Сечанова и др., а днес ръководител е Сергей Бобров.
Какво би бил един оперен театър без
стабилна хорова група. Още от началото, положено от Димитър Младенов и Яким Попилиев, хорът на Варненската опера е достоен партньор
в грандиозните заглавия. Кръстю
Марев, Никола Бочев, Кръстан Мисирков, Елена Пушкова, Малина Хубчева,
Любомира Александрова, Стефан Бояджиев работят през годините, а с
тях хорът печели престижни награди.

Днес той се ръководи от Цветан
Крумов.

Солистите
Стигаме до най-трудната част, в
която трябва да разкажа за певците
– десетки имена. Положеното начало
от Петър Райчев, сам световноизвестен тенор, задължава всички останали певци след него. От Варна започва
творческата кариера на Никола Николов, Светослав Рамаданов, Александрина Милчева, Маргарита Лилова, Донка Шишманова, Сабин Марков,
Денчо Белев, Мари Крикорян. Разбира
се, високото ниво на постановките дават певците, трайно свързали
творческите си съдби с театъра. Няколко десетилетия Йорданка Тенчева,
Лиляна Анастасова, Тинка Сколуфанова, Добринка Табакова, Янка Кючукова,
Радко Карбов, Трендафил Казаков, Йордан Чифудов и много други изправят
на крака публиката. Любимци на опероманите във Варна са Мария Бохачек, Ваня Кокошарова, Тодор Костов,

„Норма“, Варненска опера, 1972 г.,
с участието на Мария Бохачек, Тодор
Костов, Мари Крикорян

Михаил Зидаров, Стефан Циганчев.
Още поколения певци вграждат имената си в историята на театъра
– Арсений Арсов, София Иванова, Даниела Димова, Линка Стоянова, Денка Вълкова, Бойка Василева, Даниела
Дякова, Димитринка Райчева. Днес
на сцената са новите творци – Ирина
Жекова, Силвия Ангелова, Михаела Берова, Илина Михайлова, Мария Павлова, Гео Чобанов, Валерий Георгиев,
Свилен Николов, Иво Йорданов, Пламен
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Димитров, Евгений Станимиров, Деян
Вачков и др.
С богатия си репертоар Варненската
опера е притегателен център за български и световни звезди, сред тях са
Елена Образцова, Владимир Атлантов, Ирина Архипова, Питър Глосоп,
Димитър Узунов, Мария Корели, Надя
Афеян, Катя Попова, Никола Гюзелев,
Стоян Попов, Гена Димитрова, Райна
Кабаиванска, Анна Томова-Синтова,
Христина Ангелакова, Стефка Минева, Веселина Кацарова и др.
Основен акцент в репертоарната
политика е представянето на опери
и балети от български композитори.
Ето някои от тях, за жалост, потънали в забрава днес: „Паисий Хилендарски“ от Найден Геров, „Албена“,
„Юлска нощ“, „Луд гидия“ и „Рицарят“
от Парашкев Хаджиев, „Кокичина“ от
Йоско Йосифов, „Под игото“ на Димитър Сагаев, „Българи от старо време“
на Асен Карастоянов, „Игра“ от Димитър Христов и др.
В годините от 1949 до 1956, когато
Варна е преименувана на Сталин, операта също се нарича Сталинска опера.
През различни периоди Варненската
опера и Варненската филхармония ту
са разделяни, ту са събирани в една
институция. През 1999 г. е създадено
ОФД Варна (Оперно-филхармонично
дружество), а от 2010 г. операта, филхармонията и Драматичният театър
„Стоян Бъчваров“ са обединени в споменатия ТМПЦ.

Юбилеят
Началото на честванията (с предпремиерни представления на 15 и 16
април) положи грандиозната продукция на „Дама Пика“ на Чайковски,
първа постановка на творческия
тандем Вера Немирова, режисьорка,
и Павел Балев, диригент. Двамата
изградиха оперен спектакъл за изпепеляващи страсти, мрачни терзания
и затрогващи излияния, преминал на
един дъх, създал усещане за въздишка
– от болка и любов, ужас и просветление. Дух и действие, слели се в едно.
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Забележителна равнопоставеност
на двете партитури – звукова и визуална. Юлиян Табаков, изявен майстор
с цялостната сценична визия, създава
пестелива сценография, символизираща ефимерността на разиграващите
се страсти, но пък детайлни и стилни
костюми. Не бих пропуснала работата на Анна Пампулова по пластичната графика на спектакъла, тъй като
всеки жест и движение бяха ярки и
запомнящи се. Светлинният дизайн
на Даниел Йовков също допринесе за
ефектната визия. Хоровите сцени
в операта са умело вплетени в музикалното изграждане на интригата.
Хормайсторът Цветан Крумов е създал обемен и хомогенен инструмент.
Забележителни образи пресъздадоха
и солистите Иван Момиров – Герман,
Ирина Жекова – Лиза, Бойка Василева
и Силвия Ангелова – Графинята, Даниела Дякова и Михаела Берова – Полина, Иво Йорданов и Свилен Николов
– Княз Елецки, Венцеслав Анастасов и
Пламен Димитров – Граф Томски, и др.
Премиерата на „Дама Пика“ ще бъде
на 26 юли в рамките на Международния музикален фестивал „Варненско
лято“ и програмата „Опера в Летния
театър“.
През април беше открита и ретроспективна изложба, която представя
моменти от историята на театъра,
подготвена от Славяна Иванова и Виолета Тончева.
„Подготвят се още три изложби,
представящи развитието на костюма на сцената на Операта – едната
е посветена на оперните костюми,
другата на тези в мюзикълите. През
есента съвместно с Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ ще
направим ретроспективна изложба на
художничката Лора Маринова. Предвидени са и две любопитни изложби,
представящи световноизвестните
тенори Емил Иванов с астрофотография и Калуди Калудов с рисунки. В
залата са поставени 16 почетни кресла с имената на най-ярките личности
от операта и театъра, сред които
Петър Райчев, Руслан Райчев, Борислав Иванов, Стоян Бъчваров, Станчо Станчев и др. През новия сезон

предстои откриване на скулптурен
портрет на Петър Райчев, създаден
от Явор Пенев. До края на годината
ще излезе и специалното издание –
летопис на изтъкнатата историчка
Станка Димитрова. Там ще бъде събрана цялата документация за нашия
институт“, каза Даниела Димова.
Кулминацията на юбилейните събития
е концентрирана в 13-ото издание на
„Опера в Летния театър“, което започва на 11 юни и ще продължи до 25 август. Ще бъдат представени двадесет
различни спектакъла – опера, оперета,
мюзикъл, балет, симфонични концерти. Оперните премиери са на „Ромео и
Жулиета“ на Гуно, „Набуко“ и „Ернани“
на Верди, „Дама Пика“ на Чайковски,
мюзикълите – „Брилянтин“, „Оркестър без име“ и „Красавицата и звяра“,
балетните премиери – „Шехерезада“,
„Валпургиева нощ“ и „Либертанго“. От
редовната програма на театъра също
са избрани продукции. Фестивалът
започва и завършва с концерти – на 5
юни ще бъдат представени „Жените
на Пучини“, а на 25 август – грандиозна
Оперна гала. Акцент се поставя върху
завръщането на Александрина Пендачанска с концерт под диригентството
на Найден Тодоров и върху концертното изпълнение на „Отело“ на Верди,
което събира на една сцена звезден
екип – диригента Павел Балев и нашите именити певци Красимира Стоянова, Владимир Стоянов и Милен Божков.
Годишнината на операта обещава горещо лято.
От самото начало до днес Варненската опера поддържа високо ниво
на представяните продукции, търси
нови имена, известни музиканти, атрактивни заглавия, както и възможности да представя продукцията си
на различни форуми. Театърът редовно участва във Фестивала на оперното и балетното изкуство в Стара Загора, гостува в НДК в София, както и
на фестивални събития в страната.
Международните гастроли на Операта също са неразделна част от историята ѝ. След ограниченията през последните две години всички очакват
възобновяване на пътуванията.
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Хендрикс
Цветан Цветанов

като нищо на света

Жан-Пол Бурели на фестивала „Нишвил“, фотография Sofia from Sofia

Всъщност заглавието на този текст
можеше съвсем спокойно да е по-дълго
и съвсем в духа на Сароян – „Хендрикс
по хаитянски, Хендрикс по виетнамски, Хендрикс като нищо на света“…
Защото в рамките буквално на 48 часа
на фестивала „Нишвил“ (чието следващо издание очакваме с нетърпение
в средата на август) имахме възможността да се срещнем – половин век
след смъртта на Джими Хендрикс – с
трима от най-интересните му „наследници“ в музиката.

Жан-Пол Бурели и
хаитянската култура
Очакваш „Ролинг Стоунс“ (образно казано), а получаваш Хендрикс.
Тук конкретно иде реч за обявения
концерт на триото Stone Raiders
(Жан-Пол Бурели, Уил Калхун и Дарил
Джоунс), който се състоя без Дарил Джоунс (настоящия басист на
„Ролинг Стоунс“, призован в последния момент за спешни репетиции
със заместника на барабаните на

легендарния Чарли Уотс, когото изгубихме). Но пък на негово място на баса
към триото се присъедини Джамааладийн Такума, ръкоположен в музиката
от самия Орнет Колман преди няколко
десетилетия. Барабанистът Уил Калхун пък се оказа отявлен почитател
на Иво Папазов, притежаващ в оригинал почти цялата му дискография… Но
това са други истории, защото след
концерта зад сцената се сблъскваме
с фронтмена и китарист на триото
Жан-Пол Бурели, американец от хаитянски произход, живеещ от години в
Берлин. Освен в собствените му групи китарата му може да се чуе в множество други записи и конфигурации
– от албума Amandla на Майлс Дейвис,
през работата му през 80-те и 90-те
с други титани като Арчи Шеп, Маккой Тайнър, Марк Рибо и Елвин Джоунс
до някои по-нови формации като квинтета на израелската тромбонистка
Рут Регев.

Господин Бурели, в тази група,
независимо дали с Дарил Джоунс,

Кратки фестивални
срещи с Жан-Пол Бурели,                                           
Нюен Ли                                                       
и Стенли Джордан, трима
от най-интересните
„наследници“                               
на Джими Хендрикс

или с Джамааладийн Такума на
баса, сте все стари приятели. Кой
импулс е по-силен, когато свирите
с хора, с които се познавате
много добре – за доразвиване на
общото помежду ви или за взаимна
изненада?
И двата. За да изградиш общо пространство с някого, трябва да имате
някакво сцепление. Но след като го
имате, не спирате дотук. Ето, сработили сме се, значи вече можем да нарушим правилата, защото намираме
нашия общ път до непознатите места. Много по-лесно е да свирим това,
което е общо помежду ни. Винаги е
по-трудно, когато е малко по-опасно
и бягаш от познатите неща. И мисля,
че тук, на „Нишвил“, стигнахме до такива непознати и опасни места. Но да,
колкото повече свирим заедно, толкова повече доверие имаме помежду
си по пътя нататък.

Едни от най-силните моменти
бяха на пеенето тон по тон заедно
с китарата – доста Хендриксов
похват, така да се каже…
Да, това е много емоционална техника и аз я използвам, за да призова повече емоция. Нямаме духова секция в групата, така че аз и китарата можем да
направим точно този пробив и хората
просто се свързват с човешкия глас…
Добавяйки човешки глас към китарата, ти добавяш нещо в качествено
отношение. Това го правя в повечето
от групите си.

Какво място заема хаитянската
култура в развитието ви като
музикант?
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Аз съм дете на диаспората. Не съм роден в Хаити, но пък отраснах в тази
култура, с лелите ми и всички други
хора там. Познавам Хаити, музиката, ритуалите, но от американска
гледна точка. Винаги съм искал да
опозная хаитянската култура още и
още, в дълбочина. Така през 1995–96 г.
сформирах групата Ayibobo – дума,
която често се използва във вуду ритуалите, и работата с тази група задълбочи връзката ми с хаитянската
музика… В крайна сметка тази връзка
с корените си я носим у себе си и откриването ѝ е не по-различно от което и да е самопознание. Когато става
дума за Хаити, хората често говорят
за бедността. Но Хаити е изключително богата в духовно отношение
страна и втората страна в западното полукълбо, извоювала независимостта си от Европа, чувствам се наистина горд, че произхождам от тази
култура.

Нюен Ли и блусът като
универсална идея
Триото на норвежкия басист Пер Матисен, което познаваме в оригинал с
Гари Хазбънд на барабани и Улф Вакениъс на китара, вече има нов член –
френско-виетнамския китарист Нюен
Ли. Все още настръхваме, когато чуем
неговия препрочит на Burning Of The
Midnight Lamp или на If 6 Was 9, или на
Are You Experienced? с Тери Лин Карингтън на барабаните и Мишел Алибо на
баса от албума Purple – Celebrating Jimi
Hendrix, от чиято поява тази година честваме две десетилетия. И ако
Жан-Пол Бурели е велик, защото създава собствена музика така, сякаш
Джими Хендрикс се е вселил в него, то
Нюен Ли е велик, защото е крайно различен от Хендрикс – и като звукоизвличане, и като аранжименти, и като
тембър на китарата, но прави така,
че да си представяме как би звучала
музиката на Хендрикс във Виетнам
или на Марс, или в някое паралелно измерение: тоест дефинира и защитава
повече от убедително безграничните
възможности, заложени в тази музика
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като траектория. Разбира се, макар
Джими Хендрикс да е ключово влияние
в творчеството на Нюен Ли, то е доста по-широко. Тук е и цялата палитра
на европейския джаз – от Франция,
през Скандинавския полуостров, та
чак до Балканите, тук са магребските
и други африкански „срещи по пътя“,
тук е и Индия (в удивителните му записи с майстора на бансури Харипрасад Чаурасия), тук са и виетнамските
корени, в чието изследване Нюен Ли
признава, че още повече се е задълбочил през последните години.

Какво е блусът?
Блусът?... Блусът, бих казал, е общочовешка емоция, най-известна покрай
музиката, която черните хора са развили, пренасяйки я в Америка. Това е
етномузиколожката част от анализа
на блуса, но философски погледнато, аз
бих казал, че блусът е начин за трансформиране на тъгата и страданието в красота с помощта на музиката.
Всеки мъж и всяка жена по света може
да го разбере.

Но говорейки за различните
традиции, можем да кажем, че
блусът е и специалното докосване на инструмента – не само
пентатоничното звучене. Блус
може да звучи и в четвърт
тоновете в близкоизточната
музика например. Зависи кой я
свири.
Да, бих казал, че в това отношение
е много органична и непосредствена връзката между сърцето, което
страда, и инструмента или гласа.
Двете неща са изцяло свързани, защото в крайна сметка срещата им е в
тялото на музиканта.

На този фестивал се оказва, че
имаме трима световни „преводачи“
на наследството на Хендрикс. Как
се чувствате в това обкръжение?
Със Станли не се познавам лично, но с
Жан-Пол сме добри приятели. Срещали
сме се и по турнета, имаме общи приятели. Сред тях е барабанистката Тери
Лин Карингтън, от чиято група бях
част за няколко години.

Стенли Джордан
в ролята на Хендрикс
Съвсем различен беше подходът в
пърформънса на американския китарист Стенли Джордан на „Нишвил“.
Програмата беше изцяло по песни на
Хендрикс, а 62-годишният Стенли
Джордан доста убедително играеше ролята на 27-годишния Джими – в
жестовете, облеклото, в пресъздаването на самата епоха. Първите
записи на Стенли Джордан на музика
на Хендрикс са още от 80-те (в албума Magic Touch 26-годишният тогава
Джордан освен към Хендрикс отдава
почит и към „Бийтълс“, Майлс и Монк).
Тук обаче той излезе не само като китарист, но и като певец на песните
на Хендрикс. А ето и собствената му
история с музиката на Хендрикс, която разказа в Ниш: „Когато узнах, че
Джими е починал, бях на 11. Тогава не
бях китарист, свирех на пиано. Това
беше и моментът, когато реших да се
науча да свиря на китара. И вдъхновението от Джими Хендрикс беше с мен
от първите ми стъпки като китарист. Едно от нещата, които научих
от Джими, е, че китарата и музиката
като цяло са средство за себеизразяване, че най-високото ниво, до което
можем да стигнем, е да бъдем наистина автентични със своята музика. Не
имитирах Джими, а намерих собствен
път като музикант. Тази начална памет – от времето, когато изучавах
неговата музика, е дълбоко вкоренена
в мен. И въпреки че после се развих основно в посоката на джаза, тя е част
от духа ми. А в този конкретен проект концепцията е следната: това е
моята фантазия за Джими Хендрикс,
ако той беше жив и свиреше днес. Тук
има много място за творчество, защото ние всъщност не знаем какво би
правил Джими днес. И съм сигурен, че
би изненадал дори мен, защото в края
на живота си той не е свирел само
материала от Axis, Bold As Love или
от Electric Ladyland, или дори от Band
Of Gypsies – вече се е движел в съвсем
нови посоки… Това, което правим сега,
е да се опитваме да си представим
къде би бил Джими днес“.
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„Близост“, реж. Лукас Донт © Kris Dewitte Menuet
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Павлина Желева

KАН 2022
диамантеният юбилей

„Решение за напускане“, Пак Чан-ук © CJ ENM

След близо двугодишната санитарна
пауза, която принуди фестивала в Кан
драматично да се лиши от тежестта и влиянието си върху световното
кино, тази година той се завърна на
международната сцена и представи
своя 75-годишен юбилей. Направи го с
блясък, какъвто рядко може да се види
другаде, в сложен политически и икономически момент за света. Духът на
нетърпението успешно излезе от бутилката и завладя прословутия „червен килим“ с величия, каквито отдавна
не се бяха събирали в Кан.
Очевидно е, че голямата част от близо
20-те милиона евро, с които фестивалът щастливо разполага всяка година,
са отишли именно за привличането на
най-бляскавата, най-шумната, най-авторитетна, но и най-заслужила част
от света на киното и неизбежно свързания с него свят на модата.
В този смисъл комбинираната светска акция около Том Круз и неговия
уникален „Топ Гън: Маверик“ бяха удар
в десетката. Филмът на Джоузеф
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Косински наистина е съвършен, а Том
Круз действително е една от най-симпатичните мегазвезди, умееща да
придърпва искрена и безрезервна обич.
Връчването на почетна Златна палма
(деветнайсетте ѝ 18-каратови златни клонки струват над 20 000 евро) е
направо дреболия спрямо всичко, което фестивалът получи насреща – присъствие на Круз на френска земя за над
24 часа, разговор с представители на
пресата, добронамерени усмивки и
най-вече просълзени очи пред величавата гледка на порещи небето военни
изтребители. Круз даде на фестивала
онова, от което той се нуждаеше точно в този момент.
Почетна Златна палма получи и чернокожият Форест Уитакър, отдавнашен
любимец на Кан, което пък още веднъж
показа как американското кино се обича и почита във Франция.
По чисто технически причини (оттеглянето на Canal+ от позицията
на главен медиен партньор) се случи и
важна промяна в начина на отразяване

Всеки от 21-те филма           
в конкурса получи своята
видимост и оценка.                                               
Според някои той бе                                          
по-скучен от очакваното,
според други – достатъчно
представителен                                                       
за постоянно
нарастващата креативна
мощ на киното

на фестивала. То се пое от различните
канали на обществения конгломерат
France Televisions и така френската и
франкофонската публика получиха демократичната възможност да видят
и чуят всичко най-важно от света на
киното. Тази промяна също има своето символно значение: ако до неотдавна фестивалът в Кан можеше да се
следи главно от публиката, платила
таксата си за частния Canal+, то от
тази година вече той стана достъпен и за най-широката аудитория. В
решителен момент за киното не друг,
а телевизията е тази, която му подава ръка, което само вдига акциите му
като безценно изкуство. А за да привлече най-младата (глобална) публика,
фестивалът реши да се съюзи и с популярната китайска социална мрежа Тик
Ток и да привика специално подбрани
инфлуенсъри, които усърдно да се трудят онлайн.
Но тъй като Кан е не само комуникация, но най-вече съдържание, едно от
най-значимите юбилейни събития бе
близо тричасовият открит разговор
с осем значими световни режисьори,
чиито имена бяха разкрити в последната минута. Това бяха мексиканецът
Гийермо дел Торо, израелецът Надав
Лапид, италианецът Паоло Сорентино
и французите Клод Льолуш, Коста-Гаврас, Гаспар Ное, Матийо Касовиц и Робен Кампийо. Те дебатираха по темата
„Какво е да си филмов режисьор днес?“
(никой вече не снима на 35-мм лента
и киносалоните са в тежка битка със
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стрийминг платформите, засилили значението си по време на ковид епидемията). Впрочем по време на фестивала
разтревожени френски медии публикуваха статистически данни, доказващи,
че през първото тримесечие на годината посещаемостта във френските
кина е намаляла с близо 35% спрямо същия период през 2019 г. От своя страна режисьорите наблегнаха на факта,
че някои от най-мощните платформи
вече активно се намесват във финансирането на креативни проекти и заради това трябва да се намери начин
„съжителството им с киносалоните да
е мирно“. Как точно ще се случи това
във Франция, все още не е ясно, но е
очевидно, че държавата не се отказва да подпомага активно националното си кино – два месеца преди старта
на Кан бе подписано правителствено
споразумение с Нетфликс, в резултат
на което платформата се ангажира да
инвестира минимум 30 милиона евро
годишно в създаването на високохудожествено френско кино. Значим символен подарък в навечерието на значим
фестивален юбилей, нали!

обида на украинските кинематографисти от решението на фестивала
„Жената на Чайковски“ на руснака Кирил Серебренников все пак да остане
в главния конкурс, като в паралелната
програма „Особен поглед“ бъде включен
игралният дебют на украинеца Максим
Наконечни „Виденията на пеперудата“.
Документалният филм „Мариуполис 2“
на трагично загиналия в началото на
април литовски режисьор Мантас Кведаравичус също бе включен в последната минута.
Войната бе в основата и на решението в Кан да не се дава достъп на организации, личности и филми, свързани

между луксозната радост от празника
и постоянно дебнещата го тревожност. По никакъв начин този баланс не
трябваше да се изпуска от контрол.
Украинската тема бе първа и основна.
Тя бе разположена предимно в първата
половина на фестивала. Започна с вдъхновеното видео обръщение на президента на Украйна Володомир Зеленски
и премина през специалния показ на
фундаменталния архивен филм на Сергей Лозница „Естествена история на
разрушението“. Във втората половина
естественото влечение на публиката
към филмите от официалния конкурс

Е, имаше, разбира се, и медии, които се
възмутиха от факта, че разговарящите режисьори са „само мъже, и предимно с бели коси“. За сметка на това всеки един от тях можеше да бъде видян
свободно да се разхожда по „Кроазет“.
За да се защитят, от фестивала припомниха, че тази година 15 от общо
65-те филма в официалната селекция
са на жени режисьори, а в официалния
конкурс броят им е станал вече пет
(в сравнение с четирите от миналата
година). Също така, че сред състезаващите се за Златната палма са уважени
всички възрасти – от 84-годишния поляк Йежи Сколимовски до 31-годишния
белгиец Лукас Донт.
Грандиозната подготовка в Кан бе силно смутена от нападението на Русия
срещу Украйна на 24 февруари, когато
окончателната селекция все още не
беше готова. Това предизвика необходимостта от спешни решения като
публикуването на балансирана официална позиция относно евентуалното
участие на руски филми в програмите. Трябваше да се овладее и силната

„Триъгълник на тъгата“, реж. Рубен Йостлунд, Fredrik-Wenzel © Plattform

с настоящия руски режим. В същото
време фестивалът не поиска никакви
пари на Украйна за скъпоструващия ѝ
щанд в Кан и покани сериозен брой украински продуценти и режисьори, като
им предостави възможност да лансират проектите си на пазара.
Подобна ситуация на абсолютна непредвидимост фестивалът в Кан не
помни от времето на своето начало,
когато планираното му първо издание през 1939 г. е трябвало да изчака
приключването на Втората световна
война.
Все пак най-важната задача бе „запазването на добрия тон“ в съжителството

набра скорост и акцентите се насочиха към тях.
Всеки от 21-те филма в конкурса получи своята видимост и оценка. Според
някои той бе по-скучен от очакваното,
според други – достатъчно представителен за постоянно нарастващата
креативна мощ на киното. Както може
да се очаква, реакциите към наградените филми бяха и продължават да са
всякакви – от крайно отричане на щедро приложения тази година подход ex
equo (два филма получават една и съща
награда в една и съща категория) до
безрезервна подкрепа на възможността да бъдат отличени повече филми.
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Някои заподозряха журито, водено
от обичания френски актьор Венсан
Лендон, в липса на консенсус, поради
което броят на наградените филми
бил „изкуствено завишен“.
Златна палма спечели необузданият
„Триъгълник на тъгата“ на шведа
Рубен Йостлунд (за него тя е втора, тъй като през 2017 г. той получи
такава за провокативната си творба „Квадратът“). Филмът шумно осмива извадка от свръхбогати пасажери, затворени на луксозен кораб,
където преяждат, препиват и повръщат. Оценяван от някои като
безпардонен, Йостлунд публично си
пожела Палмата още преди филмът
му да бъде видян. Запитан не се ли
опасява от прояви на враждебност в
контекста на луксозния и пребогат
Кан, той отговори, че с нетърпение

парадността на модния свят. Всъщност
Йостлунд иронизира точно онова: обезкостява продуктите на консуматорското общество, които на практика хранят въображението му. Интересното
при този режисьор е, че той се запалва
от елементарни житейски ситуации,
които впоследствие превръща в карикатури. В този смисъл журито направи
на юбилейното издание на Кан един наистина изключителен подарък – сега цял
свят ще иска да види как режисьорът с
Палмата сладострастно разчленява на
съставните ѝ части т.нар. „висша класа“. И ехото на Кан ще продължава да
се носи – както във времето, така и в
пространството.
Макар и да се размина с пожеланото от
мнозина най-голямо отличие, „Близост“
на най-младия режисьор в конкурса Лукас Донт успя да си подели Голямата

„Звезди по пладне“, реж. Клер Дени

очаква първите му зрители да бъдат
именно от „блазираната публика“ на
зала „Люмиер“. Безпардонният сарказъм на режисьора печели, защото
е необуздан – на кораба на богатите
се изсипват невероятни количества
храни, алкохол и дори фекалии. Разположението им в пространството
обаче е управлявано до милиметри.
Да, Йостлунд е провокативен, но не
и импулсивен. Той внимателно преценява докъде може да се разпростре
и съзнателно прекрачва „червената
линия“ на т.нар. добро възпитание.
В този смисъл „Триъгълник на тъгата“ е грандиозна насмешка над изкуствеността на „добрия тон“, над
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награда с грандамата на френското
кино Клер Дени, която пък бе отличена
за романтичната си драма „Звезди по
пладне“. Малкият, но много въздействащ белгийски филм успя да нареди Донт
до вечните братя Дарден, които и този
път не се разминаха с награда – простичкият „Тори и Локита“ е посветен
на изключителното приятелство на
две африкански деца, по-малко момче и
по-голямо момиче, опитващи се да оцелеят в подземния свят на бели и цветнокожи престъпници в Белгия. Призът
бе формулиран като Специална награда
на 75-ото издание на Кан и е осми поред
за невероятно издръжливия във времето тандем.

Наградата за режисура отиде при
единствения, който наистина я заслужаваше, а именно южнокорееца
Пак Чан-ук. Емоционалната му драма
„Решение за напускане“, в която разследващ полицай фатално се влюбва в
заподозряна в убийството на съпруга
си млада и красива китайка, определено
ще остане в паметта на всеки истински киноман. Наградата за най-добър
актьор също отиде в Южна Корея, при
известния на публиката там Сон Канхо, който пък изцяло подпира заснетия
в Сеул филм на японеца Хирокадзу Корееда „Посредник“. Така Южна Корея
и Белгия набраха неочаквани точки
в своя полза и заслужено изпревариха
участници от големи филмови страни като Канада (Дейвид Кроненбърг,
„Престъпления на бъдещето“), а също
и много оспорваната Русия (Кирил Серебренников, „Жената на Чайковски“).
Наградата за женска роля отиде при
Зар Амир Ебрахими, журналистката в
„Свещеният паяк“ на Али Абаси, която впрочем напълно я заслужава не
само заради ролята си, а заради личната си житейска съдба, принудила я да
емигрира във Франция.
За да даде собствената си награда,
журито също си избра два филма: „Осемте планини“ на белгийските режисьори Шарлот Вандермеерш и Феликс
ван Грьонинген (другия филм за мъжко
приятелство, започнало още от детството) и прелестния „ЕО“ на поляка Йежи Сколимовски, в който меланхолично магаренце наблюдава, но не
разбира поведението на хората. Като
добавим и Наградата за най-добър сценарий на откритието на фестивала –
шведско-египетския режисьор Тарик
Салех и безкомпромисния му „Момче
от Рая“, можем да обобщим, че диамантеният Кан мина почти перфектно. Като се изключи може би откровено
бутафорното недоразумение на Мишел
Азанависиюс, открил фестивала с преименувания си псевдотрилър Final Cut.
Но има ли рожден ден, на който поне
един от гостите да не е препил? Злощастните зомбита на тържеството
бързо бяха забравени и май (почти) на
никого не му е особено мъчно за тях.
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Лана Гогоберидзе

Интервю по лични въпроси
Тази година специален
гост на Фестивала
на централно-                                            
и източноевропейското
кино goEast
във Висбаден беше
грузинската режисьорка                                             
Лана Гогоберидзе,                       
на която беше посветена
ретроспективна                         
програма. С нея разговаря
Марта Монева
Между вас и унгарската режисьорка Марта Месарош има известни
паралели. В детска възраст сте
претърпели големи лични загуби
по политически причини. Баща ви
загива по време на сталинистките
чистки, тя също губи баща си, а
после и майка си, а вашата майка е
заточена за десет години. Въпреки
това и двете правите забележителни кариери като режисьорки
в политически несигурни времена.
Вие как успяхте?
Трудно е да се преодолеят тези загуби,
а и времената бяха трудни, разбира се,
но не само за мен и за Марта, за всички
беше много трудно във всяко отношение. Съветският съюз в по-голямата
си част се състоеше от такива парадокси – от една страна, съществуваха постоянно насилие над личността
и желание тя да бъде унищожена. И
това, разбира се, беше насочено срещу
истинското изкуство. Всичко беше направено така, че да няма свобода, а изкуство без свобода не може да съществува. Въпреки това както в Русия, така
и в Грузия, а и извън нея, националното
изкуство все пак процъфтяваше. Като
че ли от съпротивлението възникваше
истинско изкуство. Така че не мога да
кажа, че съм изключение, а по-скоро съм
олицетворение на онова време.

Майка ви Нуца Гогоберидзе е първата жена режисьор в СССР, работила още през 20-те години на миналия век, а далеч по-късно немската

„Денят е по-дълъг от нощта“, реж. Лана Гогоберидзе © goEast

режисьорка Маргарете фон Трота
споделя за трудности с равноправието в началото на кариерата си.
Равенството между половете се
оказва в ретроспекция един от положителните аспекти на тогавашния строй. Как потръгна вашата
работа в кинематографията?
Именно поради това равенство не мога
да кажа, че като жена съм изпитала
някакви особени трудности. Трябва да
се признае, че ако нещо може да бъде
наречено прогресивно, то това е отношението към жените в онзи строй,
жената просто беше равна с мъжа.
Разбира се, на практика това не беше
точно така, но все пак у нас жените
бяха свободни да работят. Никога не
е имало разлика в заплащането например. На Запад винаги ме питаха дали
получавам много по-малко от мъжете.
Нямаше различно отношение към мъжа
или жената на такава основа, а към
личността изобщо.

Кога усетихте, че това отношение
към личността се променя?
Мога да кажа, че единственото голямо събитие, което доведе до промени
в отношението към личността, беше
перестройката в Съветския съюз.
През 1986 г. направих „Кръговрат“ –
това беше единственият филм, който

направих без цензура. Всички останали представляваха борба през цялото
време, истинска борба с цензурата в
Москва. Всичко в СССР беше централизирано, в Грузия не можехме нищо
да направим сами. Сценарият трябваше да бъде одобрен в Москва, парите
идваха оттам, след това гледаха заснетия материал, а после започваше
обсъждането на филма. Много тежка
беше борбата с цензурата.

Точно по това време, в момичешка възраст, ми оказа силно въздействие филмът „Покаяние“ на
Тенгиз Абуладзе, който гледахме
тайно, след като един наш близък
донесе апокрифно копие. Струваше
ми се невероятен и се чудех как ли
е бил заснет.
Този филм не е създаден с московско
участие. Първият секретар на Централния комитет на партията Едуард Шеварднадзе беше решил сам да го
продуцира. Филмът бе заснет, но след
това в продължение на няколко години не можеше да бъде показан и едва
след идването на Горбачов на власт
Шеварднадзе се споразумя с него и
така го пуснаха на екран. Трябва преди
това да е проникнал по някакъв начин
в България.

Вашите героини са силни жени. А
къде са слабите?
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Честно казано, никога не съм се и замисляла за слабите и силните жени.
Като цяло съдбата на жената, разбира
се, е по-трудна от тази на мъжа. Преди всичко жената дава живот, това ѝ
налага много големи задължения, каквото е отношението на жената към детето ѝ. За мен тази принципна специфика е важна. Дори не мога да кажа, че
една жена е силна или слаба, но по принцип ѝ се налага да преодолява толкова
много неща в живота, че това вероятно изгражда характер. Може би затова
говорим повече за онези, които са успели да се преборят със съдбата си.

„Под едно небе“, реж. Лана Гогоберидзе
© goEast

Не, едва след няколко години на затворниците им беше дадена възможност да
кореспондират. Преди това изобщо не
знаехме къде се намира.

На колко години бяхте тогава?
Бях на осем години, когато я прибраха,
а десет години я нямаше. И когато тя
се завърна от изгнание, най-поразително беше – и заради това я смятам
за особен вид човек – че в нея нямаше
изобщо никаква горчивина, не се върна озлобена от живота. Напротив, тя
беше отворена към живота, към взаимоотношенията, обичаше всички около себе си. Състраданието за нея беше
мотивът, който движеше живота ѝ.
Съчувстваше на човешкото страдание, защото беше видяла толкова много страдания. У дома се забавлявахме
много, след като тя се върна. Всички
мои приятели се събираха вечер, четяха стихове, говореха, майка ми стана приятелка с всички тях. Старите
ѝ приятели също идваха у нас, имахме
много интензивен и забавен живот.
Това беше най-важното. Ако се беше
върнала уморена от живота, тогава
образът ѝ щеше да е съвсем различен.
А тя си дойде жив и дори весел човек.
Това повлия и на моето отношение към
живота.

Да, добра тренировка се оказва
майчинството.

А кой беше тамада във вашата
къща, водещият на трапезата?

Да, а аз едва наскоро, през последните
години осъзнах, че основният ми източник на вдъхновение е образът на
майка ми. Тя снима два филма и е само
на 32 години, когато приключва творческият ѝ живот. Тя беше първата
жена кинорежисьор в Грузия и в Съветския съюз изобщо, една от първите, които започнаха да правят филми
– документални и игрални. След това
лежа десет години в затвора. Дори в
продължение на един месец е била осъдена на смърт и всеки ден е чакала да
бъде екзекутирана, но после по някаква причина се е спасила, депортирали
са я и последните години прекарва на
Полярния кръг, който е най-северната
точка на света.

Вероятно аз съм тамада (смее се).

Разбира се, че през това време не
сте я виждали.

Знаете ли, винаги съм имала чувството, че Съветският съюз формално още
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Какво си мислите, когато ви наричат феминистка?
Първият път, когато ме нарекоха феминистка, беше през 1978 г. в Америка
и Франция. Навсякъде ме питаха дали
съм феминистка. По онова време дори
не знаехме, че има такова движение.
Ние изобщо не знаехме какво е феминизъм, но по същество, разбира се, аз
винаги съм била феминистка.

Преживели сте Втората световна
война. Можехте ли да си представите, че ще ви се наложи да преживеете още една мащабна война
като тази между Русия и Украйна?

не е напълно приключил. Знаеше се, че
се разпада, но някак си усещахме, че
още не е свършил. Не мога да кажа, че
съм могла да предвидя, че ще има такава война, но при нас през 2008 г., когато Русия нападна Грузия, единственото нещо, което не направиха, е, че не
стигнаха толкова далеч, не бомбардираха всички градове и не унищожаваха
хора. Това не се случи, но за известно
време просто анексираха наша територия. Преди това беше Чечения,
след това Крим, но това сега е такова
световно зло! Аз все още се надявам на
солидарността на цялото човечество.
Украйна обаче продължава да се бори
сама, разбира се, с помощта на други
държави, с въоръжение, със санкции,
но по същество загиват украинци. Все
още се надявам, че Украйна може да
бъде приета в НАТО и тогава официално да се влезе във войната.

Смятате ли, че жените могат да
променят световната политика?
Имам много високо мнение за жените
като цяло. На първо място, мисля, че
жената е много по-склонна да разбере
другия човек и неговата гледна точка.
Това е много важно качество. Тя е много по-способна да съпреживява. Струва
ми се, че ако наистина жените в много
страни, по целия свят поне на паритетна основа дойдат на власт, това
би имало значение. По отношение на
хуманизма, демокрацията, разбирането на другия човек. И далеч не отричам
мъжете, те са необходими.

Подсилването на женските позиции далеч не е непременно свързано с отрицание на мъжете. А кога
започнахте да се занимавате с
политика?
Всичко се случи спонтанно. Ако познавате събитията в Грузия от 1989 г.,
бях там на митинга на 9 април заедно
с дъщеря ми. По време на митинга, когато руските танкове тръгнаха към
тълпата и когато пред нас убиваха
жени и деца, ние по случайност не се
оказахме сред жертвите. На този ден
всичко в живота ми се преобърна с главата надолу. След това Съветският
съюз се разпадна и вече изобщо не ни
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беше нито до кино, нито до изкуство.
На първо място, в продължение на около 10–15 години нямаше никакви финансови възможности и в Грузия никой не
правеше кино, дори имахме усещането,
че киното в тези малки държави като
нашата умира. По това време бях избрана за депутат, след това бях лидер
на мнозинството, после посланик в
Съвета на Европа и в ЮНЕСКО. В тези
години имаше нужда от хора, които да
накарат Запада да разбере тези малки
страни, които са били част от Съветския съюз по принуда и през цялото
време са страдали от потисничеството на големия брат Русия. В същото
време смятах за своя отговорност да
информирам всички в Западна Европа,
че тези страни имат своя собствена
история и самобитна култура, много оригинална и интересна. И че те са
интересни сами по себе си, а не като
части от бившия Съветски съюз. Беше
много интересна работа и даде резултат. А после ни приеха много тържествено в Съвета на Европа, защото
някак си бяха усетили какво представлява тази страна.

отвел до ВГИК и бяхте останали
филолог?

Вашата биография със сигурност
е изиграла голяма роля за този успех. Каква политическа мъдрост
натрупахте през тези години?

Е, наградите винаги носят удовлетворение, но ако трябва да споделя това,
което наистина обичам в киното, то е
процесът на работа. Обичам да пиша
сценарии, след това да работя с актьорите и да снимаме заедно. И особено обичам монтажа.

От самото начало на политическата
ми работа за мен особено важна беше
търпимостта. Като цяло гледната
точка на опозицията е също толкова
важна, колкото и гледната точка на
мнозинството, а понякога дори повече.

Защо винаги сама пишете сценариите си?
Не знам. Винаги съм правила това, което се нарича авторско кино, винаги
съм искала да кажа нещо, не просто да
направя филм, а да споделя това, което се е натрупало в мен и чувствам, че
трябва да споделя с другите. Аз изобщо много пишех и всъщност съм завършила Филологическия факултет, а
първата ми дисертация беше на тема
„Уолт Уитман“ (рецитира „Песен за
себе си“ на английски език).

А мислили ли сте какво е щяло да
се случи, ако пътят не ви беше

Трудно ми е да си представя своя живот без кино.

Може би сте щели да станете
писателка?
Може би да, аз имам много издадени
книги. Освен това дълго време превеждах френски и руски поети – Аполинер,
Бодлер, Верлен, Превер.

Вашият филм „Златната нишка“
е посветен на писателката и сценаристка Заира Арсенишвили, на
композитора Гия Канчели и актрисата Гуранда Габуня.
Да, всички тези приятели и колеги починаха по време на работата по филма.

По какво работите в момента?
В момента завършвам документалния
филм за майка ми.

Колко важни бяха наградите за вас?

А кои са вашите най-важни учители в киното?

Лана
Гогоберидзе

Лана Левановна Гогоберидзе е
родена през 1928 г. Тя е грузинска филмова режисьорка и сценаристка. Народна артистка
на Грузинската ССР (1979). Завършва филологическия факултет на Тбилиския университет
през 1950 г. и Факултета по режисура във ВГИК през 1953 г.,
ученичка е на С. А. Герасимов и
Т. Ф. Макарова. Преподавателка
е по филмова режисура в Тбилиския театрален институт
на името на Ш. Руставели. Авторка на монографията „Уолт
Уитман“. Преводачка на стихотворения от Ахматова, Пастернак, Ахмадулина, Бродски,
Уитман, Тагор. Режисьорка е
на няколко документални филма
– „Геолози“, „1500 години Тбилиси“, „Скъпа Грузия“, и на игрални,
сред които „Виждам слънцето“
(1965) „Няколко интервюта по
лични въпроси“ (1978), „Денят
е по-дълъг от нощта“ (1983) и
„Кръговрат“ (1986). За филмите си е получавала множество
престижни международни награди. Била е посланик на Грузия
в Съвета на Европа и ЮНЕСКО.

Ингмар Бергман ми е много близък като
режисьор, винаги съм го харесвала, но
също така и френската Нова вълна, и
италианския неореализъм.

Намираме се на goEast, фестивала на централно- и източноевропейското кино. Какво мислите за
призивите към бойкот на руската
култура в настоящата политическа ситуация? Вярвате ли, че този
метод е полезен?
Знаете ли, толкова дълбоко преживявам това, което се случва в Украйна, че
намирам, че всички начини са легитимни, за да го спрем. Смятам, че е необходимо да се сложи край на това зло и на

тази империя на злото с политически
и военни средства. И на мен ми е много
жал, аз съм много тясно свързана с руската култура и особено с изкуството,
свързана съм с поезията, превеждала
съм Ахматова и Пастернак и ги познавах лично, дори може да се каже, че имахме връзка. А освен това тази поезия е
била толкова важна в живота ми, че е
трудно да се откажа от нея. Изобщо е
много трудно, но това не е отношение
към Русия въобще, а към този режим.
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Деян Статулов

Изкушението
на биографичния филм

„Гео Милев в лабиринта на времето“, реж. Костадин Бонев, 2021 г.

Големият чилийски документалист
Патрисио Гусман казва, че „страна без
документални филми е като семейство без семеен фотоалбум“. Ако разгледате програмата или каталога на
някой документален фестивал от последните години като тазгодишното
издание на „Златен ритон“ („Гладиатор“, „Малката маркиза“, „Гео Милев в
лабиринта на времето“, „Авантюристът“ и др.) или Master of Art („Чърчил
и филмовият магнат“, „Брус Мау“,
„Кърт Вонегът – неподвластен на
времето“ и др.), дори с бегъл поглед
прави впечатление силното присъствие на биографични филми, посветени на конкретни личности. На какво
се дължи това и какво провокира и
мотивира авторите да изберат конкретна личност за обект на своите
наблюдения?
Документалният биографичен филм
заема значително място в родното
кино, както и сред проектите, предложени за финансиране в Националния
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филмов център и Българската национална телевизия (основни източници
за финансиране). Създават се както
отделни произведения, така и цикли
или поредици, като „Умно село“ например. Често обаче филмите са в полето на телевизионната публицистика,
което е и съвсем естествено. Остава
усещането, че този жанр в документалистиката се поддава лесно на моделиране и работа, а значимостта на
личността, която е обект на филма,
може да приглуши неубедителните
художествени резултати.

Повече от наложително
е както Националният
филмов център,                 
така и Българската
национална телевизия
да подготвят отделни
сесии за биографични
(мемориални) филми
за конкретни фигури
от нашата по-близка                       
и далечна история

идентифицират предпоставките за
появата на документални биографични филми; да се определят съществуващите форми на български и чуждестранни документални биографични
филми и не на последно място, да се
определят структурата и средствата за визуализация при тях.

Сред авторите на телевизионни биографични филми най-популярният
подход е изграждането на нелинейна
композиция и колективно разказване,
което се обяснява с фокуса върху масовата аудитория, необходимостта
от привличане и задържане на зрителското внимание. Възможно е да се
разграничат групи от филми, които
са създадени „за някого“. Особено популярни са т.нар. „юбилейни филми“,
посветени на годишнини, както и
През своята история документал- „мемориалните“ творби, създадени
ното биографично кино е натрупало след смъртта и в памет на известбогат набор от инструменти и ху- ни личности. Тези определения не са
дожествени похвати. Темата за био- изведени на преден план, обикновено
графичните филми рядко е обект на авторите посочват произведенията
изследователите и изглежда необхо- си като документални портрети, но
димо да има по-цялостно разглеждане наличието на някои специфични характеристики позволяват филмите
на тези произведения.
да се причислят към тази група. ПоОсновните задачи пред авторите добни произведения лесно се разпозна този жанр филми са няколко: да се нават в телевизионния поток, тъй
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като имат редица специфични характеристики. Юбилейните филми се
рекламират като подготвени към определена дата, привличайки по този
начин вниманието на зрителите. Има
произведения, които са създадени
като че ли по образец: изказванията
на участниците във филма за героя се
редуват с архивни снимки и цитати
от други филми. Има обаче и филми,
чиито автори се опитват да опознаят героя и да покажат неговата универсалност. Мемориалните филми са
създадени с цел увековечаване или почитане на паметта на изключителна личност, често те са фокусирани
върху размисли и са базирани на лични
спомени, истории на колеги и роднини.
Производственият процес на тези
филми е лесен и бърз и те могат да
бъдат създадени за няколко дни (тип
„некролози“).

художествени реконструкции, анимация и компютърна графика. През годините палитрата от изразни средства
се разширява и позволява по различни
начини да се представят събития от
живота на героя, да се пресъздаде атмосферата на описаната епоха. Възможно е обаче те да бъдат и неверни
(като замисъл) или неподходящи за
конкретния филмов разказ.
Цитатите от филми се включват в
биографиите на представители на
творчески професии, свързани с киното, както и на писатели (използват се филми, базирани на техните
произведения).
Специфична особеност на биографичните телевизионни проекти са и
изкуствената драматизация, която
се проявява в изграждането на сценария, интонацията на гласа зад кадър,
ефектът върху емоциите на публиката, акцентът върху драматични
моменти, увеличаването на напрежението, паузите.
Водейки се от афоризма на Оскар
Уайлд, че най-добрият начин да пребориш изкушението, е да му се отдадеш напълно, мнозина творци в
родното кино се изкушават да отворят календара и да търсят кръгли
годишнини на известни или по-малко
популярни личности, оставили диря в
историята. Това е порочна практика,
защото предполага преднамереност
и повече приляга на телевизионната публицистика. Често тези филми
се доближават като стилистика до
образователните и научнопопулярните произведения, понякога са със
съмнителна творческа трактовка.
Художествената интерпретация на
авторите сякаш се губи в стремежа
надлежно да се представят всички
факти около изследвания обект.

Като цяло се използва стандартен
набор от инструменти за създаване
на визуална серия от биографични
филми: хроника, архивни снимки, документи, интервюта с хора, участващи в живота на героя, както и

Повече от наложително е както Националният филмов център, така
и Българската национална телевизия да подготвят отделни сесии
за биографични (мемориални) филми за конкретни фигури от нашата
по-близка и далечна история. Това

Деян
Статулов

Деян Статулов е доктор по
кинознание и главен асистент
в Института за изследване на
изкуствата при БАН. Има над
300 публикации в областта на
филмовата история и критика.
Автор е на сценарии за телевизионните предавания „Понеделник 8 ½“, „Ретро следобед“,
„Кастинг“ (БНТ). Бил е главен
редактор на фестивалните издания на Международния София
Филм Фест и на „Златна роза“,
както и програмен директор на
Дома на киното в София (2013–
2015). Защитил е докторска дисертация на тема „Цензурата
в българското игрално кино.
Механизми на функциониране“.
Филмов коментатор в предаването „Като на кино“ (bTV).

ще даде възможност и време на авторите да подготвят добре своите
проекти, както и ще им позволи да
не се конкурират с други жанрове на
документалистиката.
Творците в документалното кино,
които се обръщат към живота на
конкретна личност, се стремят да
разгадаят сложната връзка между отделния субект и историческия
процес, отказвайки се да разглеждат
своя герой единствено и само като
зависим от времето, в което е живял.
В основата на биографичния филм би
трябвало да е връзката между теченията и силите на историята и харизматичния индивид, който се стреми
да ги оформи и овладее.
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100 години назад
Светът
през фотообектива
на Антип Коев Обущаров

Преглеждане, почистване, визуализация и селекция на плаките

Общо 226 черно-бели фотографии,
извадени от стъклените плаки, оставени на поколенията от шипченския
фотограф Антип Коев Обущаров, бяха
представени в луксозен албум под надслов „100 години по-късно“. През април
в София, в галерията на ул. „Шипка“ 6,
беше представена и изложбата „Сто
години назад с фотографиите на Антип Коев Обущаров“. За да се стигне
до преоткриването на шипченския фотограф обаче, се налага да се извърви
дълъг път – по този път поема фотографът Александър Иванов. Той разказва не само за делото на Антип Коев
Обущаров, за усилията по издирване
на архива му, но и за значимостта на
работата на този човек, който в продължение на повече от четвърт век
внимателно и отговорно фотографира
света около себе си.

Село Дунавци ли е мястото, за което казвате, че сте отраснали див
и щастлив?
Да, село Дунавци свързвам основно с
детството си. Див, свободен и щастлив – тези думи се припокриват с моето детство. И неслучайно се връщам
назад, защото това са най-щастливите ни години – дори не сме съзнавали някога това щастие, но сега си
давам сметка. Баща ми беше много

трудолюбив човек и извън задачите,
които имах, аз можех да играя от сутрин до вечер навън, но баща ми винаги
знаеше къде съм. Когато отиваше да
работи, това означаваше, че ще работи от сутрин до вечер, защото докато не се мръкне, той не се прибираше.
Ние бяхме с него и хубавите ми спомени са свързани с ливадите, с аромата
на сено, на окосената трева. Помня как
диплехме сеното, как го тъпчехме, как
го прибирахме после – този аромат ще
ми остане от детството.

Може би също така и уважението
към труда. Една част от вашите
фотографии улавят труда на хората, умения, които са на път да
изчезнат.
Всичко, което съм научил от баща си
като умения, като труд, го упражнявам все още. Миналата година обрулих
един орех – на тази възраст. И съм благодарен за уменията, които ми е дал
баща ми, да работя с брадва – брадвата е голям инструмент, трябва наистина чалъм, а не само сила.

Продължавате ли да снимате в района на Дунавци?
Малко снимам в селото, защото за
мен не хората са приоритет, аз съм

„Обади ми се уредничката
на Етнографската
колекция „Чирпанлиева
къща“ в Шипка и ме
помоли да видя едни
негативи, защото
се чудят какво                             
да ги правят… Открих
на плота в една малка
стаичка струпани                 
над 500 стъклени плаки,
формат 10:15, и се смаях.
Такъв архив не бях
виждал.“ Оля Стоянова
разговаря с фотографа                             
Александър Иванов
на „ти“ с природата, ако мога така да
кажа. Просто се нагаждам към света,
в който попадам, и се старая да извлека нещо за себе си. Човек може да
вземе много, но трябва да е настроен
– да усеща, да вижда, да чувства, да се
приобщава. Но това е и много лично
отношение към природата – за всеки
е различно, не искам да давам някакви
правила, важното е човек да се чувства
комфортно със себе си на първо място.
И разбира се – да се научи да се зарежда
от природата.

Имате специално отношение към
гората – понякога улавяте дърветата като фантастични гиганти,
снимате горите като съновидения.
На какво се дължи това?
Наистина имам специално отношение
към гората, към дърветата и то не е
от вчера. Имам няколко теми, които
много са ми на сърце и не мога да избягам от тях, а и не искам... Опитвам
се да направя каквото мога и да го покажа по своя си начин – къде успявам
и къде не успявам, е друга тема, но
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по-важното е, че все още имам желание
да правя това, защото си давам сметка колко малко хора на моята възраст
искат изобщо да правят нещо.

От близо година имате още една
голяма тема – Антип Обущаров.
Едва ли е изненада, че откриването му е свързано отново с вашия
роден край.
За Антип Коев Обущаров не знаех нищо
допреди една година, въпреки че той е
работил съвсем наблизо – в град Шипка. Обади ми се уредничката на Етнографската колекция „Чирпанлиева
къща“ в Шипка и ме помоли да видя едни
негативи, защото се чудят какво да ги
правят. Взех си светлинния куфар и
отидох там – мислех си, че става въпрос за нещо друго. Вероятно „Лайка“
или формат 6:6, 6:9 см, взех и лупата
за всеки случай. Открих на плота в
една малка стаичка струпани над 500
стъклени плаки, формат 10:15 основно,
и се смаях. Такъв архив не бях виждал.
И се оказа, че тези плаки са на повече
от сто години. Стояли са близо 75–85
години под едно стълбище в родната
къща на Антип Коев Обущаров, после
ги взима Гина Хаджиева, старата уредничка на „Чирпанлиева къща“, пренася
ги в къщата и там стоят още двайсет
и пет години. И така започна едно голямо гледане.

Междусъюзническата и в Първата световна война – като полкови фотограф
към 23-ти Шипченски пехотен полк. За
съжаление почти всичко от този период, което е снимал, попада в щаба на
полка и оттам във висшето командване
и нямаме нито стъкла, нито дори контактни копия от периода 1914–1918 г.
През 1929 г. той се жени и отива да живее в Плевен, има три деца, като синът
му Александър се ражда шест месеца
след неговата смърт.

В читалището се е намирала и библиотеката, имало е общества и клубове.
И в едно село – защото тогава Шипка
е била село с 2400 души население, а
днес като град има около хиляда души,
та тогава в селото е имало много млади хора и носители на новите идеи.
Толкова много снимков материал има
натрупан!

Това, което виждаме от неговите
плаки, е един забравен пълнокръвен

Да, има много работа, защото искам да
издирим още негови снимки. Оказа се,
че във всяка втора стара шипченска
къща има такива фотографии. Антип
просто е снимал цялото село в продължение на повече от двайсет и пет
години. Той е бил техният човек, бил
е един от тях. Те са му се доверявали
– това си личи от фотографиите, от
отношението. А той е умеел да общува с хората, да ги предразположи, да ги
подготви и подреди за снимката.

Как обаче това си проличава от
фотографиите?

Толкова ли голяма беше изненадата
ви от архива на този фотограф?
Трябваха ми няколко месеца, за да ги
визуализирам, макар че аз съм на „ти“
с негативите, много години съм работил с тях и още като вдигна плаката,
мога да преценя има ли нещо, или не.
Но за да разбера какво точно има там,
трябваше, разбира се, да ги заснема и
обърна в позитив и така отделих 145
плаки. След това се разбра, че има още
18 големи плаки, които си е прибрал
бившият председател на читалище
„Светлина – 1861“ Христо Тъпанов от
наследник на брата на Антип Коев
Обущаров, и така започна едно дълго
проучване. За период от над три десетилетия, между 1906 и 1930 г., Антип е
създал хиляди фотографии. От 1907 г. е
най-ранно датираната снимка, за която е доказано, че е негова. Участник е в
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Има ли още работа по издирването
на архива на Антип Обущаров?

Антип Обущаров, стъклена плака
15 х 10 см, ЕК „Чирпанлиева къща“, Шипка

свят. Това ли е богатството, което
съдържат тези стъклени плаки?
В неговите фотографии видях бита
на селото преди един век. Видях сиромашията на онези трудни години, но в
същото време и едни европейци – като
облекло, обноски и възпитание. По онова време читалището е било котило на
всичко и самодейността не е случайна
дума – напротив, в тази творческа
самодейност хората са се изявявали и
са израствали. Средата ги е стимулирала да развиват духовното в себе си.

Веднага давам пример – с двама братовчеди, наследници на стар шипченски род. Между двайсетината снимки, които ми носят, има две еднакви.
Двама млади от село Шипка, почти
прегърнати, при това едноименници
– Ангелин и Ангелина. Излезе и трета
снимка, само на девойката – правена в
градско ателие. При внимателен оглед
на първите установявам, че са умел
монтаж от две отделни фотографии.
Надписите са пределно ясни. На едната снимка пише – „На моята любима,
за съвместния живот в Шипка“. Два
дни по-късно, на Архангелов ден през
1910 г., другата снимка заминава за
харманлийския край, където е майката
на младоженката, а на гърба на тази
снимка пише: „Обична ми бабо (майка на жена ми), така и така…“. С две
думи – младоженецът предупреждава бъдещата си тъща, че работата
вече е станала, съгласявай се с този
брак, защото няма връщане назад. И се
оказва, че Антип освен всичко друго е
бил и сватовник. Тази история показва как дори след сто години снимките
говорят сами за себе си. А надписите
на гърба на някои от тях са отделни
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истории. Остава загадката защо Антип не е заснел заедно Ангелин и Ангелина, а се е принудил да извърши
толкова сложен за времето монтаж.
Сигурно неговият приятел е имал своите доводи да го поиска. Антип влага
всичките си умения в „събирането“ на
двете тела, но това не е достатъчно, вади червения печат и сякаш с него
подпечатва в два екземпляра брачен
договор...

Какво друго е снимал Антип? Освен празниците, бита на хората,
важните моменти в селото.
Неговото ателие е било на открито.
Това е време на бедност, но и на охолство; на мир, но и на война. Антип е
снимал много репортажно, колкото и
да е било трудно това, но да не забравяме, че е имал опита от фронта. При
тези фотографии е ясно, че няма как да
подреждаш хората и да ги режисираш
кой до кого да застане, как да се движи.
Сещам се за една негова фотография
– снима хората на нивата, докато жънат ръж – двама мъже и три-четири
жени. И е хванал точно момента, когато един от мъжете се чеше със сърпа по гърба. Абсолютно репортажно
снимане.

Но пък има и много снимки, на които е подредил хората, поне трийсетина души, ако не и повече, и е
чудно усещането му за композиция.
Да, той ги е режисирал. Той има и
постановки, театър се е играл и тогава. Сега, когато си говорим с близки
хора, които са наясно с историята на
българската фотография, например с
Николай Трейман – той се чуди как така
Петър Боев1 не е знаел за Антип. И
едно младо момче го попита: „Защо си
мислиш, че Петър Боев е знаел всичко?
Няма как да е знаел всичко в онова време“. А аз съм сигурен, че самият Антип
не си е давал сметка какво е направил
за тези двайсет и пет години работа в
село Шипка. Едва сега, когато гледаме
снимковия материал, можем да преценим какво богатство са тези фотографии, каква ценност са за „времето
Антипово“. За нас, хората, свързани с
реализирането на изложбата и албума, е привилегия, че в някаква степен

Антип Обущаров, Строежът на Паметника на свободата – връх Свети Никола, 1928 г.,
стъклена плака 10 х 15 см, ЕК „Чирпанлиева къща“, Шипка

спомогнахме за възкресяване на това
творчество. Внучката на Антип, Валя,
дойде тук и ѝ казах, че дядо ѝ е бил невероятен фотограф – разбирам от
фотография, не казвам нещо, което не
съм го усетил. Сигурен съм колко ценни
кадри има тук – това не са просто битови сцени, които Антип Обущаров е
заснел. Това е извадка, както би казал
Димитър Маринов. Извадката от едно
селище като Шипка е представителна
за цяла България по онова време, защото това е типичното, това е бил животът. Този човек, Антип, си е вършел
работата като занаятчия, а в същото време си е изкарвал прехраната от
картички – той има издадени над четиридесет картички. И интересното
е, че си е изписвал името върху емулсията. И тогава явно се е крадяло, това
му е бил „водният знак“. Уникален е бил
за времето си този човек, живял е само
на шест километра от моето село, и
толкова ми е близък, че не мога да се
откъсна от него и от работата му.

ако изчезне една нула или една единица,
не остава нищо, тези плаки са стояли
на влага и на светлина и са се променили. От физико-химичните процеси
се е получила деструкция на емулсията, разлагане, което дава невероятни
ефекти.

Как времето слага своя отпечатък
върху тези фотографии? Позволява ли друг прочит?

1
Петър Боев (1912–2004) e друго недостатъчно познато име в българската фотография.
От 1938 г. членува в Българския фотоклуб, през
1942 г. участва в изложба в Загреб. Осъден от
Народния съд за критичната си книга за живота в СССР. Известен е с двутомното си издание
„Фотографско изкуство в България“, което обхваща периода от първите български фотографии до средата на 90-те години. Б.р.

Времето дава своя отпечатък не само
върху нашето мислене и нашите спомени, но и върху емулсията. И за разлика от цифровите изображения, където,

Какво означава това – че изображенията стареят красиво?
Някъде ефектите са изумителни. Ето,
от тази фотография са се запазили само
две лица. Всичко друго е изчезнало. Получили са се абстрактни работи – там
Антиповият свят вече е изчезнал, но
нещо друго се е появило – невероятно
красиво, абстрактно като графика. И
на финала мога да кажа, че се покланям
на всичките 129 дарители, благодарение на които успяхме с екипа да извадим
на светло делото на Антип Обущаров.
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фотография Николай Трейман

Росица Чернокожева

Човекът,
който правеше календари

Росица Чернокожева е завършила българска филология и философия в СУ „Св. Климент
Охридски“. Асистент по психодрама към Фондация „Психотерапия 2000“ и ас. д-р в Института за литература на БАН. Автор на книгите „Павел не е сам на света“ (2002), „Българската литература за деца – психоаналитични и психодраматични прочити“ (2019).

Беше на средна възраст – от тези
хора, които изкачват още билото. Не
обичаше шумотевицата и прожекторите. Години наред правеше календари. Не отсъстваше от работа – във
всеки момент можеше да го потърсят
за помощ. Огромната му библиотека
наподобяваше квадратчетата на календарите. Строго, педантично наредени книги, както дните, следваха
строгия ред на времето.
Имаше среща. Тя не се появи. Не я потърси повече. Оттогава не гледаше
календарите. Само ги изработваше.
Всякакви – с водопади, с цветя, пълзящи по фасадите на кокетни къщи. Редеше квадратчетата на дните, вглъбен в собствените си мисли. Времето
не съществуваше, извън стройно разграфените квадратчета. Дните си
приличаха. Сякаш от дете е знаел, че
всичко се бои от времето, само времето се бои от пирамидите и сфинкса.
Квадратчетата от календара напомняха стаи в дълъг коридор – еднакви,
подредени, номерирани. Можеше да е
болница, но и можеше да е луксозен хотел с пет звезди, а можеше да са и затворнически килии. Квадратчетата
на календарните дни следваха също в
права редица – едно, второ, трето...
А ако са повече от седем в една редица? Квадратчета-стаи в живота ни.
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Прави линии, които се събират в прав
ъгъл. Четири прави ъгли.

чака – то трябва да бъде разграфено
на квадратчета – дни.

Цифрите от месеците стройно се
нижеха като живота му – подреден,
спокоен, дисциплиниран, разчетен до
секундата. Но и по своеобразен начин
живееше с бъдещето – правеше календари за две години напред. Чувстваше, че отношенията му с времето
са, меко казано, странни. Знаеше, че
има такива „вечни“ календари в кръгла форма, на които, като напаснеш годината и месеца, се вижда на коя дата
какъв ден от седмицата е. Но кому е
нужно това – да знаеш например какъв ден е 8 декември 2030 г. Това е
почти като „великото никога“ на Елза
Триоле. Или пътуване във времето. Но
тези календари са кръгли, нямат прави ъгли.

Дали хората знаеха какво е да направиш календар за година-две напред.
Да се пазариш с времето, като го
прогнозираш. Да искаш да го надхитриш. Като че искаш да се спазариш
и надхитриш мирозданието. Какво
е да си регистрирал с квадратчета
седмицата, която ще настъпи след
години. Може би добиваш увереността, че тя, седмицата, която вече си
разграфил в квадратчета, във всички
случаи ще настъпи – длъжна е да настъпи! Но дали ще настъпи за всички
хора, за теб самия? Хрумвало ли им е
на хората да си купят предварително календар за следващите две, пет
години. Ще си осигурят ли по този начин още живот за през тези години?…
Мислеше за календарите, които бе
направил – как хората си ги окачват
в стаите си-квадратчета, как ги разгръщат на друг лист всеки месец, как
в края на годината ги изхвърлят като
непотребни.

Времето следваше своя ход – не му
беше необходим часовник. Дни и часове – те се измерват с извършената
работа. Ако се съединяха квадратчетата от всички календари, които
беше изработил, в една редица – колко ли човешки животи биха се събрали. Дни на човешки радости и дни на
човешки скърби.
Веднъж в годината пътуваше за
кратко. Виждаше приятели. И пак мислеше, че трябва час по-скоро да се
връща при календарите. Времето не

Един ден телефонът му звънна. Беше
тя: „Защо не дойде на срещата тогава? Върза ми тенекия“. Замълча и изчака тя да затвори отсреща.
Той просто не знаеше кой ден е днес и…
дълго време се взираше в календара.

