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„Едно чудо се случи в края на XVIII в.                                                                                    
пред очите на стария свят: един 
убит народ възкръсна внезапно, едно 
забравено име зазвуча наново.“ Така 
през 1890 г. младият тогава д-р Иван 
Шишманов описва как се стига до са-
моосъзнаването на българите като 
„народ със собствени начала, афекти 
и страсти, своя воля и душа“. Ста-
тията, публикувана в сп. „Денница“ 
(кн. 7–8), чийто редактор е не друг, а 
Иван Вазов, носи доста провокатив-
ното название „Паисий и Русо“. В нея 
младият доктор по философия и ли-
тература заостря вниманието на 
читателската аудитория върху едно 
незабелязано дотогава, но многозна-
чещо съвпадение: през 1762 г. вижда 
бял свят не само Паисиевата „Ис-
тория славянобългарска“, но и книга 
като „Емил, или за възпитанието“ на 
женевския мислител Жан-Жак Русо. 
Би ли могла да се търси пряка връзка 
между първата история на българите 
и класическия просвещенски трактат 
за сложните връзки между общество-
то и индивида, стремящ се да опази 
вродената си доброта от ширещата 
се социална поквара? 

Паралелът е наистина интересен   
въпреки всички разлики в културната 
среда и в кръгозорите на тези двама 
съвременници. Задачата, която си по-
ставя Русо, е задача на реформатор – 
да прекопае безплодната (според него) 
цивилизация на развалата, като из-
вади изпод нея нови пластове и нова 
култура във вид на ново образование. 
Защото „всичко, напускащо ръцете на 

Създателя, е добро; в ръцете на чове-
ка всичко се разваля“.

А как е при преподобния Паисий? В 
първото си предисловие към „Исто-
рия славянобългарска“, което често се 
прескача, за да се стигне до второто, 
насочено към онези, които се сраму-
ват от своя род и се влачат по чужд 
език, атонският монах пише: „Сами 
по себе си ние не можем да помъдре-
ем, понеже кратки са дните на нашия 
земен живот. Ето защо сме принуде-
ни да попълваме недостига на собст-
вените си години с четене на древни 
летописи и да обогатяваме разума си 
чрез чуждо знание“ (превод на ново-
български Димитър Пеев). 

Задачата е съвсем ясно поставена: 
пробуждането, но и просвещението 
на българския народ. Затова и д-р 
Иван Шишманов толкова настоява на 
съзряната от него важна „историче-
ска успоредица“: „и Русо, и Паисий си 
поставят за цел да възродят чове-
щината – единият цялата човещина, 
другият къс от нея – своя собствен 
народ… Една и съща дата за две ери: 
възраждането на Европа и възражда-
нето на България. Нова Европа и нова 
България са родени в един ден, прочее, 
връстници са“. 

Без да забравяме и за раждането на 
съвременния български език, чиито 
кълнове пак откриваме из страници-
те на Паисиевата История. Колкото 
и да е „трудно да се определи на кой 
точно български език пише тоя, кой-
то с огън и бури призовава българския 
народ да си знае езика, да се гордее 

с него, със своя род и със своя език“ 
(Александър Балабанов). 

Вярно е, че преподобният Паисий не е 
единствен в начинанието, обезсмър-
тило дните му. Негови съвременници 
са както анонимният автор на Зо-
графската история, така и йеромонах 
Спиридон Габровски, написал „Исто-
рия во кратце о болгарском народем 
словенском“ (1792 г.). Ала онова, което 
отличава делото на Паисий Хилендар-
ски от тяхното, е тъкмо в „гения на 
езика“, в писателското вдъхновение 
на Атонския монах, чиито фрази се 
леят като вълни, което го превръща 
в „лирик“ в историята. Днес този на-
ивен в развълнуваността си и дале-
чен на нашата реч език може да ни се 
струва странен и даже чужд, особено 
на новите поколения, но въпреки всич-
ко в него има нещо, което вълнува и не 
се свежда само до „славно име, скъ-
тано под музейна витрина“ (Цветан 
Стоянов). 

При отец Паисий историческият раз-                                              
каз по особен начин се сдобива с жи-
вот. Там събитията от миналото 
биват причудливо сплетени с „прев-                      
ратностите на човешкия живот и 
обратите на благополучие в него“. 
Защото, пише той, „дивни са Божи-
ите съдби и неизследима е бездната 
на Неговата воля“ (срв. Рим. 11:33; Пс. 
33:7; Ис. 28:26). Затова и поетът Ема-
нуил Попдимитров с право го назовава 
„Моисей на българското пробуждане“ 
(„Паисиев лист“, 1937 г.). Сякаш преди 
три века той с жезъла си изтръгва из-
под канарата на забвението живата 
вода на народната свяст. 

Атонският монах
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Как образът на Хилендарския монах заляга в основата на българския исто-
рически романтизъм? Просвещенец, будител или историограф е отец Паи-
сий? Защо именно „История славянобългарска“ дава искрата на Българското 
възраждане? Какво е значението ѝ от днешна гледна точка? На какъв език е 
написана тя и каква е връзката между него и по-сетнешната възрожденска 
литература? И би ли могло да се приеме, че Паисий освен историк просвети-
тел е „преди всичко поет, първият ни вдъхновен поет“?

300 години от рождението му

ПРЕПОДОБНИЯТ 
ПАИСИЙ

т
ем

а на броя

Ц
анко Л

авре
нов, С

вет
огорски дарит

ел, сп. „З
авет

и“, кн. III, 193
6 г.



4

септември 2022

В историята винаги има романти-
ка, но образът на монаха Паисий, 
който написва историята на бъл-
гарите и ги прави народ, безспорно 
е в основата на българския истори-
чески романтизъм. Марин Дринов 
ли е първият, който изгражда този 
образ?

Още през 1871 г. Марин Дринов написва 
прочутата си студия „Отец Паисий, 
неговото време, неговата история и 
учениците му“, с която всъщност си-
туира ролята на Паисий Хилендарски 
в историята. Тогава българинът, за 
разлика от днес, е уважавал учените 
хора и всички са се доверили на това, 
което Марин Дринов е казал за значе-
нието на Паисий. Разбира се, самият 
Паисий вече се е „самоситуирал“ дос-
та успешно и с това, че като е напи-
сал „История славянобългарска“, е 
тръгнал сам да я разпространява. А 
защо го е правел? Защото в онази си-
туация, в която Фенерската патри-
аршия бди с лупа и над най-малката 
проява на някакво българско съзнание, 

на някакъв вид бунтарство, Паисий 
е знаел колко е опасно да го хванат с 
тази История.

Паисий е бил таксидиот, сиреч пъту-
ващ монах (от гръцката дума так-
сиди, която означава пътуване). За 
да има право да бъде таксидиот, е 

трябвало да бъде йеромонах и него-
вият брат Лаврентий, който е бил 
игумен на Хилендар, го е направил 
такъв. Йеромонахът може да служи 
в църквата и може да отива на „так-
сид“, да обикаля населени места, ма-
настири и църкви навсякъде из Бал-
канския полуостров. Знаем, че тогава 

„Паисий не е някакъв 
благороден фантазьор, 
както някои учени 
след 1944 г. се опитаха                     
да го представят. 
Не, той е историк                                         
в буквалния смисъл                   
на думата. Основава 
се само на исторически 
сведения, понякога спори 
с тях. За мен Паисий                 
е и историк, но и писател, 
защото описва някои 
събития образно                     
и емоционално“

Образът нa

Хилендарския монах
Разговор с проф. 
Кирил Топалов

Никола Тузсузов, Портрет на Паисий Хилендарски, 1941 г.
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българската общност е била почти 
два пъти по-голяма – и по терито-
рия, и като население. Така Паисий е 
обикалял и несъмнено е създал много 
лични контакти. А в разговорите със 
свещениците или монасите, с които е 
общувал, е разбирал и на кого може да 
се довери, защото Фенерската пат-
риаршия е имала очи и уши навсякъде. 

Вече е известно, че Паисий умира вне-
запно през 1773 г. в Амбелокипи (Амбе-
лино), едно село, което сега е квартал 
на Асеновград. Странно (а може би 
обяснимо?) е, че той не е отседнал в 
големия Бачковски манастир, а при 
свещеник, вероятно човек, на кого-
то е имал доверие и който е служел в 
местната селска църква (или малък 
манастир според друго мнение). Аз 
съм против криминалните теории, но 
все пак внезапната му смърт пораж-
да и някои въпроси. Знаем, както сам 
той пише на финала на своята Исто-
рия, че е страдал от главоболие и че 
много време е боледувал от стомах. 
Възможно е причината за смъртта 
му да е и естествена, в онази епоха 51 
години се е смятала за сериозна (но не 
и пределна) възраст. Знайно е обаче 
също така, че тогава този район е бил 
и под доста силно гръцко влияние. Така 
че не изключвам около смъртта му да 
има и някаква „история загадка“, как- 
вато например имаме след Освобож-
дението и около смъртта на Захарий 
Стоянов, който също така внезапно 
умира в Париж от кръвоизлив в сто-
маха, след като е дал доста поводи на 
Русия да го смята за силен и поради 
това опасен враг на своето влияние в 
България… 

Та важно е да се подчертае, че Паи-
сий разнася Историята си сам. Дава я 
само на доверени хора, които веднага 
са я преписвали още докато самият 
той е бил при тях, както е било още 
и с първия засега известен преписвач 
даскал и поп Стойко Владиславов (бъ-
дещия Софроний Врачански) в Котел, 
който прочита Историята за една 
нощ и се пробужда друг човек – вече 
с ново мислене, с различен поглед към 
света. И оставя бележка: И кой я усвои 
или открадне, да е афоресан и проклет 
от Господа Бога Саваота и от 12-те 

апостоли, и от 318-те отци и 4 еван-
гелисти, и туч, и желязо, и камик да 
се стопи, той ни во веки… По-късно я 
преписва още веднъж. Първият пре-
пис е дословен, във втория Софроний 
внася някои езикови промени, което е 
нещо съвсем естествено. При препис-
ването човек „нормализира“. Тогава 
още не е бил установен книжовният 
език. Паисий пише на един диалект, 
Софроний – на малко по-различен. Поп 
Стойко не само два пъти преписва 
Историята, но по препоръка на Паи-
сий прекарва и шест месеца на Света 
гора. Вероятно там се формира бъде-
щият просвещенец Софроний Врачан-
ски. Защото на Света гора има много, 
което можеш да прочетеш и изучиш, 
което да пробуди у теб духа на въз-
рожденеца будител. 

Това ли обяснява наличието на тол-
кова много преписи на Паисиевата 
История?

Да, а по тях са се правели и нови пре-
писи. Затова днес говорим за преписи 
и преработки (наричани още и пре-
правки). Преправките са тези препи-
си, в които са вмъквани и откъси от 
други исторически съчинения, дори 
от някои героични поеми на сръбски 
и хърватски поети (например „Вла-
димир и Косара“, посветена на сина на 
българския княз Борис). Най-интерес-
ната преправка е тази на поп Пунчо 
от северозападното село Мокреш, 
която е от 1796 г. Към Историята 
на Паисий той добавя още слова, жи-
тия, религиозни разкази и повести, 
произведения от най-различни жан- 
рове, като пише следното: Писах аз, 
попа Пуно от село Мокреш, рисува и 
свой автопортрет. Всички учени от 
по-старото поколение смятаха, че 
с това поп Пунчо е искал да каже, че 
той е написал тази История. Обаче 
те пропускат един малък детайл, а 
именно, че „писах“ би могло да се тъл-
кува и в смисъла на „преписах“, „създа-
дох тук и сега“, „направих тази книга“, 
защото създава фактически сборник. 
И той, както и мнозина в онази епоха, 
не съобщава името на автора, което 
може би е спасявало Паисий поне из-
вестно време от преследвания. Може 
и самият той да е искал да е така. 

Въпреки че Софроний пише: Сию исто-
рию принесе я Паисия… Допускам, че 
Паисий е настоявал да не пишат име-
то му с приемливия аргумент, че е от 
Божиите хора, Господ го е вдъхновил, 
и така е била написана тази История. 
Затова имаме толкова много препи-
си – между 60 и 70 са установени от 
различни учени. Много от преписи-
те на Историята са изгубени, знаем 
ги само библиографски, някой някъде 
ги споменава. Петко Славейков също 
участва в създаването на два препи-
са. По един от тях учителят Христа-
ки Павлович Дупничанин осъществява 
през 1844 г. първото печатно издание 
на Историята под името „Царстве-
ник“. И той не споменава името на 
Паисий. Едва ли е смятал, че това е 
опасно, защото по това време Паисий 
е отдавна покойник. Вероятно се дъл-
жи на обстоятелството, че в духа на 
по-старата книжовна традиция ав-
торството тогава просто не е било 
винаги отбелязвано.

Имаме тук и още един любопитен де-
тайл. Димитър Миладинов превежда 
това издание на гръцки, за да могат 
да прочетат Историята и грамотни-
те хора от Македония, които, макар и 
българи, са владеели само гръцки. Са-
мите братя Миладинови са събирали 
български песни за сборника си, но ги 
записват отначало с гръцки букви. 
Едва след намесата на хърватския 
епископ Щросмайер сборникът изли-
за с кирилски букви, „пренаписан“ от 
Константин. Преди години аз безус-
пешно издирвах ръкописите и писма-
та на братя Миладинови в турските 
архиви, където би трябвало да е и 
този гръцки превод на Паисиева-
та История, попаднал там очевид-
но при арестуването на Димитър 
Миладинов.

Що за историк обаче е отец Паи-
сий? Просвещенец или наследник на 
традициите на монашеската хро-
ника „от сътворението на света“?

В различна степен е и двете, но той 
много бързо и ловко излиза от тра-
дицията на средновековните хрони-
ки. Не че не се опира в някои случаи и 
на тях, но когато го прави, разчита 
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преди всичко на български книжовни 
паметници. Затова и проф. Надеж-
да Драгова през 1962 г., когато се 
честваше двестагодишнината от 
написването на „История славяно-
българска“, написа една основопола-
гаща студия – „Домашните извори на 
„История славянобългарска“. Дото-
гава всички учени твърдяха, че Цезар 
Бароний и Мавро Орбини са главните 
му извори. Надежда Драгова доказа, 
че Паисий е познавал почти цялата 
известна и на нас старобългарска 
книжовност. Той наистина е бил велик 
ум. Използвал е и жития, и летописи, 
и хроники, но и много други тексто-
ве, които ние днес не познаваме. Тя 
доказа, че Паисий е бил историк на 
висотата на своето време. Пише, че 
и в „немската земя“ е ходил да търси 
интересуващи го сведения за истори-
ята на българите. Става дума най-ве-
че за книжовни центрове в Сърбия, 
Хърватско и Словения, които са били 
в тогавашните граници на Австрия. 

Паисий е историк в точния смисъл на 
думата. Той се доверява само на из-
точници и ако има и легендарни неща 
в Историята му, те се дължат на 
тях. Така ги е намирал, не е съчинявал 
нищо. Паисий не е някакъв благороден 
фантазьор, както някои учени след 
1944 г. се опитаха да го представят. 
Не, той е истински историк, ще го 
повторя отново. Основава се само 
на авторитетни исторически све-
дения, дори понякога спори с тях. За 
мен Паисий е и историк, и писател, 
защото много емоционално описва 
някои събития. Да не говорим за из-
рази като описанието, че българите 
са имали „скръб върху скръб и жалост 
върху жалост“ при падането си под 
турско робство. Това са писателски 
метафори. 

Той си е поставял и една чисто пуб-
лицистична задача. Публицистиката 
не възниква през Новото време, има 
я още в старогръцката и римската 
литература. Публицистичния харак-
тер на „История славянобългарска“ 
посочи още преди много години проф. 
Петър Динеков. Този труд прите-
жава определена концепция, той не 
е хаотичен разказ. Предисловието 

се състои от две части. Първата ни 
убеждава в ползата от изучаването 
на историята, внушава уважение към 
познаването ѝ, доверие към истин-
ността на фактите. Втората част 
на предисловието ни поднася онова 
гневно О, неразумни и юроде! Защо се 
срамуваш да се наречеш българин и не 
четеш, и не говориш на своя език?…, 
което според мен е не толкова упрек и 
заклеймяване, колкото израз на болка-
та на будителя заради невежеството 
на тези, към които се обръща. След 
което следват две глави политическа 
история, две глави културна исто-
рия и накрая обобщаващо поучител-
но заключение. Налице е едно ясно и 
силно въздействащо композиционно 
решение. 

Политическата история. Най-напред 
Паисий разказва хронологически кое 
след кое се е случило, излага фактите, 
събитията, след което събира в дру-
га глава имената на всички царе и вла-
детели, уточнява кой след кого идва. 
Тоест след аналитичната част следва 
обобщаваща, синтетична. 

Културната история. Тук той се спи-
ра обстоятелствено на делото на св. 
св. Кирил и Методий, но и не само на 
него. Разглежда обстойно и много дру-
ги събития и накрая отново изброява 
от създателите и крепителите на 
българската духовност кой светец 
или книжовник след кого е бил, сиреч 
– пак след аналитичната част следва 
синтетична. Накрая идва ред на за-
ключението, от което в един почти 
интимно-изповеден човешки план спо-
деля с нас как е презрял своите болки 
в главата и стомаха и с какви усилия е 
написал тази История. Проф. Динеков, 
чийто асистент бях по възрожденска 
литература, определя композицията, 
използвана от Паисий, като „компози-
ция на градацията“. И това е вярно. 
Предисловие, политическа история, 
сетне културна история, която е още 
по-вълнуваща, и накрая – емоционално 
заключение. 

Навремето като млад асистент мно-
го трудно ме пуснаха на специализа-
ция в Гърция и тогава в Зографския 
манастир попаднах на книгата на Це-
зар Бароний, един от важните извори 

на Историята. Разгледах я и устано-
вих, че Паисий е взел композицията на 
Историята си именно от труда на Ба-
роний. Искам да кажа, че щом знаеш от 
кого и какво да вземеш, това означа-
ва, че мислиш концептуално. Паисий е 
оценил концепцията на Цезар Бароний 
за много подходяща и очевидно много 
точно професионално е разбрал, че тя 
ще му свърши работа и за неговата 
История. 

Защо обаче тъкмо „История сла-
вянобългарска“ слага началото на 
националното самоосъзнаване? Ис-
торията на Петър Богдан Бакшев 
е написана един век по-рано от нея, 
има и други съчинения. 

Петър Богдан пише Историята си, 
която минава през различни митар-
ства – да се отпечата или не – и из-
веднъж изчезва. Никой не я е про-
чел освен неколцина католически 
духовници, през чиито ръце е минала, 
и поради колебанията да бъде отпе-
чатана или не накрая следите ѝ са се 
изгубили. Останала е скрита, а висо-
кообразованият и буден неин автор 
наистина я пише сто години преди 
Паисий. Какво ли са си казвали проче-
лите я, какви мисли и пориви е пробуж-
дала в душите им, можем днес само да 
гадаем. Акад. Иван Дуйчев навремето 
обърна земята да я търси, заедно с 
младите тогава Аксиния Джурова и 
Божидар Димитров, но издири само 
част от ръкописа, няколко трудно 
разчетими страници. Аз също я тър-
сих във Ватиканските архиви, но не 
я открих там. Никаква следа. Извед-
нъж наша колежка, завършила в Мос-
ква, решава да я потърси в конкретен 
хърватски манастир, откъдето ѝ каз-
ват, че ръкописът на Петър Богдан 
Бакшев преди е бил там, но вече е в 
Университетската библиотека в Мо-
дена. Така тази История за всеобща 
почуда беше открита през 2017 г. и 
много професионално издадена през 
2020 г. от колегата Цветан Василев. 

Как се формира образът на Паисий 
през Възраждането? И как започ-
ва неговата канонизация, която 
Православната църква завършва 
през 1962 г.?
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Образът, който днес имаме за Паисий, 
не присъства в своята пълнота през 
цялото Възраждане. Ясна е причината 
– липсват научни институции, фраг-
ментирана е нашата действител-
ност по онова време. Затова и името 
на Паисий не се споменава във всички 
преписи. Но постепенно учените хора 
откриват Историята на Паисий. След 
което и Раковски помества откъси от 
нея в изследването си „Няколко речи о 
Асеню Первому…“ (1860 г.). И Юрий Ве-
нелин, и Васил Априлов се интересуват 
от нея. Започва да се споменава него-
вото име, да го сочат като образец, 
като духовен будител. 

Но всичко това е бавен процес, докато 
не идва Марин Дринов със своите две 
студии. Той е този, който първи пред-
ставя Паисий пред четящите българи. 
Казва им кой е и как трябва да се от-
насяме към него и делото му. След кое-
то вече идват изследванията на проф. 
Александър Теодоров-Балан, проф. Йор-
дан Иванов, проф. Боян Пенев и всички 
останали. Всички те развиват и от-
стояват тезата, че отец Паисий е в 
основата на Българското възраждане, 
че именно неговата История пробуж-
да българите. И в много голяма степен 
това е вярно. Без неговата История 
процесите на българското самоосъзна-
ване едва ли биха тръгнали така бързо 
след края на XVIII в. И литературата 
ни, и публицистиката ни избуяват 
веднага след това. В основата на този 
цивилизационен взрив стои делото на 
монаха Паисий. От него тръгват всич-
ки тези енергии, които създават ду-
ховния подем на нашето Възраждане. 

А каква е ролята на Иван Вазов за 
създаването на днешния образ на 
Хилендарския монах?

Огромна. Колкото повече изучаваме 
нашата история, виждаме, че без Ва-
зов бихме имали само суха и схематич-
на представа за онова, което е било. 
Иван Вазов не е написал нищо за Бело-
градчишкото или Нишкото въстание, 
две мощни въстания, за които не зна-
ем почти нищо и днес. В съзнанието 
ни остава почти само това, за което 
той е написал. Историята предава 
фактите. Големият писател обаче ги 

предава в образи и картини. Нямаше 
да си представяме толкова ярко Ап-
рилското въстание, ако не бяха „Под 
игото“ и „Епопея на забравените“.

От Иван Вазов идва и познатият ни 
образ на отец Паисий с цялата му 
романтика. Вазов го конструира с 
писателската си мощ, но когато го 
изследваме, се убеждаваме, че Паисий 
наистина е бил именно такъв човек. 

За Вазовия образ на Паисий искам да 
ви разкажа една невероятна история. 
Още първия път в Света гора, когато 
влязох в Паисиевата килия в Хилендар, 

Историята си. Докато стоях там, си 
казах: „Господи, за втори и вероят-
но за последен път съм в тая килия!“. 
Изведнъж, оглеждайки стените, ви-
дях, че има нещо изписано малко над 
височината на моя протегната на-
горе ръка. Беше написано с избледнял 
молив. Надигнах се на пръсти и какво 
прочетох: „Пред лампа жумеща пише-
ше наведен“. С Вазовия почерк, който 
познавам отлично, и с подписа му под 
стиха. 

Излиза, че Вазов е ходил в килията 
на Паисий?

Очевидно, когато е посетил Света 
гора. Горан Благоев засне текста, има 
го във филма. А Вазов е бил едър и ви-
сок човек, нарочно го е написал някъде 
по-нагоре, за да остане. И е останало. 
Вазовия почерк го познавам, защото 
съм го изследвал. Беше голямо откри-
тие! Докато бях посланик в Атина, на-
шият консул Илко Шивачев успя да сло-
жи паметна плоча отвън на килията, за 
да стане ясно, че там е написана пър-
вата българска история. Но вече никой 
не може да влезе в килията на Паисий 
в Хилендар, а плочата сърбите после я 
счупиха и я махнаха. 

А какъв е езикът на Паисий? Кое го 
отличава от неговите предшестве-
ници и следовници?

Език, който не се отличава чак толко-
ва от езика на предшествениците му. 
Малко по-различен е от този на сле-
довниците му, щом се налага да го че-
тем в превод. Но ако сега прочетете 
творби на Каравелов и Ботев в ориги-
налните им издания, също ще се уди-
вите, докато дядо Славейков все пак 
пише по-близо до нормата на днешния 
ни книжовен език. 

Езикът на Паисий вече се измъква от 
Средновековието, не е онзи език, който 
знаем от времената на Евтимиевата 
школа и на нейния стил „плетение сло-
вес“. При Паисий се усеща западният 
диалект. Човек с добра филологическа 
грамотност обаче може да чете този 
език. Разбира му се абсолютно всичко. 
Лично аз, когато препрочитам някои 
места от Историята, предпочитам 
да ги чета в оригинал. Омаен и чаровен 

изпитах особено мистично усещане. А 
там се влиза много трудно, сръбските 
монаси не пускат никого. Втория път 
влязох там като посланик в Гърция, 
заедно с екип на БНТ, а Горан Благоев 
засне цял филм за Света гора. Тогава 
ни пуснаха за половин час в килията на 
отец Паисий в Хилендар. Горан започ-
на да снима, личеше се, че в килията 
се прави ремонт, в единия край бяха 
струпани някакви предмети. Оказа 
се, че някога е имало и стълба, водеща 
надолу, там е имало тайна килия. Паи-
сий се е криел, тъй като е писал тайно                       

Договор за ползване на хилендарски имот в 
Сремски Карловци с подписа на проигумен 
кир Паисий, 17 юли 1761 г.
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е този език. Запазили са се някои от-   
къслечни падежни форми, но Паисиеви-
ят език е далеч от старобългарския. 
Става дума за новобългарски език от 
преходния период. Език, най-близък до 
този на дамаскините, тези сборници 
със смесено съдържание, които са и 
предмостието към възрожденската 
ни литература. Да не говорим за като-
лическите поети, които още от XVII в.                      
пишат невероятни неща. В моята                                                                             

„Антология на възрожденската пое-
зия“ съм извадил католически поети 
от края на XVII и началото на XVIII в.                                                 
Брилянтен български език. Чисто свет-   
ска, но и религиозна поезия, непрекъс-
нато преливане между религиозни и 
светски мотиви, език на народните 
ни песни. Ето как започва едно такова 
стихотворение:

Зазори се, слънце изтече, 
мене майка викна и рече: 
„Стани, синко, много спава, 
Богу слава птица дава…“.

Що ме будиш, бела птице,
стой да умия мойе лице,
и аз ща тебе другар стана,
вечно Богу да се клана.

Вижте само каква поезия и каква рит-
мика. Ние просто вече не познаваме 
този красив език.

Какво обаче е отношението към 
другия, към небългарина в Исто-
рията на Паисий? Как се създава 
антитезата свой–друг? Тази пот- 
ребност от изграждане на нацио-
нална идентичност как рефлекти-
ра върху отношението към другия, 
чуждия?

Паисий брани българите, българската 
история и българската съдба. На едно 
място заявява директно на сърбите 
и москалите да не ни се присмиват 
много, защото са щастливи, че не са 
попаднали под агарянското робство. 
Ако бяха попаднали, другояче щяха да 
говорят. Чел е техни истории, знае, че 
пишат против българите, и има нега-
тивно отношение към това. Заема ка-
тегорична позиция и против фанарио-
тите. Съвременната теория за другия 
е трудно приложима към онова време. 
Друга е била тогава нагласата. За да 
отстоиш българското, е трябвало да 
се пребориш с чуждото. 

През 2012 г. обявихте, че издирва-
те гроба на Паисий. Накъде водят 
следите?

Това беше една хипотеза на проф. На-
дежда Драгова, голяма фигура в паиси-
еведението. Идеята дойде след едно 

заседание на широк кръг специалисти в 
президентството преди десет години, 
пак по повод кръгла Паисиева годиш-
нина, но за съжаление от гробището 
в село Амбелино не е останала следа. 
Няма как да се открие нещо. Сега там 
всичко е застроено, прокарани са пъ-
тища, жилищен квартал е. Данните 
сочат, че Паисий е починал там, след 
което вече нямаме никакви известия 
за него. Пунктирите на живота му се 
реконструират по появата на препи-
сите на Историята. След тази година 
1773 нямаме препис, направен директно 
от носения от него оригинал. Случаят 
с последното жилище на Паисий отно-
во припомня старата мъдрост, че мно-
го често Великите са без гроб. 

Трябваше ли България да върне на 
Зографския манастир ръкописа на 
Историята, откраднат от Дър-
жавна сигурност преди 1989 г.? 
Какво се разбра и запомни за тази 
позорна „акция“ на комунистиче-
ските тайни служби, наречена Опе-
рация „Маратон“? 

Трябваше да върнем ръкописа и прези-
дентът Петър Стоянов взе най-пра-
вилното решение. Зографският ма-
настир, подобно на всички атонски 
манастири, е на гръцка територия. 
Нашите монаси там са с гръцки пас-
порти и са гръцки граждани. Църковно 
манастирът Зограф се управлява от 
Вселенския патриарх. Едно от услови-
ята, които гръцката страна предяви 
още преди членството ни в ЕС, беше 
да се върне откраднатият ръкопис 
на Паисий. Въобще цялата тази ак-
ция на Държавна сигурност, описана 
най-подробно от разследващия журна-
лист Христо Христов, е срамно дело. 
Има и решение на съда в Солун по този 
въпрос. Моето категорично мнение и 
тогава, и сега е, че ръкописът на Па-
исиевата история принадлежи на мо-
нашеското братство в Зограф. Бил е 
най-брутално задигнат от Държавна 
сигурност, която успява да измами 
библиотекаря дядо Пахомий, този 
свят човек, подменяйки оригинала на 
Историята с дубликат. Ръкописът 
трябваше да се върне там, където му 
е мястото.

Разговаря екипът на „Култура“ 

Проф. Кирил Топалов (род. 1943 г.) 
е специалист по възрожденска 
литература, писател, драма-
тург, преводач и дипломат. 
Дългогодишен преподавател в 
СУ „Св. Климент Охридски“, две 
години е бил лектор по българ-
ски език в Университета в Екс 
ан Прованс. Директор на Нацио-
налната библиотека „Св. св. Ки-
рил и Методий“ (1997–1998). Бил 
е посланик в Гърция (1998–2002) 
и във Ватикана и Малтийския 
орден (2013–2019). Автор е на 
изследванията: „Проблеми на 
възрожденската поетика“, „Въз-
рожденци“, „Раковски и Ригас 
в културно-историческите 
модели на Балканското въз-
раждане“ и много други, както 
и на встъпителната студия 
към юбилейното факсимилно 
издание на Зографската черно-
ва на „История славянобългар-
ска“ (2022). Негови са романи-
те: „Бягай... Обичам те“, „Бъди 
благословена“, „Не се сърди, чо-
вече“, „Нерви“, „Хей, Крали Мар-
ко“, „Светогорският бунтар“, 
сборникът „Софийски истории“ 
и др. Двайсет негови пиеси са 
поставяни успешно на българ-
ски и чуждестранни сцени.

Кирил
Топалов
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Защо Паисий?

Това е един въпрос с много отговори 
и без отговор. Проблемът е, че ние 
всички знаем, че о. Паисий е в основа-
та на Българското възраждане, веро-
ятно сте чували клишето, „че той ни 
е събудил“, но никой не знае какво точ-
но е направил о. Паисий, за да го смя-
таме за зачинател на Възраждането. 
И защо „История славянобългарска“  
– с какво е особена тази книга, която 
днес ни е чужда като текст, послание 
и дори фактология, защо тя е вдъхно-
вявала нашите предци? 

А не ни ли е събудил?

Безусловно ни е събудил, но събуж-
дане е щяло да има и без него. През             
XVIII в. всички балкански народи за-
почват да се интересуват от мина-
лото си и процесът на самоосъзнава-
не е бил неизбежен, въпросът обаче е 
какво е щяло да стане, ако го нямаше 
о. Паисий?

И какво?

Когато човек разсъждава за това 
какво е можело да стане, се движи в 

мътни води, това винаги остава спе-
кулация, но за да стигнем въобще до 
нея, трябва първо да си изясним исто-
рическия контекст, в който се появя-
ва личността Паисий, както и самата 
„История славянобългарска“.

Какъв е историческият контекст, 
какво е нивото на историогра-
фията, кои съчинения можем да 
отличим?

Първото, което никога не бива да за-
бравяме, когато говорим за о. Паисий, 
е, че той е монах и именно това му би-
тие е определяло неговото мислене. В 
Света гора като монашеска републи-
ка са били представени всички хрис-
тиянски народи на Балканите, тя е 
функционирала като свръхнационал-
на полицентрична структура, къде-
то са се пресичали и обменяли най-но-
вите идеи и тенденции на времето. 
Самият факт, че в един манастир е 
имало представители на няколко на-
родности, че те са пътували из цели-
те Балкани, Близкия изток, Русия, а 
често и в Централна Европа, е давал 

на монасите друг поглед към света 
и съответно друг тип самоусещане 
и идентичност. Не е случайно, че но-
вите книги често са се появявали на 
Света гора само няколко месеца след 
излизането им във Венеция, Виена, 
Москва, Острог или Киев. Тази специ-
фика на светогорското монашество 
е издигала още повече престижа му 
сред обикновените хора на Балканите 
и често му е отреждала водеща роля 
най-вече в културните дела.

А общобалканският контекст?

Що се отнася до него, трябва да приз- 
наем, че Западните Балкани и осо-
бено Хърватия са били в културно 
отношение много повече в синхрон 
с общоевропейските тенденции от 
Източните Балкани. Това се е дъл-
жало както на политическата им не-
зависимост от Османската империя, 
така и на културното влияние на 
съседните италиански и австрий-
ски земи. Така например през XVIII в. 
широка популярност придобиват 
идеите на илиризма, постулиращи 
обединение на балканските славяни 
под сръбска егида. Този идеологически 
конструкт, чийто завършен израз е 
Stemmatographia Illyricum на хървати-
на Павел Ритер Витезович от 1701 г.,                                          
намира особено добра почва сред 
православните сръбски елити, кое-
то води до превод на Стематогра-
фията на славяно-сръбски през 1741. 
Става дума за „Стематографията“ 
на Христофор Жефарович. Струва си 
да се спрем по-подробно на обстоя-
телствата около нейното възниква-
не. Преводът на книгата е поръчан 
от Печкия патриарх и Карловацки 
митрополит Арсение IV Шакабента 
и е изпълнен от неговия протосингел 
(секретар) Павел Ненадович. В сравне-
ние с латинското издание преводът 
е допълнен с една поредица образи 
на сръбски и български светци, като 
литографиите са дело на Христофор 
Жефарович, докато литографиите на 
гербовете са изпълнени от австриеца 
Тома Месмер. Както споменахме, кни-
гата може да се разглежда като апо-
теоз на сръбската идея за обедине-
ние на Балканите. Тя претърпява две 
издания, във второто българите са 

Историята в диалог
„Отец Паисий                         
за първи път очертава 
културното пространство                          
на българина                                
на картата на Балканите.“                
Катя Атанасова 
разговаря с Димитър 
Пеев, един от авторите 
на критическото 
издание от 2012 г.                                      
на Паисиевата „История 
славянобългарска“, 
придружено с нов превод 
и обширен историко-
филологически коментар, 
дело на Зографската 
света обител и учени                                              
от Софийския университет

Димитър Гюдженов, Преподобният Паисий, 
стенопис в Синодалната палата в София, 
1962 г.
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включени наравно със сърбите като 
водещ елемент на този утопичен на-
ционален конструкт. Особено важно 
в нашия разказ е, че Павел Ненадович 
наследява Арсение IV на митрополит-
ската катедра на Сремски Карловци 
и при него е изпратен о. Паисий през 
1761 г. да прибере останалите вещи 
и ценни книжа след смъртта на хи-
лендарския архимандрит Герасим. 
Подписите на Паисий и Карловацкия 

митрополит намираме под един дого-
вор за отдаване под наем на един хи-
лендарски имот – единия като страна 
по договора, а другия като свидетел. 
Също така ни е известно, че още ко-
гато е бил протосингел, Павел Нена-
дович прави модерна библиотека в 
манастира Гргетег, 10-ина км южно 
от Сремски Карловци, където се е на-
мирала и резиденцията му. Практи-
чески е невъзможно преводачът на 

„Стематографията“ и първият бъл-
гарски модерен историк, които със 
сигурност са седели в една стая, при 
това вероятно неведнъж, да не са си 
говорили за история, да не са обсъж-
дали съдбините на Балканите и да не 
са спорили. Не е изключено дори Павел 
Ненадович да е показал на о. Паисий 
първо „Стематографията“ и едва 
след това „Царството на славяните“ 
на Орбини, което нашият историк оп-
ределя като най-ценния от изворите, 
намерени при престоя му в Сремски 
Карловци. И ако в Сремски Карловци 
о. Паисий е черпел информация, то в 
източната част на Балканите той 
е разпространявал, респ. осигурявал 
информация за другите. Това е кон-
текстът, в който се формира наши-
ят историк – той не е средновековен 
книжовник, израснал в манастирския 
скрипторий, той е модерен човек, 
който пътува, интересува се и си на-
бавя информация по всички достъпни 
канали.

Какво не знаем за Паисий? 

През последните години излязоха мно-
го нови данни за живота на о. Паисий, 
както директни, така и косвени. Нека 
започнем с косвените. Първото, кое-
то можем да извлечем от „История 
славянобългарска“, е, че той се е за-
монашил и е бил хиротонисан за све-
щеник някъде из българските земи 
и на Света гора е отишъл вече като 
йеромонах. Това става ясно от фра-
зата йеромонахом бывшаго, която 
досега най-често е разглеждана като 
нелогична с обяснението „няма бивши 
йеромонаси“. Всъщност бывшаго през 
XVIII в. функционира като деепричас-
тие за минало време, което на съвре-
менен български би трябвало да се 
преведе с бидейки йеромонах или кой-
то вече беше йеромонах. Друг важен 
момент е, че о. Паисий дълги години 
е бил част от манастирския събор 
(управителното тяло) на Хилендар, 
при това един от изтъкнатите му 
членове. Това става ясно от достиг- 
налите до нас негови подписи под 
финансови и други важни документи, 
издадени от името от Хилендарския 
манастир. Най-ранният такъв подпис 
е от 1759, последният – от 1767/68 г., 

Писмо от проигумена отец Паисий до проигумен Стефан в Солун, 1773 г.
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което обаче не означава, че след този 
момент той не е бил част от събора. 
Особено важен момент е, че о. Паисий 
е бил проигумен и естествено, въпро-
сът какво точно означава проигумен. 
Букв. проигумен означава „бивш игу-
мен“. През XVIII в. институтът на 
проигумените е играел важна роля в 
управлението и живота на манасти-
рите като цяло. Поради тежкото фи-
нансово състояние на светогорските 
обители е била разработена система 
за стимулиране на креативността 
при набавяне на средства за оцелява-
нето им. Всеки йеромонах е можел да 
отиде на таксид (пътуване в света 
за събиране на средства) и когато съ-
бере и донесе в манастирската хазна 
определена сума пари (ок. 1000 гроша), 
е бил поставян за игумен на съответ-
ния светогорски манастир. Тази чисто 
почетна длъжност му е осигурявала 
първенство на литургия и на трапеза, 
временно участие в манастирския съ-
бор, но не и решаващ глас. Въпросни-
ят йеромонах е оставал игумен, дока-
то дойде следващият приносител на 
подобна сума пари, тогава той е от-
стъпвал длъжността на новодошлия 
и е ставал проигумен. По този чин са 
могли да стават игумени и проигуме-
ни и външни (несветогорски) монаси. 
По-изтъкнатите и активни проигу-
мени са били членове на манастирския 
събор и практически са управлявали 
манастирите. Това, естествено, не 
означава, че длъжността игумен е 
била лишена от съдържание и използ-
вана единствено за комерсиални цели. 
Манастирите са имали и дългосрочни 
игумени, които обаче тогава са се на-
ричали архимандрити. Те са заемали 
тази длъжност практически доживот 
и о. Паисий отива през 1761 г. до Срем-
ски Карловци, за да прибере личното 
имущество на един именно такъв 
игумен – архимандрит Герасим. Архи-
мандритите са се занимавали повече 
с духовните дела на манастира. И тук 
е мястото да се обърнем към директ-
ните свидетелства за живота на 
нашия историк. Освен добре извест-
ното, че е роден в Самоковска епар-
хия, че има единоматироден (едно-
утробен) брат на име Лаврентий, че 
е бил на 40 години, когато е завършил 

Историята си, сиреч роден е през 1722, 
че е дошъл на Света гора на 23-годиш-
на възраст през 1745, със сигурност 
можем да твърдим, че о. Паисий не е 
починал през 1773 г., както се смята-
ше досега, а по-късно. За съжаление 
точната дата на смъртта му остава 
неизвестна, както и мястото.

А по какво съдим, че е починал 
по-късно?

По документите, запазени в Хилен-
дарския манастир. От тях става 
ясно, че по-това време е имало двама 
проигумени на име Паисий. Единият е 
умрял през 1773 г., за което имаме пис-
мено свидетелство в Хилендарска-
та кондика. Освен това обаче имаме 
документи за проигумен Паисий и от                                 
1775 г., при това документи, свиде-
телстващи, че въпросният е управля-
вал ок. една година един от най-голе-
мите хилендарски имоти извън Света 
гора – метоха Куч, село, дарено на Хи-
лендар още през XIII в. Това е задача, 
която със сигурност може да се дове-
ри само на опитен и уважаван член на 
манастирското братство, т.е. не е 
възможно да става дума за някой но-
воизпечен проигумен след смъртта 
на споменатия в Кондиката под 1773 г.                                                 

След като съпоставих всички свиде-
телства от този период, спомена-
ващи името Паисий, се оказа, че има 
ясно разграничение между двамата и 
то е в обръщението. Докато едини-
ят е наричан просто проигумен Па-
исий, другият винаги има към името 
си поне няколко уважителни епите-
та, като напр. многоуважаемый брат 
наш, проигумен, кир Паисий. Този тип 
обръщение се среща както в докумен-
ти, в които със сигурност става дума 
за нашия историк, така и в докумен-
тите, за които не беше ясно към кого 
се отнасят, като например в една 
разписка и едно писмо до о. Паисий от 
1775 г. Всъщност единият, който е и 
нашият историк, е бил член на манас-   
тирското братство, а другият, за 
когото просто са писали проигумен 
Паисий (починал през 1773 г.), е бил 
йеромонах от Старозагорско, който 
просто е заслужил честта да бъде 
хилендарски проигумен. Друг интере-
сен документ е писмото на Стоянчо 
Ваклинович от София до о. Паисий от 
1775 г., където Стоянчо се нарича род-
ственик ваш. Писмото е с делови ха-
рактер, Стоянчо обаче се обръща към 
нашия историк с господару кир дедо 
мой проигумене Паисие. Първите и 
единствени поздрави, които Стоянчо 
му предава в писмото си, са от майка 
ми и от тетка Стаменка. Тъй като и 
до днес племенниците на монасите се 
обръщат към своите многоуважава-
ни чичовци и вуйчовци с „дедо“, как-
то и от споменатите вече поздрави 
в писмото, можем да заключим, че 
Стоянчо е бил племенник на о. Паисий, 
съответно първият български моде-
рен историк освен едноутробния си 
брат Лаврентий е имал и две сестри, 
женени в София, едната се е казвала 
Стаменка, а другата е била женена за 
някой си Ваклинович, вероятно търго-
вец, и е имала с него син на име Стоян-
чо. Последният документ, който бих 
искал да спомена, е една разписка от 
1775 г., дадена от манастирския събор 
на Хилендар на о. Паисий в уверение 
на това, че последният е дал на Съ-
бора 500 гроша назаем, които ще му 
бъдат приспаднати при отчитането 
на таксид кучотски. Това е контролно 
свидетелство, че о. Паисий през 1775 г.                                                      

Разписка, дадена на проигумен Паисий,           
20 юли 1775 г.
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се намира в Куч, където администри-
ра стопанските дела на манастира и 
същевременно скъсва с мита, че о. Па-
исий е бил беден монах. Всички тези 
данни рисуват пред нас изключител-
но активен и модерно мислещ човек, с 
огромен опит в стопанско-админис- 
тративните дела, човек с размах и 
въображение, ангажиран и отгово-
рен както към братята си во Христа, 
така и по отношение на близките си, 
останали в света.

Каква е концепцията за история 
на Паисий и с какво се отличава от 
другите исторически съчинения от 
XVIII век?

Това, което отличава „История сла-
вянобългарска“ от другите истории и 
исторически опити на XVIII в., е фак- 
тът, че о. Паисий е имал ясна и добре 
избистрена концепция какво точно 
иска да напише и за кого го пише. Нека 
първо си изясним какво представлява 
една средновековна история и какви 
промени внася Новото време в исто-
рическия наратив. Византийската 
традиция е различавала два типа ис-
торическо писане – история по Божия 
промисъл и поместна история. Исто-
рията по Божия промисъл е свещена-
та история – първоначално това е 
историята на еврейския народ. С вре-
мето този конструкт се прехвърля 
върху Божия народ, т.е. християни-
те, представени чрез християнската 
империя – Рим, респ. Константинопол. 
Първоначално схемата функционира, 
но когато от империята започват да 
се отделят различни държави, доми-
нирани от един етнос, се появява и 
идеята за поместна история. Основ-
ната разлика в двата типа истори-
ческо повествование е в хронологи-
ята. Историите по Божия промисъл 
датират събитията по царуването 
на съответния император, докато 
поместните истории датират по го-
дина от сътворението на света – не-
случайно разделите във византийски-
те хроники започват с в царуването 
на император Х, а руските летописи 
и сръбските родослови – в лето седем 
хиляди и еди-кое си от сътворения 
мира. Новото време отваря тази про-
виденциална схема за всички народи и 

в това отношение о. Паисий не прави 
изключение. Той пише по структура 
една средновековна хроника, но пред-
ставя поместната история на бълга-
рите като резултат от Божия про-
мисъл. Структурният блок при него е 
царуването, докато датиране по го-
дини практически не се среща. Да не 
говорим, че това е първата българска 
история, занимаваща се само и изклю-
чително с историята на българите. 
Тук някои биха възразили, че е имало 
български средновековни хроники, но 
те просто не са се запазили. Възмож-
но е, това няма как да се докаже, това, 
което виждаме в момента, е, че са се 
водели някакви исторически запи-
си, доста фрагментарни, като част 
от други книги, но следи от свързан 
исторически наратив не се наблюда-
ват. Друг изключително важен мо-
мент в „История славянобългарска“ 
е, че о. Паисий е бил наясно, че за да 
имаме пълноценен исторически раз-
каз, само политическата история не е 
достатъчна, била е нужна и културна 
история. 

И тук идва въпросът за компози-
цията, реализацията, посланието?

„История славянобългарска“ е изклю-
чително добре промислена: тя започ-
ва с две предисловия – едното с обща 
дидактична насоченост, „За ползата 
от историята“, заето от княжеското 
огледало на имп. Василий I Македонец 
към сина му Лъв VI Мъдри в преразказ 
на Цезар Бароний, и авторското Па-
исиево предисловие, което условно 
бихме могли да обозначим с емблема-
тичната фраза „О неразумне и юро-
де…“. Следва разделът „О царстве 
болгарстем“, т.е. политическата 
история. Самата тя е разделена на 
три части: 1) историческия наратив, 
2) пълен списък на българските царе 
(общо 33-ма владетели) и 3) кратък 
списък на по-важните български царе 
с описание на по-важните им деяния 
(общо 13 владетели). След разказа за 
Михаил Шишман в основния истори-
чески наратив е поместен един доста 
обширен екскурс за сръбските крале, 
вероятно провокиран от срещите на 
о. Паисий в Сремски Карловци. Втори-
ят дял на Историята е посветен на 

културната история на българите и 
той започва с отделна глава, „За сла-
вянските учители“. Тук о. Паисий също 
е своего рода новатор. Той обединява 
св. Кирил и св. Методий в единен на-
ратив и нарича азбуката българска, а 
не славянска. Принципно през Средно-
вековието св. Кирил и св. Методий се 
празнуват поотделно, като азбуката 
е наричана като правило славянска. 
Според мен тук спокойно можем да 
говорим за набелязване на общ праз-
ник на светите братя Кирил и Мето-
дий, респ. празник на буквите. Особе-
но внимание също така се отделя на 
факта, че българите първи са приели 
християнството преди руси и сърби, 
което плавно преминава в история на 
българските светци, като първи сред 
тях е св. Тривелий Теоктист, който в 
наратива на о. Паисий е и покръсти-
тел, преминава се през св. Климент 
Охридски, св. Наум, св. Иван Рилски, св. 
Петка, св. патр. Евтимий, св. Гавриил 
Лесновски, св. Йоаким Осоговски и се 
стига до св. Ангел Лерински, постра-
дал през 1750 г., който е практически 
съвременник на о. Паисий. Книгата 
завършва с небезизвестното послес-
ловие, което ни дава както лични 
данни за о. Паисий, така и хвърля до-
пълнителна светлина върху моти-
вацията му и начините, по които си 
е набавял информация, за да напише 
своя труд. Всъщност, ако политиче-
ската история трябва да ни убеди, че 
българите са не по-малко велики от 
своите съседи на Балканите – сърби 
и гърци, то историята на светците 
осигурява континуитета на истори-
ческия процес. Тя е залогът, че още 
съществуваме. 

Друг важен момент е, че „История 
славянобългарска“ се отличава с диа-
логичност. Тя израства от споровете 
на нейния автор с различни предста-
вители на балканските елити през 
XVIII в. и това може ясно да се просле-
ди по текста. Освен че пише история, 
о. Паисий снабдява своите читатели 
и техните слушатели с информация 
и с аргументи за евентуални бъде-
щи спорове. Няма да сбъркаме, ако 
кажем, че той ненатрапчиво споде-
ля житейски опит. Според мен имен-
но тази диалогичност на „История 
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Димитър Пеев е завършил 
НГДЕК „Св. Константин Ки-
рил-Философ“ и индология в 
Санктпетербургския държавен 
университет. От 2003 г. е асис-
тент по старобългарски език 
към Факултет „Славянски фи-
лологии“ на Софийския универ-
ситет. В периода 2013–2019 г.                                                          
е лектор по български език и 
литература в Хумболтовия уни-
верситет в Берлин. От 2019 г.                                                
работи и към Йенския универ-
ситет. Интересите му са в 
областта на старобългарския 
език и историята на славян-
ските езици. Работил е върху 
дигитализацията и опазване-
то на славянското ръкописно 
наследство в Рилския и Зог- 
рафския манастир. От 2019 г.                                 
се занимава с историографи-
ята на XVIII век на Балканите.

Димитър
Пеев

славянобългарска“ я е направила тол-
кова успешна. Обвиненията на сърби и 
гърци, че нямаме собствена история, 
и постоянният вътрешен диалог, че 
първи от славянския род се появяваме 
на историческата сцена, първи ста-
ваме християни, от самото начало 
мерим сили с Империята и при това не 
безуспешно, са го накарали да осъзнае 
успешността на сръбския идеологиче-
ски конструкт – царете светци, пола-
гащи документирано грижи за църкви 
и манастири, и политическите им дея-
ния, увековечени в жития и служби – и 
съответно да изгради подобен за бъл-
гарската история. Нещо, което никоя 
от другите две истории на XVIII в.                          
не успява да постигне. Йеродякон До-    
ситей, авторът на „Зографската бъл-
гарска история“, остава на нивото 
на статистическата фактология, за 
него идеологическите построения са 
табу и той го заявява в прав текст в 
няколко приписки, а йеросхимонах Спи-
ридон пише своята „История в кратце 
о болгарском народе словенском“ с иде-
ята да изложи обективно фактите, но 
без да има ясно формулирани цел и ад-
ресат на повествованието.

И в това ли е значението на Паи-
сиевата История?

В това се състои нейната модерност, 
това я прави по един много непретен-
циозен начин част от Новото време, 
без тя да скъсва със старото. Що се 
отнася до смисъла и значението ѝ, мис- 
ля, че о. Паисий за първи път очертава 
културното пространство на бълга-
рина на картата на Балканите. Той 
подготвя почвата и залага първите 
маркери на идентичност на модерния 
българин, достатъчно е само да избро-
им общото честване на св. св. Кирил 
и Методий и българската азбука, пре-
раснали от средата на XIX в. в празник 
на буквите, св. Климент Охридски, св. 
Наум, св. Иван Рилски, царете Крум и 
Симеон, образа на Иван Шишман като 
последен цар. И до ден днешен те са за-
легнали достатъчно дълбоко в нашето 
съзнание. И всичко това е преди Марин 
Дринов и модерната историография.

Как се ситуира съчинението                                                                   
на Паисий във времето до Осво-                                                                                                                      
бождението?

Факт е, че преди Освобождението Па-
исиевата история претърпява над 70 
преписа. Удивително е, че във времето 
на книгопечатането тя функционира 
като средновековен текст, преписван 
и предаван от ръка на ръка и четен в 
църква като проповед. С „История сла-
вянобългарска“ са израснали и са били 
възпитани първите две поколения бъл-
гарска възрожденска интелигенция. 

Как да гледаме на Историята от 
днешна гледна точка?

От една страна, като на история. Тя 
е функционирала като такава и е била 
на не по-ниско равнище от останалите 
истории от това време, имам предвид 
източниците и съвременниците на       
о. Паисий – Орбини, Бароний, Йован 
Раич, о. Спиридон Габровски. От друга 
страна, тя функционира през Възраж-
дането и като национален наратив. 
Според мен нашата цел днес, когато 
четем „История славянобългарска“, 
трябва да бъде не да я класифицираме 
(това е болест на Новото време), а да я 
разбираме – защо е казано така, какво е 
имал предвид о. Паисий, по какво се от-
личава от това, което ние днес знаем 
за тези събития.

Кои основни митове, свързани с име-
то на Паисий и неговата История, 
трябва да бъдат рационализирани?

О, митовете са много, не знам дали бих 
успял да ги изброя всичките. Например, 
че о. Паисий е бил беден монах, че про- 
игумен означава „помощник на игуме-
на“, че брат му Лаврентий е бил игумен 
на Хилендар, когато о. Паисий е дошъл 
на Света гора, че о. Паисий се е премес-
тил в Зографския манастир и е станал 
част от зографското братство, че 
„История славянобългарска“ е програ-
ма на Възраждането и т.н. 

Да, демитологизацията е важна, и то 
най-вече във връзка с новите данни 
около живота му, както и новия поглед 
върху неговото съчинение. Рационали-
зирането на митовете прави образа 
на монаха историк по-плътен, по-ре-
ален и по-разбираем, което ни помага 
да разберем подбудите му, а това оз-
начава и да разберем епохата, оттук 
да разберем какво точно е направил и 

така да осъзнаем значението му. И то-
гава ще казваме не „велик е, защото ни 
е събудил“, а „велик е, защото пръв е 
обединил българската история в еди-
нен наратив, пръв е нарекъл азбуката 
българска и е извел на особено място 
св. св. Кирил и Методий сред българ-
ските светци, пръв е очертал в пълно-
та културното пространство на бъл-
гарина на картата на Балканите, пръв 
е прозрял потенциала на българското и 
е извадил българската история от по-
ложението на подзвено в илирическия 
конструкт и т.н., и т.н“.

А какво научихте вие като изсле-
довател при работата си с тек- 
ста и при превода на „История 
славянобългарска“?

Че разковничето винаги е в подроб-                                                                
ностите.
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Интересна проблема за граматици-
те: историята на Паисий е написана 
на един никакъв език. Няма ред с ред 
някаква логическа еднаквост. И дяво-
лът на филолозите, и най-големият 
езиковедски детектив и изследовател 
на текстове не би могъл с приблизи-
телност да определи на кой език пише 
Паисий, на кой български език, искам да 
кажа, пише тоя, който с огън и бури 
призовава българския народ да си знае 
езика, да се гордее с него, със своя род и 
със своя език.

Разбъркан е авторът в езика си, не 
знае кой път да поеме: славянски ли, 
български някой говор ли, западен и 
източен ли? Ту гъмжат чисто шоп-
ско-македонски изрази, ту без член 
подрипва речта му, ту съвсем готови 
или изкривени славянски или старобъл-
гарски речи…

И все пак силата на израза му е нечува-
на дотогава, пък и досега по силата на 
израза тая Паисиева славянобългарска 
история с големи мъки може да намери 
равна на себе си. Често бучат Демос-
тенови порои, демостеновски светка-
вици разпарят мрачното небе…

Тоя оркестър ще чуеш ти, когато „че-
тиш“ – „четиш“ пише Паисий! – когато 
„четиш“ неговите изследвания…

И все пак нищо не внушава така сила, 
нищо не запалва така, както тоя без-
помощен език…

И главното, аз дълбоко и с радост се 
чувствам, че в тоя език има точно 
това, за което аз пея от четиридесет 
години: българския език… Силен, богат, 
изразен, темпераментен, бояк, звучен, 
голям!

Ето това е чудото на духа!

И наистина, и въпреки това всеки ще 
се гордее не само със „своя род“, ами и 

със „свой език“!

И все пак, въпреки негладкостта, не-
верността, несъобразността му, кой 
знае защо имам една неотмахната 
мисъл:

Българският писател и сега да чете 
Паисия – ще обогати и езика, съгрее ду-
шата си, ще добие и нови сили за израз…

Александър Балабанов

Паисий
„Нищо не внушава така 
сила, нищо не запалва 
така, както тоя 
безпомощен език. Ето, 
това е чудото на духа! 
И наистина, и въпреки 
това всеки ще се гордее                    
не само със „своя род“,                 
ами и със „свой език“!“ 
Есето е публикувано                    
в сп. „Отец Паисий“,               
XI, кн. 9, 1938 г. 

Проф. Александър Балабанов (1879–1955) е класически филолог, литературен 
историк, преводач и общественик. Роден е в град Щип, Македония. Още като 
ученик превежда части от „Илиада“ на Омир и от „Прикованият Прометей“ 
от Есхил. Завършва класическа филология в Лайпциг и Ерланген (1898–1904). 
Докторската му дисертация е върху правното положение на античната жена. 
През 1907 г. е драматург на Народния театър. От 1908 г. е преподавател по 
класическа литература и филология в Софийския университет. Пенсиони-
ра се през 1950 г. Член на Македонския научен институт, изпълнява дипло-
матически мисии, поверени му от ВМРО (1912–1919). Превежда текстове от 
Езоп, Сафо, Анакреон, Есхил, Софокъл, Еврипид, Аристофан, Платон, творби 
на Верлен и „Фауст“ на Гьоте“ и др. Основател на в. „Развигор“ (1921–1927). Ав-
тор на книгите: „История на класическата литература“, „Облакът като мо-
тив в поезията“, „Любов и поезия“, „И аз на тоя свят“, „Балканският хитрец“. 

Мисли за

Гладичов препис (1809 г.) на „История славянобългарска“, ДА Велико Търново
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Не е ли жалко, че за повечето от нас 
Паисий е само славно име, скътано 
под музейна витрина? Всички знаят 
„огромната роля на атонския монах“, 
„искрата, запалила нашето Възражда-
не“, и така нататък, и така нататък, 
но малцина биха взели книгата му за 
нещо повече от любопитен документ, 
с който ни свързват единствено сан-
тиментални връзки. Кой би седнал 
днес сериозно да разлиства страни-
ците ѝ? Професорите по литерату-
ра, когато пишат новите си учебни-
ци – и техните студенти, преди да се 
явят на изпит. А великото в Паисий е, 
че той не е само просветител исто-
рик, но преди всичко поет, първият 
ни вдъхновен поет, който, пеейки за 
народа, е оставил името си; че много 
места в неговата История и досега 
ни хващат, подобно на „Вятър ечи“, 
„Хубава си, моя горо“ или „На проща-
ване“, подобно на всички неумиращи и 
истински песни.

Вслушайте се в думите, които изго-
варя, особено в двете начални гла-
ви – та той наистина пее! И го чува 
цяла страна, чува именно него, а не, 
да кажем, авторите на Зографската 
и Спиридоновата история, макар че 
те са негови съвременници. Там е ра-
ботата, че те само пишат и тяхното 
остава вътре в манастира, при треб-
ниците, върху хартията, докато Паи-
сий запява и завладява хората.

Като казвам, че пее или че Истори-
ята е поезия, тези думи следва да се 
разбират в най-пряк смисъл, те не са 
метафора. Въпреки могъщото вну-
шение на Вазовия образ, когато чета 
Паисий, не си представям тясна ки-
лийка и надвесен над масата монах. 
По-скоро ми се привижда някакъв 
странен рапсод, който е тръгнал с 
песента си под открито небе. Голяма 
обич – дълги, прашни пътища – села с 
глинени къщи. Ето го на площада, край 
него се е събрала навалица. Гласът му 
се издига. С какво да почне? С нещо 
съвсем обикновено – иска най-напред 
да им обясни, че има смисъл да се на-
помня миналото, че това дава разум. 
Но дори и тази спокойна тема го въл-
нува, той с жар се обръща към насъб- 
ралите се. Слушайте и знайте, за да 
не бъдете от други родове и езици 
укорявани! После изведнъж се сеща 
за ония, които се срамят от своето 
име и запушват ушите си, за отцеру-
гателите. Ярост разкривява лицето 
му. О, неразумни глупако, защо се от-
насяш към чуждите обноски, не сме ли 
имали и ние царе и държава? И тръгва 
безкрайната, протяжна сага за няко-
гашни времена, преданията за битки 

и юнаци. Минават часове. Най-сетне 
певецът свършва. Кой съм аз ли – ме 
питате? Странник съм, ида чак от 
Хилендар, две години съм съчинявал 
тази песен. И главата дълго ме боле-
ше, и стомахът, но презрях болките – 
от много желание да я съчиня ги през-
рях! Помнете я, да не се погуби! Той 
тръгва, хората се разотиват. За него 
пак пътищата, за тях селото с глине-
ните къщи. Всичко изглежда същото. 
И все пак нещо е променено. Песента 
е останала.

Това е Паисий. Като вълни се леят 
фразите на Историята! Ритъм и му-
зика, ритъм и музика, външно напре-
жение, което напълно съответства 
на вътрешната звучност, която под-
силва идеята, великолепната динами-
ка на периода – и най-добрият съвре-
менен стилист би могъл да им завиди! 
И зад всичко това – сила, сила, сила… 
Как е успял този неизвестен, изне-
мощял, полуобразован калугер – този 
гениален калугер – да открие такива 
изразни възможности, такива съкро-
вища в един аморфен, непипнат, недя-
лан език, език без книжници и книжни-
на, така че да ни действа и досега?

Успял е, защото е знаел какво е езикът 
– и тука е най-големият урок, който 
ни дава и до днес. Езикът – не суров 
материал, не и византийска рето-
рика, а животът на литературата, 
вълнението, вътрешната топлина 
на думите. „Не съм се учил в грамати-
ка, нито на политика някаква, а като 
прост българин просто го написах; 
че не ми е било желанието речта си в 
граматика да слагам и думи да нареж-
дам, а да събера в едно своя разказ.“ 
И откъде идва това разбиране? От 
великата му обич към ония, на които 
говори. От принадлежността и съзна-
нието за принадлежност – „и присъ-
вокупих сию историйцу на ползу роду 
нашему болгарскому“. Да бъде полезен 
на рода си, да бъде роден – ето с как-
во започва българската литература! 
Ето с какво започва умението на пи-
сателя! Езикът е общение и само онзи 
го владее, който иска и може да бъде 
полезен на народа си.

Цветан Стоянов

Езикът на певеца
Като вълни се леят 
фразите на Историята! 
Ритъм и музика, ритъм 
и музика, външно 
напрежение, което 
напълно съответства         
на вътрешната звучност, 
която подсилва идеята

Цанко Лавренов, Царевият кръст                   
при Зографския манастир, сп. „Завети“,        
кн. III, 1936 г.
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И затова за литературната исто-
рия – истинската, обединяващата, 
носителката на заветите, не онази, 
която знае само да разсича – е почти 
безплодно, когато някои мерят на вез-
ни какъв процент от текста на Исто-
рията е църковнославянски и какъв 
– взет от тогавашния говорим език, 
за да правят после някакви изводи от 
това. Не е важен процентът. Въпреки 
църковнославянските слова народът 
като омаян е слушал Паисиевата реч, 
както по-късно „Горски пътник“ на Г. 
С. Раковски при всичките си архаизми 
е докарвал младежта до екстаз. Важ- 
на е страстта на словата, важен е 
устремът им – това добре е разбирал 
светогорският поет. Словата имат 
смисъл, те действат, когато са ста-
нали слова-слово, не слова-лексика. 
Лексиката е за лексиконите.

А освен това има и нещо друго, почти 
неуловимо, бягащо от погледа. Може 
би ние не сме напълно прави, когато 
говорим за недялан език и Паисий като 

абсолютно начало. Няма абсолютни 
начала, нищо не може да се роди от ни-
щото. Само слабите ни очи са винов-
ни – те ни пречат да виждаме откъде 
идва този пеещ монах и ни се струва, 
че той е паднал за миг като мълния. Но 
не се ли крият зад него други, почти 
засипани в мрака пътеки? Макар и сам 
основател на род, не е ли той потомък 
на още по стари родове?

Кой знае откъде почват изворите на 
песента му? Един се губи някъде в хи-
лядолетията, при първите славяни, 
дори при траките – с алената езиче-
ска сила, с порива на сетивото, с не-
уморимата жизненост. Друг завива 
на Изток, към духовността, безпо-
койството на мисълта, копнежа за 
обобщение – назад, назад, през Кон-
стантиновия град, през иконоборци-
те, халифата, сектите, чак до сирий-
ските постници. Кога са се срещнали 
те тук, в средновековна България 
– волността на Волиния с Византия 
наследницата? Ние ги знаем съчета-
ни. Те дълго са говорили, изразили са 
доста нещо от себе си. И дали само 
въображението ни кара сега да ги 
чуваме, съвсем смътно, едва загат-
нати, в емоционалната настройка, 

в сетивната интонация, в темпера-
турата на Паисиевите думи? Едва ли. 
Те наистина са там и не би могло да 
бъде другояче. Те пак са проговорили: 
мелодиите, дошли още от дните на 
Дионис, човечният славянски разказ, 
профилът на Мадарския конник, дъл-
бокият патос на поп Богомила, фрес-
ките на Бояна, изтънчената просто-
та и елегичност на Григорий Цамблак. 
Езикът им – удушен в гърлото, посе-
чен от завоевателя – не е загинал. 
Той е подал ръка през дългата нощ на 
погрома. Неизвестни поколения са го 
носили несъзнателно в ежедневието 
си. Търговски кервани, без дори да по-
дозират, са го пазели в безкрайния си 
ход по пътищата. Влажни манастир-
ски изби са заключвали топлината 
му. Дори в молитвите, оттатък сло-
вата и църковната плесен, е звъняло 
нещо от него. Долу, в най-дълбоките 
подземни канали на живота, бавно е 
текла неговата непрекъснатост. И 
геният на Паисий не е, че е създал сло-
вото от хаоса, а че с изумително тън-
ки сетива е уловил прашинките му в 
онова, което е изглеждало хаос. Живе-
ца на някогашната култура е взел той 
и е пречупил в своята поема-диалог – 
за да израсте от нея новата култура. 

И тя израсна – Паисий ѝ даде път. Той 
обичаше народа, отиде при него да му 
говори, затова гласът му бе развъл-
нуван и мелодичен. Така стана и зана-
пред. Неговите потомци също оби-
чаха народа, отидоха да му говорят и 
гласовете им също бяха развълнувани 
и мелодични. Даже когато се стремя-
ха да бъдат сухи и сдържани, в думи-
те им се лееше паисиевската страст. 
От пепелта на старите традиции бе 
родена традицията на бъдещето – 
намери се езикът, на който вече съз-
нателно да се твори. Не разбира ли 
някой това, той не разбира нашата 
литература. От тук нататък бъл-
гарският писател каквото да прави, 
каквото да пише – и в стиха, и в разка-
за, и в романа, и в драмата, и в разми-
съла дори, – си остава подобен на ве-
ликия хилендарец: преди всичко лирик.

1959 г.

Цветан Стоянов (1930–1971) е 

критик, писател и преводач. 

На него дължим преводите на 

Емили Дикинсън, Пърси Биш 

Шели и Уолт Уитман, на „Книга 

за джунглата“ на Киплинг, „Тор-

тила Флет“ и „Зимата на наше-

то недоволство“ на Стайнбек. 

Автор на есетата „Броселиан-

довата гора“, „Невидимият са-

лон“, „Орфей“ и „Хубавите разго-

вори“, на изследванията „Идеи 

и мотиви на отчуждението в 

западната литература“ и „Ге-

ният и неговият наставник“.

Цветан 
Стоянов

Съборно решение от 1767 г., подписано            
от отец Паисий
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Народни борби в село Драгиново,               
фотография Николай Дойчинов
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Изразът „излаз от автомагистрала-
та“ може да има и по-приятен сми-
съл, да означава поемане по друг път, 
отдалечаване от омръзналото на 
всички ни железобетонно съоръже-
ние. В политиката обаче всеки, който 

прибягва до израза off-ramp, го използ-
ва като метафора, имайки предвид в 
случая сделка, която би могла да убе-
ди Владимир Путин да спре инвазия-
та. Някои смятат, че такъв „излаз“ 
лесно би могъл да се осъществи, ако 

дипломатите положат усилия или ако 
Белият дом не бъде толкова войн-
ствен. Уви, подобни допускания са в 
основата си напълно погрешни.

Първата хипотеза допуска, че прези-
дентът на Русия иска да сложи край 
на войната, че търси начин да съх-
рани репутацията си, за да избегне, 
по думите на френския президент 
Еманюел Макрон, по-нататъшното 
„унижение“. Тук има някаква истина: 
Путиновата армия се прояви зле във 
войната, руските части неочаквано 
се оттеглиха от севера на Украйна и 
поне временно се отказаха от идеята 
за унищожаването на украинската 
държава. Те понесоха далеч по-големи 
загуби, отколкото някой е очаквал, 
изгубиха внушително количество 
бойна техника и демонстрираха много 
по-голяма логистична некомпетент-
ност, отколкото можеха да допуснат 
експертите. След което се прегрупи-
раха в източната и в южната част на 
Украйна, където целите им си оста-
ват прекомерни: те искат да съсипят 
украинската армия и международните 
партньори на Украйна, както и да из-
тощят украинската икономика, коя-
то вече може би се е свила наполовина. 

Поддържана от приходите си от пет-                                                                                           
рол и газ, руската икономика прежи-
вява не толкова сериозна рецесия, 
колкото украинската. Руската ар-
мия, която не е загрижена от реак-
циите на общественото мнение, 
изглежда, че не се вълнува особено и 
от броя на жертвите сред нейните 
военнослужещи. 

Ан Апълбаум

Хипотези
„Още един замразен 
конфликт, още един 
компромис, спасяващ 
лицето на страната, 
няма да сложи край                       
на руската агресия, 
нито ще донесе траен 
мир.“ Анализ, публикуван                      
в сп. „Атлантик“ 

за изхода от войната в Украйна

Добив на въглища в мина, фотография Николай Дойчинов
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Поради тези причини Путин може 
да се надява, че му предстои победа 
в дългосрочната война на изтоще-
ние, водеща се не само в южната и в 
източната част на Украйна, но и в 
Киев, както и отвъд неговите пре-
дели. Именно това продължават да 
говорят на руския народ кремълските 
пропагандисти. С малки изключения, 
никой не подготвя руснаците за друго 
освен за тотална победа. 

Втората хипотеза, формулирана от 
привържениците на „излаза“, обаче не 
гарантира, че даже да започне прего-
вори, Русия ще се придържа към под- 
писаните от нея споразумения. Дори 
обикновеното прекратяване на огъ-
ня изисква дълъг списък от задълже-
ния и поети обещания. А циничната 
нечестност е вече нещо нормално за 
руската външна политика, както и за 
вътрешната пропаганда. В преддве-
рието на войната високопоставени 
руски чиновници нееднократно отри-
чаха, че имат намерение да нахлуят в 
Украйна, руската държавна телеви-
зия се надсмиваше над предупрежде-
нията на Запада за инвазията като 
„истерични“, а Путин лично обеща на 
президента на Франция, че война няма 
да има. Нищо от това не се оказа ис-
тина. Ето защо не трябва да се вярва 
на никакви бъдещи обещания на руска-
та държава, докато тя се намира под 
контрола на Путин.

Русия не изглежда заинтересована да 
спазва и многочислените договоре-
ности, които тя на теория е длъжна 
да съблюдава, включително Женев-
ските конвенции и Конвенцията на 
ООН за геноцида. Поведението на 
руските войски в тази война показ-
ва, че не съществува такова между-
народно споразумение, което Путин 
да зачита. Каквото и той да обеща-
ва по време на мирните преговори, 
западните чиновници ще трябва да 
изхождат от това, че всяко украин-
ско население, предадено в ръцете на 
Русия, ще бъде подложено на арести, 
терор, масови грабежи и изнасилвания 
в безпрецедентни мащаби. А също и 
че ще се повторят събитията от 
2014 г., когато руските марионетки 
в Донбас се съгласиха на примирие, 

но прекратяването на огъня се оказа 
временно и продължи само дотогава, 
докато руската армия не се прегрупи-
ра, не се превъоръжи и не започна на-
стъплението си отново. Путин даде 
ясно да се разбере, че унищожението 
на Украйна се явява за него важна, 
дори екзистенциална цел. Къде са до-
казателствата, че той се е отказал 
от тази си идея?

Третата хипотеза допуска, че това 
украинско правителство или някое 
друго украинско правителство поли-
тически е способно да размени свои 

твърдят, че са ликвидирали руски 
офицери и са извършили редица ди-
версии. Нелегална съпротива има и в 
окупирания Херсон, както и на други 
места. Прекратяването на един вид 
насилие ще доведе до появата на друг 
вид насилие. 

Което обаче не означава, че война-
та може или трябва да продължава 
вечно, нито че дипломацията е без-
полезна. Ала в същото време това 
не означава и че американците и ев-
ропейците трябва да бъдат слепи за 
реалните предизвикателства, които 
разрастващият се конфликт носи за 
Украйна. Западната коалиция, поддър-
жаща Киев, безусловно може да зацик- 
ли, а приливът на адреналин, който 
досега помага на украинската армия 
и на нейното политическо ръковод-
ство, може да отслабне. Икономика-
та на Украйна би могла да отбележи 
голям спад, което да направи войната 
по-сложна и даже невъзможна. 

Ала дори и в този случай „излазът“ 
си остава неправилна метафора и 
неправилна цел. Западът не трябва 
да предлага на Путин да свърне от 
пътя. Наша цел и наш ендшпил тряб-
ва да бъде поражението му. Всъщ-
ност единственото решение, даващо 
някаква надежда за дълговременна 
стабилност в Европа, това е бързо-
то руско поражение или, по израза 
на Макрон, „унижението“ на Путин. 
Честно казано, руският президент 
не само трябва да прекрати войната, 
а трябва сам да стигне до извода, че 
войната е била ужасна грешка, която 
е невъзможно да се повтори. Нещо по-
вече, хората около него – ръководите-
лите на армията, на спецслужбите и 
представителите на големия бизнес – 
трябва да стигнат до същия извод. А с 
течение на времето трябва да го осъз- 
нае и цялата руска общественост. 

Поражението               
също може да приеме 
различни форми
То може да бъде военно: Белият дом 
би трябвало да увеличи не само маща-
ба, но и скоростта на своята помощ 

територии срещу мира. Да стори 
това, би означавало да възнагради Ру-
сия за нахлуването, както и да приз- 
нае, че Русия има правото да убива 
мирни жители, да насилва жени или да 
депортира когото и да било от тери-
торията на Украйна. Кой украински 
президент или министър-председа-
тел би могъл да се съгласи на подобна 
сделка и да остане на поста си?

Руската жестокост също така озна-
чава, че всяка временно преотстъ-
пена територия рано или късно ще 
стане повод за размирици, тъй като 
никъде украинското население няма 
безкрайно да търпи подобни страда-
ния. Партизаните в град Мелитопол, 
окупиран в първите дни на войната, 

За десет 
години Путин 
съумя да убеди 
мнозинството 
от руснаците, 
че Западът                              
и останалият 
свят с нещо                    
са им длъжни и че 
по-нататъшните 
завоевания са 
напълно оправдани
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за Украйна; на Киев трябва да бъдат 
предоставени далекобойни оръжия, за 
да си върне окупираните територии. 
Поражението може да бъде и икономи-
ческо – под формата на временно газо-
во и петролно ембарго, което оконча-
телно да отреже Русия от източника 
на нейните доходи, и то трябва да 
продължи поне до края на войната. 
Поражението може да включва и съз-
даването на нова архитектура на без-
опасността, основаваща се на нови га-
ранции за безопасността на Украйна, 
дори на своего рода членство на Украй-
на в НАТО. Но независимо от неговата 
форма то трябва съществено да се 
отличава от Будапещенския меморан-
дум от 1994 г., в който на Украйна се 
предлагаха „гаранции за безопасност-
та“, които нямаха никакво конкретно 
измерение. 

Поражението може да включва в себе 
си и още по-широки санкции не само 
срещу неколцината избрани милиарде-
ри, но и по отношение на цялата руска 
политическа класа. Фондът за борба с 
корупцията, оглавяван от намиращия 
се в затвора руски дисидент Алексей 
Навални, е съставил списък с 6000 „ко-
румпирани лица и подпалвачи на война-
та“, тоест политици и чиновници, съ-
действали за избухването на войната 
и за действията на режима. Европей-
ският парламент вече призова за санк-
ции срещу тази група. Ако последват и 
други санкции, може би най-сетне уп-                                                                                   
равляващият елит ще започне да мис-
ли за промени.

Макар и подобни изявления да са край-
но недипломатични, американската 
администрация напълно си дава смет-
ка, че поражението, маргинализация-
та или отстраняването на Путин е 
единственият изход, обезпечаващ 
дългосрочната стабилност в Украйна, 
както и в останалата част от Европа. 
„Путин – заяви Джо Байдън през март 
– не може да остане на власт.“ През ап-
рил Лойд Остин изтъкна, че се надява 
„да види, че Русия ще бъде отслабена 
до такава степен, че да не може да 
повтори онова, което извърши, нахлу-
вайки в Украйна“. Тези две изявления на 
американския президент и на неговия 
министър на отбраната бяха възпри-
ети като гафове или като политически 
грешки – необмислени думи, които биха 
могли да ядосат руснаците. Честно ка-
зано, става дума за половинчати приз- 
нания с оглед на горчивата реалност, 
с която никой не иска да се сблъсква: 
всяко прекратяване на огъня, което би 
позволило на Путин да удържи някак-
ва победа, би било дестабилизиращо 
по същността си, доколкото то ще го 
подтикне към нов опит. Победата в 
Крим не удовлетвори Кремъл. Победа-
та в Херсон също няма да удовлетвори 
Кремъл. 

Напълно разбирам онези, които се опа-
сяват, че пред лицето на неминуемото 
поражение Путин ще се опита да из-
ползва химическо или ядрено оръжие. 
Имах сходни страхове в началото на 
войната. Но отстъплението от Киев 
и Харков показва, че Путин изобщо не е 

Ан Апълбаум е родена през 1964 г.                                                                               
във Вашингтон. Следвала е ис-
тория и литература в Йейл-                                                                              
ския университет и меж-
дународни отношения в 
Лондонското училище по 
икономика, а след 1988 г. е ко-
респондентка на Economist в 
Полша. Става известна с из-
следванията си за съветска-
та диктатура, за които е по-
лучила множество награди. На 
български език са преведени 
книгите є: „ГУЛАГ: лагерите на 
смъртта“ (изд. „Изток-Запад“), 
„Желязната завеса: рухването 
на Източна Европа, 1944–1956“ 
(изд. „Рива“), „Червен глад: вой-
ната на Сталин срещу Украйна“ 
(изд. „Изток-Запад“). Тя работи и 
като журналист. Дълго време е 
била колумнистка във „Вашинг-
тон Поуст“, постоянна авторка 
е на списание „Атлантик“. 

Ан 
Апълбаум

ирационален. Той прекрасно разбира, че 
НАТО е отбранителен съюз, ето защо 
преглътна заявките на Швеция и Фин-
ландия, без да се жалва чак толкова. 
Неговите генерали правят разчети и 
изчисляват загубите. Те напълно съз-
нават, че цената на първоначалните 
успехи на Русия е била крайно висока. 
Цената за употребата на тактическо 
оръжие ще бъде многократно по-ви-
сока: то няма да има особен военен 
ефект, но ще съсипе все още същест-
вуващите отношения на Русия с Индия, 
Китай и с останалия свят.

Истинското поражение може да доведе 
до разплата, многократно надвишава-
ща онова, което се случи през 90-те го-
дини, когато Съветският съюз се раз-
падна, но Русия все пак си запази всички 
атрибути и украшения на съветската 
империя – мястото си в ООН, посол-
ствата и дипломатическата служба 
– за сметка на други бивши съветски 
републики. 1991 г. беше преломен мо-
мент, когато руснаците трябваше 
да осъзнаят цялата безразсъдност на 
имперските претенции на Москва; то-
гава те трябваше да разберат защо 
толкова много съседи ги ненавиждат и 
се боят от тях. 

За десет години Путин, преизпълнен 
с обида, съумя да убеди мнозинство-
то от руснаците, че Западът и ос-
таналият свят с нещо са им длъжни 
и че по-нататъшните завоевания са 
оправдани. 

Военните загуби биха могли да се пре-
върнат в реална възможност за на-
ционален самоанализ или за сериозни 
промени, както често се е случвало с 
Русия в миналото. Само провалът може 
да принуди руснаците да се замислят 
над смисъла и целите на колониална-
та идеология, която в течение на де-
сетилетия нееднократно е довеждала 
до обедняването и разрушаването на 
тяхната икономика и на тяхното об-
щество, а също и на икономиката и 
обществата на техните съседи. Още 
един замразен конфликт, още един ком-
промис, спасяващ лицето на страната, 
няма да сложи край на руската агресия, 
нито ще донесе траен мир. 

Превод от английски Тони Николов
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Тираните често страдат от психи-
ческо заболяване, което бих нарекъл 
„мания на географската карта“. Те се 
стремят максимално да разширят 
границите на своите страни – пре-
небрегвайки всеобщото възмущение, 
като се надсмиват над целия свят в 
стремежа си да включат в своите им-
перии все нови провинции, департа-
менти, земи, обединявайки ги със съ-
ществуващата досега страна. „Ето 
какъв държавник съм аз, ето какво 
сторих заради величието на моя на-
род“ – сякаш заявяват всички тези 
„обединители“.

Ако завоеванието се скрепи с между-
народното призвание, тогава заво- 
евателят все още има шанс да удър-
жа завоюваното и да го предаде на 
потомците си; но ако светът откаже 
да признае всички тези аншлуси, уни-
фикации и възсъединявания, ако, без 
да дочака мира, завоевателят още 
във военно време алчно и маниакално 
започне да рисува новите граници на 
своята страна, то обикновено всич-
ко това завършва много зле и даже 
комично (ако забравим за миг кръвта, 
пролята при цялото това прекроява-
не на границите). 

Около 1812 г. Наполеон Бонапарт обя-
вява за части от Франция цялото 
ляво крайбрежие на Рейн, Нидерлан-
дия, Хамбург, Бремен, значителни 
части от Италия – Генуа, Торино, 
Рим, а също и Елба. Франция, която 
прекосява Пиренеите, присъединява 
Каталония и даже далечната Адриа-
тика с цяла Далмация и Йонийските 
острови. Казват, че Наполеон с осо-
бено наслаждение измислял названия 

на департаментите, включващи тези 
земи. Напълно понятно е, че нито ис-
панските Кортеси, нито свободните 
страни в Европа са признали подоб-
ни „присъединявания“. И когато идва     
1814 г., а след това и 1815 г., тогава 
Франция бива върната в своите ста-
ри граници – от 1792 г.

Коритото на великата империя се 
разбива, а заболелият от манията 
на географската карта бивш импера-
тор бива отправен не по своя воля на 
остров Света Елена като пленник на 
Великобритания. 

Хитлер, от своя страна, надувайки се 
от гордост, е включвал всевъзмож-
ни нови земи в „хилядолетния Райх“ 
– Елзас и Северен Шлезвиг, Ейпен и 
Малмеди в Белгия, Судетите и Крайна 
(днешната Словения). Източна Прусия 
неимоверно се разширява за смет-
ка на Литва и Полша. Варшавското 
генералгубернаторство и протек-
торатът на Чехия и Моравия също 
влизат в Райха, макар и наполовина. 
Разнообразните названия и стату-
тите на присъединените земи Хит-
лер също е измислял еднолично. И това 

много му се е харесвало – да твори нов 
свят. След „измяната“ на Италия през            
1943 г. фюрерът бърза да включи в им-
перията си Далмация (заедно с Триест 
и Тирол). А междувременно наближава 
есента на 1944 г. Понятно е, че никой 
освен самия фюрер и малкото оста-
нали му верни сателити не е признал 

Андрей Зубов

Манията на „събирачите на земи“ –
„Сега, в хода на военните 
действия в Украйна, 
Русия ламти да включи 
цели украински области                       
в своите граници.                                         
Как ще приключи всичко 
това?“ Есе, публикувано                                                              
в украинското издание 
„Новое время“ 

Андрей Зубов (род. 1952 г.) е руски 
историк, философ, църковен деец 
и общественик, известен с ка-
тегоричната си позиция срещу 
режима на Путин. Той е замест-
ник-председател на Партията 
на народната свобода. Уволнен 
е като преподавател през 2014 г.                                                                                 
заради това, че се обявява про-
тив анексирането на Крим. Ав-
тор е на осем исторически мо-
нографии и на около 300 научни 
статии. 

от Наполеон до Хитлер

тези маниакални разширения. Све-
тът му се е надсмивал през сълзи. На 
всички е било ясно, че нацистката 
държава доживява последните си ме-
сеци – време ли е тогава за развлече-
ния с географската карта.

Вашият кумир Сталин също не е поз-
волявал това, скъпи „географи“…

Потсдамските споразумения от 1945 г.                                                                                                           
връщат границите на Европа към 
картата на Версайския мир. На Изток 
Сталин е бил още по-суров – Германия 
губи цяла Източна Прусия, цяла Силе-
зия и Померания. Налагат ѝ границата 
по Одер и Ниса. 

Впрочем краят на нацисткия любител 
на „игри на империя“ е на всички извес-
тен. Никому не пожелаваме това. Но 
разплатата е закономерна.

Превод от руски Тони Николов

Ако, без да 
дочака мира, 
завоевателят още 
във военно време 
алчно и маниакално 
започне да рисува 
новите граници    
на своята страна, 
то обикновено 
всичко това 
завършва много зле 
и даже комично
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В неправилно водените дебати за рус-                                                                                       
ката култура и привържениците, и 
противниците на нейното „кансели-
ране“ изхождат от погрешни пред-
стави. Те редуцират културата до 
няколко представителни имена на 
творци като Лев Толстой или Фьодор 
Достоевски. И негласно приемат, че 
националните култури са статич-
ни. Ала културата е динамична ко-
муникативна форма, която обхваща 
ценностни представи и светогледи. 
Може да се каже, че при управлението 
на Путин в Русия възникна специфич-
на култура и между руската култура 
на XIX в., инструментализирана от 
режима на Путин като политиче-
ско оръжие, и културата на Путино-
вата епоха съществува перверзна 
приемственост. 

От средата на предишното десети-
летие в руската култура започнаха 
да се очертават промени, които по-
степенно оформиха цялостна карти-
на. Най-добре я представя едно му-
зикално видео, създадено през 2019 г.                                
от писателя Александър Ципкин и 
режисьорката Рада Новикова към пе-
сента на Борис Гребеншчиков „Тъмно 
като нощта“. Видеото, в което тек-
стът на руската рок легенда не играе 
никаква роля, е свободна интерпре-
тация по световноизвестния роман 
на Лев Толстой „Анна Каренина“. По-
средством „Тъмно като нощта: Ка-
ренина 2019“ могат да се проследят 
приемствеността и разломите меж-
ду руската аристократична култура 
на XIX в. и културата на Путиновия 
режим. Създателите на видеото са 
успели да очертаят психограмата на 
тази култура, в която насилието се е 
превърнало в единствено средство за 
комуникация в обществото. 

Видеото преобръща романа на Тол-
стой. В него Анна Каренина, дама от 
дворцовото общество на Санкт Пе-
тербург, рискува общественото по-
ложение и живота си заради своята 
любов към офицера Алексей Вронски. 
Тя иска да обича открито, да легити-
мира своята любов и да ѝ посвети це-
лия си живот. Тъй като мъжът ѝ не се 
развежда с нея, а Анна вярва, че е изгу-
била двете любови в живота си, своя 
син Серьожа и Вронски, тя се само- 
убива. Във видеото Каренин е охранен 
гологлав мъж с външност и говор на 

„новите руснаци“ – криминален тип, 
еволюирал до богат бизнесмен, който 
иска да прати в затвора невярната 
си жена. Ала Анна оказва съпротива. 
Вместо сама да се хвърли под вла-
ка, тя хвърля своя неверен любовник 
Алексей и съдейства на Федералната 
служба за сигурност да арестува съп- 
руга ѝ. 

Във видеото духът на романа се е пре-
върнал в своята противоположност. 
Всички герои действат брутално, ци-
нично и безогледно. Те са във война по-
между си. През 2019 г. се оказва, че Ка-
ренина познава най-добре правилата 
в този брутален свят. Тя изпреварва 
своите противници и се спасява, уни-
щожавайки другите. На това съот-
ветства и начинът на изразяване. За 
разлика от рафинирания литературен 
език на Лев Толстой съвременната Ка-
ренина използва говора на най-ниски-
те социални прослойки. Петербургска-
та аристокрация на XIX в. е заменена 
от криминална висша класа. Видеото 
показва какви ценностни представи 
определят културата на Путиновата 
епоха и колко много те се различават 
от тези на XIX в. Елитът, пресъзда-
ден във видеото, е скъсал с всички 
междучовешки обвързаности: любов-            
та, съчувствието, приятелството, 
солидарността вече не играят никак-
ва роля. Парите, властта и брутал-
ността са се превърнали в лостове на 
тази култура. 

Андрей Звягинцев тематизира спе-
цифичните проблеми на руското об-
щество през XXI век в своя завършен 
през 2017 г. филм „Нелюбов“. Във фо-
куса му е разкъсаната връзка между 
родителите и детето, Звягинцев по-
казва едно общество, което уврежда 
семейството още в зародиш. Както в 
„Каренина 2019“, детето в „Нелюбов“ 
става свидетел на скандал между 

Заал Андроникашвили 

Културата на насилието
За нелюбовта като 
състояние на днешното 
руско общество.                       
Или как цинизмът                    
на лагерния живот 
завладя висшите 
прослойки на руското 
общество

в Русия

Всички примери 
показват 
еднозначно: 
Путин, офицерът                     
от КГБ, и неговите 
„силовици“, които 
вярват единствено 
в насилието 
като решение, 
олигарсите, които 
са спечелили 
богатството 
си най-често                          
по криминален 
път, са превърнали 
културата в Русия 
в контракултура 
на насилието
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родителите, от който научава, че не 
е желано нито от майката, нито от 
бащата, които се развеждат. Вслед-
ствие на това то се самоубива. В 
„Нелюбов“ Звягинцев поставя без-
погрешна диагноза на обществото в 
годините на Путиновото управление. 

Нелюбовта като състояние на об-
ществото се заражда по времето на 
Съветския съюз, и то в най-тъмните 
периоди от неговата история. Руски-
ят писател Варлам Шаламов, който 
прекарва почти трийсет години в  
ГУЛАГ, ни е оставил литературните 
си впечатления от света на лагерно-
то общество. Шаламов е първокласен 
писател и прецизен анализатор на ла-
герния свят, който не само покварява 
чувствата между хората, но изобщо 
ги унищожава. В разказа „Сентенция“ 
(1965) Шаламов описва икономиката 
на чувствата в лагера. Единственото 
чувство, което лагерникът запазва 
малко преди смъртта, е злобата, ла-
герните чувства са негативни: злоба, 
страх, равнодушие. Първото положи-
телно чувство, което се връща след 
лагера, е състраданието, и то със-
традание към животните, което идва 
по-рано от състраданието към хора-
та. „Любовта не ме споходи отново. 
Ах, колко далеч е тя от завистта, от 
страха, от злобата. Колко малко имат 
нужда хората от любовта. Любовта 
идва тогава, когато всички човешки 
чувства вече са се върнали. Любовта 
идва последна, връща се последна, пък 
и връща ли се изобщо?“ За Шаламов 
любовта принадлежи към света на 
културата, тя няма място в лагерния 
свят, където властва насилието. 

Шаламов показва също как този кон-
трасвят променя културата. В тек-
ста „Какво видях и разбрах в лагера“ 
той обобщава законите на лагерния 
свят. Говори за крехкостта на кул-
турата и цивилизацията, за това, 
че като аргумент побоите са почти 
неопровержими, че опиянението от 
властта, от безнаказаното убийство 
е огромно на всички нива сред палачи-
те на режима. Ерозията на чувствата 
е обратната страна на възвеличава-
нето на насилието. 

Показва го ясно и „Катерина 2019“. Ка-
ренин от видеото идва от лагерната 

среда, той говори нейния език, споде-
ля нейните ценности. Ужасяващо е, че 
езикът и ценностите на криминална-
та контракултура на ГУЛАГ са напус-
нали средата си и са окупирали висша-
та прослойка на обществото. Би било 
преувеличено да характеризираме 
културата на Путиновата епоха като 
култура на лагера. Ала не е преувели-
чение, че руското изкуство от Пути-
новата епоха показва едно общество, 
което в своята икономика на ценнос-
ти и чувства ужасяващо е заприли-
чало на лагерната контракултура и 
връзката му с нея е неразривна. 

Представата на Звягинцев за нелю-
бовта описва обществото от Пути-
новата епоха, в което възвеличаване-
то на насилието като ултимативно 
средство за комуникация е обратна-
та страна на ерозията на човешките 
чувства.

Ако човек споделя това разбиране, 
отделните парчета от Путиновата 
епоха се събират в страховита мо-
зайка. Тези парчета вече не изглеждат 
като случайни атаки и изстъпления, а 
като части от една контракултура 
на нелюбовта. Самият Путин използ-
ва езика на улицата. След анексията 
на Крим той обясни международното 
положение на Ангела Меркел със след-
ното фамилиарно остроумие: „Няма 
значение как една жена си ляга в пър-
вата брачна нощ, нещата винаги са 
едни и същи“. Преди нападението над 
Украйна той се обърна към украин-
ския президент с цитат от вулгарния 
фолклор: „Независимо дали ти харес-
ва, или не, красавице моя, ще трябва 
да търпиш“. Спомняме си изпълнени-
те с омраза тиради на покойния десен 
популист Жириновски, неспирните 
злостни тиради на говорителката 
на Външното министерство Мария 
Захарова, на телевизионната пропа-
гандаторка Маргарита Симонян и на 
Владимир Соловьов към хора, които 
са арестувани като врагове на дър-
жавата заради плакати с цитати от 
Толстой. Спомняме си за брутални-
те убийства и изнасилвания в Буча 
и Ирпин, за руските войници, които 
ограбват украинските домове и из-
пращат откраднатата плячка на 
семействата си в Русия. Спомняме си 

войнишката съпруга, която призова 
мъжа си да изнасилва украинките. 

Можем да дадем още примери, като 
цяло те показват еднозначно: Путин, 
офицерът от КГБ, и неговите „сило-
вици“, които вярват единствено в 
насилието като решение, олигарсите, 
които са спечелили богатството си 
най-често по криминален път, са пре-
върнали културата в Русия в контра-
култура на насилието. Те използват 
руското изкуство от XIX в. като спо-
соб за увеличаване на богатството 
си и не се интересуват от култура-
та, която е довела до създаването на 
това изкуство. Пред Русия днес стои 
задачата не само да промени из осно-
ви властовите отношения в полити-
ката, но и да възстанови общество-
то. Дали това обновление ще има за 
отправна точка културата на XIX в.,                                  
която в света на Путин e изопачена 
до неузнаваемост, или ще се нуждае 
от пълно обновление, е трудно да се 
каже. Във всеки случай ще са потребни 
огромни обществени усилия.

Текстът е публикуван във „Франкфур-
тер Алгемайне Цайтунг“

Превод от немски Людмила Димова

Заал Андроникашвили (род. 
1973 г.) е литературовед и 
публицист, работи в Центъра 
за литературни и културни из-
следвания „Лайбниц“ в Берлин, 
професор в Университета 
„Илия Чавчавадзе“ в Тбилиси. Из-
следванията му са в областта 
на културната семантика на 
пространството, политическа-
та теология, културната исто-
рия на Грузия, Съветския съюз, 
Кавказ и Черноморския регион. 

Заал 
Андроникашвили 
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Нека се върнем в началото на ва-
шето общо начинание. Как започна 
всичко?

Иван Добчев: Всичко започна с това, 
че и двамата бяхме в Сатиричния теа-
тър. Грети много по-отдавна, аз оти-
дох с Коко Азарян, който ме покани, за 
да се опитаме да върнем театъра към 
онова, заради което Боян Дановски и 
Методи Андонов го бяха направили. А 
театърът беше станал голяма естра-
да. Грети се бореше там от няколко 
години. В тези времена беше започна-
ло да се пропуква нещо, да се появяват 
възможности за създаване на алтер-
нативни театри. Грети имаше свой 
проект – „Театър отблизо“, а аз имах 
проект за „Театрална работилница“. 
И двамата кандидатствахме с тях. Аз 
обаче бях участник в Русенския коми-
тет (Общественият комитет за еко-
логична защита на Русе е първата не-
формална дисидентска група у нас от 
края на 80-те години, б.р.) и се оказа, 
че като основател – според Комитета 
по култура – идеологически нямам пра-
во да имам свой проект. Тогава Грети 
ме покани в „Театър отблизо“, който 
вече беше одобрен. Стартирахме през 
него и първоначално бяхме театрално 
студио…

Маргарита Младенова: Преди да съ-
берем двете си идеи, в последните 

5–6 години назад, Гротовски се беше 
появил на европейска сцена с неговия 
театър лаборатория и въпросът не 
беше само да имаш пример. И двамата 
имахме едно допускане и усещане какво 
би могъл да бъде театърът, както и 
натрупан доста солиден опит по от-
ношение на това, което не искаме да 
бъде. И това не тръгна само от въз-
можността да направим нещо, защо-
то в годините на Перестройката вече 
друг вятър вееше и тези, от които за-
висеше да стане промяната, бяха по-
ларж. Двете неща се съчетаха – това, 
че ние искахме да правим друг театър, 
и времето, в което това беше възмож-
но да започне.

„Сфумато“ освен театър в себе си 
е и платформа, която обединява 
около себе си много хора, има об-
ширна периферия.“ Цитирам Явор 
Гърдев. Как успяхте да го съхрани-
те толкова дълго и устойчиво да 
развиете формация със собствено 
лице? Да запалите толкова много 
хора, да ги вдъхновявате – вече 33 
години?

Маргарита Младенова: В началото 
бяхме доста по-затворена система, 
чиста лаборатория, започнахме само 
с 12 актьори. Ние създадохме „Сфу-
мато“ заради репетицията, както 
Ефрос би казал. Заради другия начин 
да се изгражда вътрешната сво-
бода, да се открива езикът на едно 
представление. Много пътувахме по                                                                  
света. И е хубаво да споменем, че и 
двамата като режисьори нямахме 
проблем да зарежем „Сфумато“ и да 
останем някъде по света, например 
във Франция. Имахме много такива 
изкушения и предложения. Но „Сфу-
мато“ вече беше създаден, нещата 
се случваха и актьорите ни чакаха. 
След този споделен опит решихме 
да отворим системата. Събрахме 
актьорите и си говорихме с тях, из-
кушихме ги за статута на свободни 
артисти и променихме моделите, по 
които работим. Започнахме да правим 
ателиета, на които и досега страшно 
много държим и в които участват по 
80–100 души. Понякога те бяха спек-
такъл процес, за да съберем актьор-
ски състав, а някога бяха върху една 

тема. Започнахме да правим паралел-
ни програми. „Сфумато“ стана място-
то, което приема много независими 
театрални идеи, Малките сезони съ-
бират „прощъпалници“, „първолаци“, 
първи стъпки от всички изкуства. 
Цялото това отваряне на системата 
натовари неимоверно работата на 
екипите, но в същото време започна 
да се умножава кръгът „Сфумато“ – 
творчески и зрителски. 

Това, което много ме впечатлява 
в „Сфумато“, е, че има път, който 
следва неотклонно. Не знам дали се 
е случило интуитивно, или е плод 
на много труд, но това наистина 
ви отличава на театралния пазар в 
България. Не се сещам за друг теа- 
тър с толкова ясна стратегия. 

Иван Добчев: Тук е много важно да 
можеш да устояваш независимо от 
резултата, който се появява и по-
някога е плод на това, че не си извел 
нещата докрай, не сме свършили до 
края своята работа тук. Най-вече и 
заради контекста. Още в началото в 
нашето „Студийно евангелие“ много 
важна фраза, много важна теза беше, 
че „Сфумато“ може да бъде разбрано 
само чрез това, което не иска да бъде. 
И в това „не иска да бъде“ ние вкар-  
вахме всички останали конвенционал-
ни театри, което настрои много хора 
срещу нас. Те и до ден днешен продъл-
жават да скърцат със зъби, когато 
стане въпрос за „Сфумато“, като за 
нещо, което ги отрича, което казва, 
че това не е вярно, че това е фалши-
во, че това, както казва Питър Брук, 
е „мъртъв театър“. Да се устоява 33 
години не е никак лесна работа. Не сме 
се отпуснали, не сме се предали, не сме 
слезли назад. Опитвали сме се да на-
правим компромис и да се занимаваме 
с нещо, което е по-злободневно, кое-
то е в днешния ден. Например „Медея 
– майка ми“ стоеше в една съвремен-
на ситуация на завърналия се от чуж-
бина българин, който иска да намери 
майка си, да намери някаква ценност, 
но намира нещо съвсем друго –някак-
ва чалга култура. След това се убе-
дихме, че е грешка, компромис. Трябва 
да слагаме големите теми, големите 
текстове, големите проблеми, които 

Целият човек в цялото битие
„Ние създадохме 
„Сфумато“ заради 
репетицията, както 
Ефрос би казал.                         
Заради другия начин 
да се изгражда 
вътрешната свобода, 
да се открива езикът                                                  
на едно представление.“        
С Маргарита Младенова 
и Иван Добчев, които                                              
през май отбелязаха 
75-ата си годишнина, 
разговаря                                   
Мария Панайотова
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са някакъв същински репер, същинска 
опозиция срещу онова, което е всеки-
дневната чалга култура, която забав- 
лява публиката.

Маргарита Младенова: За пътя „Сфу-
мато“ искам да кажа още нещо. Това не 
е пипане в тъмното по отношение на 
стратегията, на интуицията за път 
и битие. Ние стъпваме на нещо, в кое-
то и досега сме убедени – артистиз- 
мът е духовна практика, артистиз- 
мът е човекознание през духовното. 
Това е първото важно нещо, то не е 
религия за правенето на театър, не 
е и задължително да бъде. Другото е 
убеждението, допускането, че винаги, 
при всяка експедиция страшно много 
четем с актьорите, имаме консул-
танти – филолози, теолози, философи, 
поети и други, в зависимост от това, 
което предприемаме. В човека, в ар-
хетипа му има духовен ген и той може 
да бъде събуден. Това е основанието, 
върху което и методики, и практики, 
и ателиета сме работили и открива-
ли. По отношение на театралната, 
понятийна лексика това може да се 
нарече „не-играта в играта“, то са-
мото име на театъра – „техника за 
рисуване на въздуха“, го подсказва по 
един по-поетичен начин. Безусловна-
та енергия, която текстовете или 
прочитът, намерението предизвик-
ват в правещия, ни е водила винаги. 
Иначе играта може да е много различ-
на във всеки опит. Така започнахме 
да работим в програми, защото ние 
не сме репертоарен театър. Минах-
ме през тези експедиции – и Чехов, и 
Достоевски (два пъти), и Йовков, и 
Стриндберг, и програма „Архетипи“… 
Това очертава пътя, върху тези бази, 
върху тази онтология на театрално-
то. Затова аз не мога да кажа, че „Сфу-
мато“ е типичен театър. И никак не е 
необходимо всичко живо да е „Сфума-
то“, както са се шегували някои от на-
шите колеги и са ни казвали, че много 
насериозно сме се взели. Не, ние не се 
вземаме насериозно, ние много насе-
риозно сме взели театъра като въз-
можност. Да не говорим, че големите 
спектакли, големите стратегии от 
втората половина на ХХ век, високо-
то време на европейския и световния 

театър ни е било много близко – цели-
ят Брук, цялата Пина Бауш и кой ли не 
някак са ни окуражавали, но въпреки 
това ние сме вървели по свои пътища. 
И до момента е така. 

Какво се вижда в огледалото на 
сцената? 

Иван Добчев: Тази метафора, тази 
игра на думи – огледалото на сцена-
та, отразява по някакъв начин онова, 
което се случва в живота. Мейерхолд 
и Маяковски ще говорят не за огледа-
ло, а за увеличително стъкло, което 
фокусира, уголемява някои неща. Има 
го това, че огледалото на сцената 
отразява по някакъв начин света, в 
който живеем. Друг е въпросът, че 
той е повдигнат, всичко е някак на ко-
кили, че не може да бъде едно към едно. 
Това отражение на живота да бъде 
едно към едно с живота – за нас е пър-
вото указание, удивителна и червена 
лампа, че започваш да се занимаваш 
с мъртъв театър – който отразява 
живота такъв, какъвто е. Ние винаги 
сме допускали, че в това отражение 
трябва да има и „там – винаги“, не 
само „тук“ и „сега“. Това „там“ и „ви-
наги“, това стремление към отвъд-
ното, невидимото, към онова, което 
е оттатък видимия хоризонт, плод на 
въображението, на вярата, на „има ли 
Бог, няма ли Бог“ – страшно много са 
ме занимавали и по някакъв начин пра-
вят нашето огледало много различно 
от огледалата в другите театри. 

Маргарита Младенова: За мен най- 
точното определение за изкуствата 
и защо му е на човека всичко това, е, 
че то, изкуството, е интуиция за би-
тие, то се занимава не с тази част 
от човека, която е приложима в жи-
тейската реалност, не с това, кое-
то човек е по принуда и знае за себе 
си, а с това, което той би могъл да 
бъде. Занимава се с възстановяване 
на целостта на човека като потен-
циал. С целия човек в цялото битие. 
Това е предназначението. Това сме 
търсили. Това съществува в много 
големите автори, в големите худож-
ници. И сега за огледалото на сцена-
та… На фестивала „Варненско лято“ 
се проведе дискусия за паметта и 

театъра, за времето и театъра. Там 
споделих това, което имам като усе-
щане за черната кутия на сцената, 
особено през последните години, кои-
то са много тревожни. Обичам след 
представление, когато публиката си 
е тръгнала, актьорите са в гримьор-
ните си, декорът още не е развален, а 
представлението не просто е свър-
шило, а го няма – да стоя срещу тази 
черна кутия. На мен ми изглежда като 
черната кутия на самолет, който е 
тръгнал да пада, тази черна кутия 
излъчва своите тревожни сигнали, 
своя SOS. Това е предназначението на 
театъра – да не вървим след събити-
ята, а да ги изпреварваме, да отпра-
вяме своите предупреждения какво се 
случва с човека, накъде отиват неща-
та, какво става с контекста. Защото 
контекстът никак не е попътен на 
такива послания. Днешният човек не 
може да понесе тревогата, не иска да 
се натоварва. 

Имате ли отговор на въпроса на-
къде отива театърът?

Маргарита Младенова: Както е тръг-
нал – театърът отива към опасност-
та да се дигитализира до такава сте-
пен, че скоро да няма нужда от живи 
пространства за живи срещи, което 
всъщност ще е неговият край. И ние 
естествено правим всичко възможно, 
без да подценяваме технологиите, да 
държим на хоризонта живата среща, 
която размества и нашите пластове, 
и пластовете на зрителите, докато 
сме съучастници в срещата.

Иван Добчев: С моите внуци се опит- 
вам да правя разни неща в посока на 
казуса как да конкурираш умните 
телефони и устройства, които ги 
привличат като магнит, как да ги из-
вадиш от това и да ги вкараш в кон-
кретния, живия дъх в дъха, опит, игра, 
увлечение в нещо, което е тук, на 
живо и сега се случва, и може да бъде 
много по-фантастично от онлайн 
филмчетата и социалните мрежи. 
Това е нещо, което е патос на „Сфума-
то“ – да извадим зрителите от диги-
талния свят, да ги вкараме в нещото, 
което става пред очите им и е живо, 
дишащо.
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Когато зрителите влизат и изли-
зат от залата, гледате ли лицата 
им? Какво виждате?

Иван Добчев: Често правим много ху-
бави срещи със зрителите, сядаме 
на сцената и говорим с тях, това е 
страшно интересно. Ефрос беше ка-
зал, че е много важно за режисьора да 
стои във фоайето и да вижда лицата 
на зрителите, когато влизат в теа-
търа. Хубаво е да видиш и лицата на 
зрителите, когато излизат от пред-
ставление, да разбереш какво ги е раз-
вълнувало, натъжило, замислило.

Маргарита Младенова: Нашите зри-
тели не се уплашиха от пандемията, 
нашата публика, предимно млада, си 
казваше: „Искам да отида на театър, 
да го гледам нa живо“. И така си отгле-
дахме страхотна театрална публика. 

Нека да кажем нещо и за вашите 
учители…

Маргарита Младенова: За мен учител 
не е този, който ти е в прекия смисъл 
учител, при когото имаш часове и т.н. 
Моите учители много често даже не 
са и подозирали, че са ми учители. От 
друга страна обаче, ние сме от поко-
лението актьори, които много са се 
учили от голямата българска режи-
сура. Иван е бягал от Академията, 
за да ходи на репетиции на „Ромео и 
Жулиета“ във Видин при Леон Даниел. 
Аз цялото следване си го изкарах на 
стълбите в Сатирата на репетиции-
те на Методи Андонов. Той идваше на 
мои репетиции, говорили сме си. Ме-
тоди ми е един от първите учители. 
После в Русе имах късмета да заваря 
Слави Шкаров, един уникален българ-
ски театрален човек, който стои, за 
съжаление, само в паметта на тези, 
които са работили с него. И разбира 
се, Брук, на когото сме гледали всичко. 
Била съм на негови репетиции, водила 
съм разговори с него. Това предаваме 
и на студентите си. Тази негова книга 
– „Празно пространство“, тя е библия 
за театрала, от което и поколение да 
е. Учителите са много важни. Много. 
Те стоят зад гърба ни. 

На какво искате да научите ваши-
те студенти?

Маргарита Младенова: Най-добре 
тях да ги питате на какво сме ги на-
учили, защото те могат да артику-
лират, защото са и мислещи освен 
чувстващи, трепетни, вярващи, 
отворени, енергични, принадлежни и 
разбира се – много крехки, защото не 
скъсяват пътищата. Скоро имахме 
едно честване в Академията с всич-
ки наши класове, беше изключително 
вълнуващо. 

Иван Добчев: Това, което възпитава-
ме у тях, чрез примери, книги, споме-
ни на наши учители е да могат да си 
създадат критерий за истинския те-
атър и да могат спонтанно да се от-
казват от лесния начин да се впишеш 
в обстановката или средата. 

Има ли разлика в театралните по-
коления, през вас са минали наисти-
на много класове актьори? 

Иван Добчев: Нашият първи семестър 
в Академията обикновено е посветен 
на „Откъде идваш, човече?“, „Помня, 
значи съм“, „Аз идвам отнякъде“, „С 
какво идвам, какво в моето детство е 
оставило в мен незабравимо усещане, 
първа среща със смъртта или първа 
среща с любовта“… И с годините за-
белязвам, че това все повече липсва. 

Застава срещу теб едно момче или 
момиче и казва: „Професоре, нищо не 
мога да намеря в моето детство, не 
си спомням, нямам, нямам нищо“. Няма 
свое детство, няма памет, няма съ-
щински случки или пък са се изтрили, 
защото в телефона има „по-същест-
вени“ неща.

Маргарита Младенова: Променят се 
поколенията. Да речем, експеримен-
талният клас, в който бяха Снежина 
Петрова, Албена Георгиева, Жана Ра-
шева, Георги Тенев, Цветан Алексиев 
и още хора – те бяха много по-дръзки 
и много по-разкрепостени, гладни за 
знания, те непрекъснато четяха, пра-
вехме им практики, тяхната програма 
беше много по-различна, алтернатив-
на даже. На мен много силно впечат-
ление ми направи класът, който сега 
е втори курс, как в първия семестър 
около темата за спомени и сънища 
всички говореха за страх, за пър-
вия страх, „страх ме е да кажа“. Този 
страх откъде е всмукан, особено като 
се прибави и липсата на натрупване? 
Ние непрекъснато правим неделни ча-
сове върху митологията, върху Стария 
и Новия завет – това са бази на изкус- 
твото, метасюжети, те трябва да ги 
знаят, за да сравняват сега с тогава. 

Ателие по Йордан Радичков под ръководството на Маргарита Младенова и Иван Добчев, 
2016 г., фотография Цочо Бояджиев
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Така лека-полека те започнаха да се ос-
вобождават от този страх, да усещат 
самоценност, която трябва да работи, 
за да имат самочувствие на някой. 

Това, с което се занимавате, по 
някакъв начин е свързано с изпра-
щане на сигнали – към актьорите, 
зрителите, контекста. И понякога 
тези сигнали могат да останат 
неразчетени или пък неразбрани, 
да се изгубят. Страхувате ли се 
от това?

Иван Добчев: Много рано започнахме 
да усещаме, че голяма част от зрите-
лите недокрай разбира какво гледа. И 
се появява съблазънта да слезеш, да се 
върнеш, да обясняваш, да поясняваш, 
да илюстрираш. Но бързо разбрахме, че 
това е изкушение, слабост, и то благо-
дарение на това, че нашите спектакли 
пътуваха. Имах много спонтанна сре-
ща с един зрител във Франция, в един 
малък град, доста далече от Париж. 
Той сподели, че 15–20 минути е гледал 
титрите, след това е престанал да ги 
чете, защото всичко му било ясно. Не-
зависимо че е на език, който не разби-
ра. Тогава си дадох сметка, че виждаш 
цялата ситуация и как стоят нещата, 
дори и да не разбираш езика, защо-
то нямаш нужда от титрите, които 

буквално да ти превеждат смисъла. 
Първите признаци на отказ от живия 
театър са като започнеш да казваш 
на зрителя какво да мисли и чувства. 
Както твърди Брук – мъртвият те-
атър казва на зрителя това, което 
той вече знае, казва му „ти всичко 
знаеш, ти си интелигентен“, а живи-
ят театър провокира, той може да не 
бъде разбран докрай, да остане като 
загадка, да поиска от теб да останеш 
след това и да попиташ режисьора 
или актьорите за това, което не си 
разбрал. 

Маргарита Младенова: Има много жи-
тейски ситуации, понякога – шокови, 
които ми дават да разбера, че живеем 
в паралелни реалности, че ние, „Сфу-
мато“, изграждаме една паралелна ре-
алност не защото това искаме, а за-
щото контекстът е съвършено друг, 
различни коридори на живеене, уви – 
твърде груби и отчайващи. Вече има 
един нов тип човек, продукт на този 
етап на цивилизацията (не мога да го 
нарека дори пещерен човек, защото 
би било ласкателство) – груб, невеж, 
нагъл, безцеремонен, той е тук, за да 
взема, да бута, да се разтоварва върху 
другия и нищо друго не го занимава. И 
това не е изключение, това е новият 
т.нар. масов човек. Аз се страхувам 
от този тип човек, и то не за себе си 

или за театъра, страхувам се за са-
мите хора, за нашите деца, за другия 
човек как ще оцелее в контекста на 
тази грубост. Това не е за подценява-
не, това си е страшно. Да му бере гре-
ха, който си е затварял очите, защото 
тук вече става дума за политически 
елити, за интелектуалци, които не-
гласно отстъпват от предназначение-
то си, окопават се някъде, а животът 
продължава да отглежда такъв тип 
човек. Битката там как ще бъде спе-
челена? Тя е предварително загубена, 
което обаче не трябва да ни обезсър-
чава да я водим. Ние водим битка за 
отделния човек. Това е програмата ни 
максимум.

Битката е безкрайна. Виждате ли 
някъде края?

Маргарита Младенова: Не. Края не го 
виждаме, но имаме надеждата, както 
казва Унамуно – само през отчаяние-
то можеш да разбереш какво озна-
чава истинска надежда, само отчая-
нието може да я породи. Надеждата 
е в това, което се отлага невидимо 
в двама, трима, петима. Има такива 
невидими пътища на надеждата. Не 
трябва да чакаме доказателство за 
това, че сме прави. Истинската вяра е 
без доказателства, няма да дочакаме 
доказателства. 

В едно интервю Бенедикт Към-
бърбач споделя, че „театърът е 
дим и огледала, в които актьорите 
събличат слоеве от себе си, за да 
разкрият слой истина“. С режи-
сьорите как е?

Маргарита Младенова: Няма как да е 
различно в импулса си, в природата на 
импулса, за режисьорите е същото. 
Просто отговорностите са различ-
ни. Ние искаме едно и също. Режисьо- 
рът се грижи за цялото, а актьорът 
за своята част от това цяло, но той 
усеща тази цялост. Иначе какво зна-
чи поетика на един спектакъл или на 
един автор? Ние не можем да искаме 
различни неща и е прав Брук, като 
казва, че на първата репетиция режи-
сьорът е слепец, който води слепци. 
Не че не знае накъде върви и какъв му 
е хоризонтът, но как ще стане – само 

Иван Добчев е завършил Художествената гим-
назия в София и театрална режисура в НАТФИЗ 
„Кръстьо Сарафов“, където понастоящем е про-
фесор. Бил е режисьор в Пловдивския театър, 
Театъра на българската армия, Сатиричния те-
атър. Основател заедно с Маргарита Младенова 
на ТР „Сфумато“, артистичен директор от 1989 г.                                                                                       
Сред 150-те му постановки са: „Чайка“ от                                       
А. П. Чехов (заедно с Маргарита Младенова), „Думи 
към Б.“ по С. Бекет и Б. Папазов, „Грехът Куцар“ 
по Йовков, „Падането на Икар“ по И. Бергман и 
Радичков, „Апокриф“ и „Черното руно“ (заедно с 
Маргарита Младенова), „Нирвана“ от К. Илиев, 
„Лазар и Иисус“ по Ем. Станев, „Възвишение“ по 
романа на М. Русков, „Гео“ по романа на Хрис-
то Карастоянов „Една и съща нощ“, „Бесове“ 
по Достоевски, „Нова библия“ по Радичков и др.  
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заедно можем да го придвижим. Не съм 
сигурна, че целта е да разкрием свои-
те истини. Целта е през себе си да се 
припознаем в едни истини, които не 
започват от нас и няма да свършат с 
нас. 

Иван Добчев: Парадоксът при режи-
сьора е, че той трябва да емпатира, 
да се припознае в този герой или тази 
героиня, да мисли и усеща като тях. И 
тогава моето въображение и моята 
архетипна памет ще ми подскажат 
какъв да бъде светът наоколо, какви 
да бъдат другите. Това е разликата 
между актьора и режисьора.

Маргарита Младенова: Трябва да има 
идея. Всичко тръгва от идеята на ре-
жисьора, която след това се превръ-
ща в замисъл и после в представле-
ние. Не може без идея. Имаме колеги 
от други поколения, които казват: 
„Аз харесвам този текст, отиваме 
с актьорите на първа репетиция и 
започваме да търсим ход“. Така ще си 
остане, това не е гласуване върху коя 
идея да се обединим. Идеята предхож-
да, който има идея, може да се нарече 
режисьор. Режисьорът е този, който 
води с идея. 

Четох някъде за т.нар. „момент 
на бездиханност“. Леко ти е, не усе-
щаш, че дишаш, и сякаш времето е 
спряло. Някаква форма на дълбоко 
дишане, в която клетките получа-
ват по-голямо количество кисло-
род. Вие имате ли такива мигове 
на „дълбоко дишане“ с театъра?

Иван Добчев: Да, това ни е познато и 
много често го наричаме метафизи-
ка. Да стигнеш до това метафизично 
усещане, метафизично време, къде-
то времето е спряло, няма ги часов-
ниците – там е най-възможен (ние го 
наричаме) екстатичен театър. Ти си 
над нормалното, над реалното, ти си 
над него. Тялото ти е в пълен покой, 
няма никакво напрежение в него. И въп- 
реки това ти си в усещането, че си в 
екстатичното.

Маргарита Младенова: За актьори-
те такива мигове са свързани с пред-
ставленията. Рядко е, но всеки от ак-
тьорите има такъв звезден миг, миг на 

гениалност. А за режисьорите според 
мен тези мигове, когато е „О, миг, пос-
при“, са свързани с репетицията. Какво 
става на репетиция, след мъка, в тази 
пещ, изведнъж този живот се отвинт-
ва, отлепя се и тръгва по вертикала 
нагоре или надолу. И точно тогава е 
бездиханност, безтегловност, не ис-
каш това да свършва, а в същото вре-
ме знаеш, че ей сега ще е краят. Стра-
хотно! Всъщност заради тези мигове е 
всичко. Те много трудно се постигнат 
и залогът е много висок. 

Иван Добчев: Имах такава репети-
ция скоро в едно представление, кое-
то вече се играе в НАТФИЗ – „Иванов 

му казах „Браво!“. Защото той същин-
ски се домогна до това какво става с 
този човек. 

Маргарита Младенова: Но това може 
да се случи само ако си извън собстве-
ния си обхват, извън своята зона на 
комфорт, само тогава може да се случи. 
Прав е Арто. 

Психолозите казват, че хората ус-
пяват да живеят в настоящето, 
защото вярват, че съществува бъ-
деще. Всъщност бъдещето е въпрос 
на гледни точки. Може би и то е 
онези „огледала и дим“, за които 
си говорихме, в които искаме да се 

Маргарита Младенова е завършила Математиче-
ската гимназия в Свищов и театрална режисура 
в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, където днес е 
професор. Основателка заедно с Иван Добчев 
на ТР „Сфумато“, директорка от 1989 г. Създа-
ла е над 150 постановки в Народния театър 
„Иван Вазов“, Сатиричния театър, драматич-
ните театри в Сливен, Варна, Пазарджик и др. 
Сред постановките є са: „Играем Петрушевска“, 
„Грехът Златил“ по Йовков, „Луда трева“ по Ра-
дичков, „Три сестри“ от А. П. Чехов, „Антигона 
смъртната“ по Софокъл, „Мъртвешки танц“ от 
Стриндберг, „Зимна приказка“ от Шекспир, „Рицар 
на Светия Дух“ от Б. Папазов, „Идиот“ по Досто-
евски, „Луда трева“ по Радичков, „Духът на поета“ 
от Ст. Цанев, „Дон Кихот“ от Сервантес и др. 

– Барабанов“. Актьорът/студент, 
който играеше Иванов, има много важ- 
на сцена, където влиза в един монолог 
пред огледало. Стои с един партньор и 
го пита: „Какво става с мен?“. И тогава 
най-неочаквано той започна да плаче 
като дете, потекоха му сълзи, сцена-
та продължи, не спря и някак беше едно 
дете, което се е уплашило какво ще 
стане с него. И като стигна до „Иска 
ми се да си пръсна черепа“, плачът му 
спря. Това не можа да го повтори на 
представлението и никога след това. 
Но то му се случи, отидох да го целуна и 

огледаме или пък да се загубим. Ще 
успеем ли да отворим нова страни-
ца или да направим крачка напред 
към нещо по-добро?

Маргарита Младенова: Ако ние не 
успеем, все някой ще успее. Не може 
животът да остане в този пашкул, в 
тази херметичност, която натруп-
ва никак не добри неща. Не може да не 
предизвика духовен импулс, друга сила. 
А ние дали ще успеем да го направим, не 
е толкова важно, ние може би работим 
за този, който ще успее.
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„Обичам си спомените“, казва Стефка 
Евстатиева. Освен това тя обича да 
се завръща в България, където има 
много приятели, колеги и почитате-
ли, които помнят превъплъщенията 
ѝ на сцените. Не пропуска да отиде и 
на спектакъл. 

Връщате ли се назад във времето?

Разбира се, особено когато съм на опе-
рен спектакъл и слушам произведение, 
в което и аз съм пяла или много добре 
го познавам. Аз пея вътрешно и може 
би се издавам, защото ми казаха, че 
било по-интересно мен да гледат как 
съм изживявала случващото се.

Имам един почитател, аржентинец, 
Даниел, който ми казва „моята бъл-
гарска майка“. Когато за първи път 
бях в „Театро Колон“, той беше малко 
момче, сега живее в Монреал и често 
пътува, за да се видим. Финансист е, 
но и страстен меломан. Аз непрекъс-
нато се съветвам с него. Той е събрал 

всички мои записи, които е открил, и 
продължава да намира разни неща, 
защото е във връзка с различни мело-
мани по света. Така откри един много 
интересен запис от Торонто „Как се 
прави опера“. Тогава беше моят де- 
бют там в „Силата на съдбата“. В за-
писа разказваме как се е стигнало до 
спектакъла, показват се художници-
те, ателиетата за костюми и перуки, 
как режисьорът работи, как хорът 
репетира и накрая генералната репе-
тиция. Беше ми много интересно да се 
върна назад.

„Княз Игор“ и „Дама Пика“ с Емил 
Чакъров – какъв е този спомен? 

Великолепен спомен! Работехме в 
НДК. Но аз не си слушам записите. 
Ако някой дойде и каже, че иска да чуе 
нещо, само тогава. И непрекъснато си 
откривам грешки и се ядосвам: „Това 
не трябваше да направя така. Онова 
не ми харесва“. Много съм критична. С 

Емил Чакъров имам и други много хуба-
ви спомени. Правихме „Дама Пика“ и в 
Сан Франциско. Спомням си как дойде с 
лимузината – той умееше да се появи 
и да направи впечатление. Умееше да 
работи сериозно, но и да се забавлява. 
Няма да забравя как на един нового-
дишен концерт изпяхме с Христина 
Ангелакова дуета на котките на Ро-
сини. Някои го сметнаха за неособено 
изискано и под нивото ни, но на нас ни 
беше толкова забавно. Рашко Младе-
нов се беше направил на куче и свире-
ше на пианото…

След тази руска серия с Чакъров 
записахте още една със Стоян Ан-
гелов – „Снежанка“ и „Болярката 
Вера Шелога“ от Римски-Корсаков. 

Да, в „Снежанка“ аз бях Купава. Много 
интересни образи, но никога не успях 
да ги направя на сцена. Друга опера, 
която също само записах, е „Пламъ-
кът“ на Респиги. Тя е невероятно кра-
сива. Аз на сцена не съм я гледала, но 
е в главата ми, представям си я. Об-
разът е на магьосница. Тя със силата 
на магията кара сина на мъжа си, кой-
то е много възрастен, да се влюби в 
нея. Винаги съм си представяла как я 
играя. Много исках, но само я записах 
в Холандия с Уго де Ваарт. После ра-
ботих с диригента Хенри Луис, съпруг 
на мецосопраното Мерилин Хорн. Той 
казваше: „О, реагирате също като 
моята жена“. Но аз така и започнах: 
когато отидох в Русе, в началото ре-
петирах „Албена“, после „Майстори“, 
но никога не ги изпях на сцена, защото 
имаше прекалено много Албени и до 
мен не се стигна.

За осем сезона в Русенската опера 
пресъздавате тринайсет роли.

Стефка Евстатиева
За връщането назад                          
във времето, за любимите 
роли и трудното 
начало – с оперната 
певица разговаря                      
Светлана Димитрова

Спомените на

Стефка Евстатиева, фотография личен архив
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Да, Мими от „Бохеми“, Анджелика от 
„Сестра Анджелика“ на Пучини, Лео-
нора от „Трубадур“, Амелия от „Бал с 
маски“, Амелия от „Симон Боканегра“, 
Лиза от „Дама Пика“, както и в бъл-
гарските опери „Тревога“ от Алек-
сандър Райчев, „Юлска нощ“ и „Лето 
893“ от Парашкев Хаджиев. Тук изпях 
сопрановите партии в Деветата сим-
фония на Бетовен, в „Стабат Матер“ 
на Росини и т.н. 

Има ли роля, която сте искали да 
изпълните, а така и не сте стиг-
нали до нея?

Манон Леско. Пяла съм ариите, а на 
концерт със Сергей Ларин съм пяла 
дуетите. Много исках, но никой не ми 
я предложи. Това е иронията на съдба-
та. Точно на последния ми спектакъл 
на сцена в Монреал, където пях в „Дон 
Карлос“, дойдоха да ме поканят да пея 
Манон Леско. Беше някъде за Канада. 
Но аз слизах от сцената и отказах. 
Много ми беше мъчно.

Най-първото ми излизане на сцена 
беше като Флора от „Травиата“. Като 
я пеех, режисьорът Стефан Трифонов, 
който после стана директор на Ру-
сенската опера, все ми викаше: „Хай-
де, трябва да започнеш Виолета“. Но 
аз знаех, че не е за мен, и отказвах. 
Първата ми голяма роля беше Клара 
от „Годеж в манастира“. И тя беше 

добре. След този спектакъл ме пови-
каха в дирекцията, аз тогава живеех 
в общежитието. „Бързо, бързо ела да 
напишеш една молба за напускане“. А 
сега де! Слизам и се оказва, че трябва 
да я подам, за да ми сменят катего-
рията. Така започнах като солист на 
операта.

Следва периодът в Софийската 
опера. Получавате обаждане от 
Руслан Райчев точно на 1 април.

Ами сега! Аз точно си бях стъпила на 
краката в Русе, уважаваха ме, поз-
воляваха ми да пътувам в чужбина. 
Спомних си и думите на дядо: „По-
добре да си на село начело, отколкото 
да си в град назад“. Главен диригент 
беше Иван Филев. „Искаш ли да оти-
деш?“, ме пита. „Не искам“, отговарям 
аз. „Хайде да отидем в Партията, ис-
каш ли?“ „Не“, казвам аз. (Тогава всичко 
се решаваше в партийния комитет.) 
Но се оказа, че по това време съм по-
канена на турне с „Андре Шение“ със 
Софийската опера. После беше готово 
и жилището ни. И нещата тръгнаха. 

В Софийската опера ставате во-
дещо сопрано и създавате някои 
от най-впечатляващите си образи. 

много интересна. Като млад певец, 
който няма други задължения, бях по 
цял ден в театъра и гледах репетици-
ите. Знаех наизуст „Моята прекрасна 
лейди“ и всичко, което се играеше – 
дори и на Драмата, защото тогава 
актьорите репетираха в Операта. 
Беше ми толкова приятно да дишам 
въздуха в театъра. Завърших Консер-
ваторията и ме назначиха като ста-
жант артист през 1971 г. А голямата 
ми роля беше Амелия от „Бал с маски“, 
трябваше да я направя за осемнайсет 
дни. Спомням си, Ромео Райчев ми каза: 
„Ти нали знаеш двете арии, другото е 
лесно“. Нямах среща с режисьор, само 
една репетиция на сцена, за да ми по-
кажат откъде да вляза и да изляза. 
Но аз я знаех цялата, защото тогава 
имах грамофон Грундиг, който беше 
изключителна рядкост. Дядо, кога-
то се пенсионира, ходи до Виена и ми 
донесе този грамофон. Имах запис на 
„Бал с маски“ с Калас и Ди Стефано, 
слушахме го непрекъснато с прияте-
лите и го бяхме научили наизуст. 

Трябваше спешно да подготвя ролята, 
защото Мария Венцеславова беше на 
конкурс, Кунка Кузманова също я ня-
маше, Евдокия Здравкова беше вече в 
Стара Загора и останах аз като соп- 
рано да спасявам спектакъла. Когато 
съм се явила на сцената, от публика-
та попитали: „Защо този гастрол не 
е обявен?“. А аз вече от една година 
бях артистка там. Но си спомням, че 
бях толкова уплашена. Както и преди 
това, като репетирах Албена. Тряб-
ваше някой да ме прегърне, или пък 
аз да прегърна някого. Бяха поканили 
и майка ми, притеснявах се от нея. В 
Клара не можех да направя две стъп-
ки като хората, не знаех с кой крак да 
тръгна, къде да дяна ръцете си, бях 
схваната. Още си спомням на една ре-
петиция Стефан Трифонов ми каза: 
„Защо ме гледаш с тези óчи като пло-
чи?“. (Смее се.) Как да го гледам, като 
съм притеснена! Та той все ме пита-
ше защо не мога да вървя на сцената. 
Обаче в „Бал с маски“, понеже никой 
не ме ограничаваше, аз си направих 
мой мизансцен. Водеше ме вътреш-
ното ми чувство и се справих много 

фотография личен архив

фотография личен архив
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Забележителна е постановката с 
ваше участие на „Мефистофел“ на 
Ариго Бойто. 

Партията на Маргарита е сред най- 
любимите ми. Тя е много ефектна. 

някои песни. Спомням си, Иван Ма-
ринов беше написал цикъл песни по 
Шекспир и много искаше аз да ги из-
пея. Не можах да го направя. Може би 
ако ми беше дал срок и ме беше под-
тикнал, щеше да стане. А аз пъту-
вах, връщах се, трябваше да уча и да 
възстановявам различни роли. После, 
когато той почина, ми беше мъчно. 
До ден днешен съжалявам, че не го 
направих.

Последната ми опера беше „Дон Кар-
лос“. Най-красивите ми спомени са от 
софийската постановка. Пламен Кар-
талов, Иван Маринов, Калуди Калу-
дов… Дори питах приятели дали не е 
дразнещо, че той е по-нисък от мен. 
Казаха: „Вие като запеете, и никой не 
мисли как изглеждате. Омагьосвате 
ни“. Пяла съм я и на френски в „Ковънт 
Гардън“. Много ми беше трудно, не 
съм учила френски. Когато пях Шение 
в Миланската Скала, дойдоха шефове-
те да ме поканят да пея в „Лоенгрин“. 
Вагнер никога не съм пяла. Мислех, че 
не е моето амплоа, и отказах. Дори се 
пошегувах тогава. Толкова ме е страх 
да пея „Дон Карлос“ на френски, че съм 
готова да приема „Лоенгрин“. Те бяха 
готови да ми осигурят пианист, за 
да я разуча, но трябваше да ме осво-
бодят от „Ковънт Гардън“ и не ста-
на. Там работих „Дон Карлос“ с Жа-
нин Райс. Беше ми много странно, уж 
същата опера, но променена. И беше 
вече съвсем логична и много удобна. 
Имаше и един дует между Елизабет и 
Еболи в пета картина, който е много 
красив. Той рядко се изпълнява. После и 
Абадо го направи, но ние бяхме първи-
те. И всички ни критикуваха за френ-
ското произношение – и мен, и Ливия 
Будай, и тенора, който беше от баски 
произход.

Вашият светъл характер сигурно 
много ви е помагал в кариерата ви?

Може и да ми е помагал, но веднъж си 
спомням, като бях във Вашингтон, 
един помощник-диригент беше ка-
зал, че понеже съм много земен човек 
и допускам хората до себе си, не съм 
високомерна,  това ми пречи. Въпрос 
на характер.

Стефка Евстатиева е родена 
на 7 май 1947 г. в Русе. Израства 
в Силистра. Учи в Русенското 
музикално училище. Свири на 
контрабас и заедно с баща си, 
който е виолист, участва в 
състава на градския оркестър. 
Приета е в Българската дър-
жавна консерватория, нейна 
преподавателка е Елена Кисе-
лова. От 1971 до 1978 г. пее в Ру-
сенската опера, а след това се 
присъединява към състава на 
Националната опера в София. 
Голямата є кариера я отвежда 
във Виенската Щатсопер, в Ми-
ланската Скала, „Ковънт Гар-
дън“ в Лондон, Метрополитън 
Опера в Ню Йорк, както и в по-
вечето европейски театри, в 
Северна и Южна Америка. След 
1989 г. заминава със семейство-
то си за САЩ и се установява 
в Ню Йорк. Репертоарът є е 
предимно Верди и веристите, 
„Аида“, „Дон Карлос“, „Силата 
на съдбата“, „Трубадур“, „Симон 
Боканегра“, „Отело“, „Сестра 
Анжелика“, „Тоска“, „Андре Ше-
ние“, „Мефистофел“, „Селска 
чест“, „Адриана Лекуврьор“ 
и др. В руския репертоар тя 
прави незабравими превъплъ-
щения като Ярославна от „Княз 
Игор“, Лиза от „Дама Пика“, Та-
тяна от „Евгений Онегин“ и др. 
В САЩ Стефка Евстатиева ра-
боти с Българския детски хор 
и училище „Гергана“ в Ню Йорк.

Стефка 
Евстатиева

Самият образ е интересен, има какво 
да правиш с гласа. Богата е на нюанси 
– пианисими, форте-фортисимо, лега-
то. Има всичко. Не е като в „Трубадур“ 
– пееш, пееш, а накрая Азучена обира 
лаврите. Леонора е скучна, като на 
концерт. Не я обичах.

В началото на кариерата ви се 
явявате и на няколко конкурса – 
„Чайковски“ в Москва през 1974 г., 
след това на конкурса на Белгийско-
то радио и телевизия „Белканто“ 
през 1978 г., на Голямата награда и 
Златния пръстен от Конкурса за 
млади оперни певци в София. 

Първият беше „Чайковски“ в Москва. 
Не очаквах да стигна до третия тур, 
не се бях подготвила. Смяташе се, че 
не допускат българи до него. В регла-
мента пишеше, че трябва да носим 
и оркестровия материал на арията, 
която ще пеем. Къде ще мъкна тол-
кова ноти! Бях подала да пея Чилеа. В   
последния момент промених, пях На-
таша от „В бурята“ на Хренников. С 
нея направих много голямо впечатле-
ние, защото е от съвременен компо-
зитор. Проф. Елена Киселова, моята 
преподавателка, ми я беше дала да я 
науча. Беше я пяла Мария Венцеславо-
ва, която завърши Консерваторията 
четири години преди мен, и тя ми да-
ваше нейния материал. Не бях гледа-
ла тази опера. Само ми бяха казали, че 
Наташа е бременна и е изоставена, 
готова е да се самоубие и говори на 
детето си. Аз толкова се трогнах и 
сигурно съм вложила цялата си емо-
ция. Като ме чуха, казаха: „Вие ни от-
крихте Хренников“… Давам съвет на 
учениците си да се явяват на всички 
конкурси. Самата подготовка за тях 
носи много опит. Учиш нови неща. По-
вечето конкурси се провеждат пред 
публика, така че добиваш и кураж.

Какво място заемаха концертите 
във вашата кариера?

Не съм правила много концерти. Ня-
мах самочувствие, че съм издръжлива 
певица, беше ме страх как да си избе-
ра нещата, които да пея. Имах такава 
нагласа и това ми влияеше. Направих 
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Юлия, поводът за срещата ни е 
новата ви детска книга. А какъв 
беше поводът да я напишете? Кой 
се крие в сянката на щуреца?

Имах съвсем друга идея за книга, даже 
вече бях започнала да работя по нея, 
когато се случи нещо много страшно 
– едно българско дете беше вербу-
вано от терористична организация. 
Институциите, които би трябвало да 
се занимават със случаи като този, се 
оказаха, каква изненада, абсолютно 
безполезни. Медиите с нищо не по-
могнаха, както винаги търсеха само 
скандала и хвърлиха вината върху 
родителите. Случаят много бързо се 
покри – дали заради политически ин-
тереси, дали заради това, че толкова 
сме свикнали със страшни новини, че 
всяко чудо е за три дни.

Сякаш малцина си дадоха сметка, че 
такова нещо може да се случи с вся-
ко дете. Опасностите в интернет 
се множат от ден на ден – терорис- 
ти, педофили, измамници, алчни или 
просто откровено глупави хора. Ние, 
възрастните, попадаме в техните 
капани, а какво остава за децата. 
Пандемията още повече усложни си-
туацията – децата непрекъснато са 
в мрежата. Целият им живот се пре-
несе онлайн. А там дебнат маскира-
ни чудовища. Кой би предположил, че 
щурецът, това симпатично насекомо, 
може да се окаже толкова опасно?

Тогава реших да напиша роман по изпи-
таната вече рецепта – много забавна, 

щура история на трудна, тежка тема. 
Така се появи „Сянката на щуреца“. 

Имате ли контакт с детето, вер-
бувано от терористична организа-
ция? Как се развива то? 

Не съм си позволила да се натрапвам 
на семейството, тези хора преживяха 
достатъчно. Това е причината да не 
пиша книгата по действителен слу-
чай, а да измисля една съвсем различна 
история. 

Ще споделя и нещо много лично. В 
нашето семейство открай време си 
имаме такъв ритуал, четем си преди 
лягане. Често по време на вечерното 
четене децата споделяха неща, кои-
то смятам, че иначе никога нямаше да 
чуем от тях. Ето още една причина да 
четем заедно, без значение, че деца-
та отдавна вече четат и сами. Още 
повече, малките се чувстват важни 
и пораснали, ако ги помолите те да 
ви почетат. Кой знае, тогава пък вие 
може да решите да споделите с тях 
нещо, което иначе никога не бихте им 
казали?

По повод на щуреца се сещам за ан-
глийските тийнейджърки, които 
преди няколко години избягаха в 
„Ислямска държава“, подстрека-
вани от терористи. Различават 
ли се според вас децата в България 
от тези в Англия, където живеете 
и работите? В сходни условия ли 
растат и се развиват?

Съдейки по това как синовете ми вед-
нага намериха общ език с английските 
си връстници, младите хора вече май 
по нищо не се различават. Това пък е 
добрата страна на онлайн общуване-
то – светът наистина се превърна в 
едно глобално село. 

По-скоро намирам разлика между со-
фийските деца и тези в малкия град, в 
който живеем. Тук децата прекарват 
доста време на открито, а и родите-
лите им много повече се занимават с 
тях. Особено татковците. Сутрин 
рано, когато тичам по крайбрежната 
алея, по-често се разминавам с тат-
ковци с бебешки колички, отколкото с 
майки. 

Някой у вас носил ли е рокля на зе-
лени водорасли?

Уви, нямам такава рокля, може би само 
такава нямам, но може да се каже, че 
с майката на Мона от „Сянката на 
щуреца“ имаме някои общи черти. Ин-
тересното е, че тя е измислен персо-
наж, но няколко майки вече ми писаха, 

Детски книги за родители 
„Оказа се, че книгите 
ми са нещо като мост 
между родителите                                               
и техните неразбираеми, 
непоносими тийнейджъри.“ 
С писателката                          
Юлия Спиридонова 
разговаря Марта Монева

Какво се случва с гласа на детето 
през последните години?

Струва ми се, че между поколенията 
вече има дълбока пропаст. Децата 
все повече се отчуждават и потъват 
в свои светове, все по-трудно разго-
варят с нас, възрастните. Може би 
защото не вярват, че ще бъдат из-
слушани и разбрани? Затова още по-
вече се радвам на всяко писмо, което 
получавам, и високо ценя доверието 
на читателите си. 
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че са се разпознали. Радвам се, че все 
по-рядко попадам на мнения, че в дет-
ските книги родителите трябвало да 
бъдат за пример, тоест силно идеа-
лизирани. В такива случаи винаги се 
сещам за Ерих Кестнер, критикуван, 
че пише за проблемите на възраст-
ните в детските си книги. А той от-
говаря… Впрочем, ако сте забравили 
или, не дай боже, никога не сте знаели 
какво отговаря Кестнер, непремен-
но трябва да прочетете „Двойната 
Лотхен“. Много ми се иска да има спи-
сък със задължителни детски книги и 
за родителите.

За кого пишете?

Отначало мислех, че пиша само за де-
цата. Когато започнах да пиша и ро-
мани за тийнейджъри, бях стъписана, 
че не ги четат само младите хора. 
Честно казано, и през ум не ми мина, 
когато работех по „Тина и половина“, 
че ще я чете някой по-голям от 16 го-
дини. Тогава имах малко момченце и 
бебе и изобщо не разсъждавах като 
родител на тийнейджър. Питайте ме 
сега! 

Читателите много харесаха „Тина“, 
написах продължението ѝ – „Графиня 
Батори“, после трета книга – вече с 
момче главен герой, „Макс. Всичко на 
макс!“. Започнах да получавам крити-
ки от родители, и аз като Ерих Кест-
нер. И като Астрид Линдгрен, и като 
още много, много детски писатели. И 
все пак много повече са благодарните 
родители. Оказа се, че книгите ми са 
нещо като мост между тях и техните 
неразбираеми, непоносими тийней-
джъри. С течение на времето и много 
учители започнаха да четат рома-
ните, а психолози – да ги използват в 
практиката си. Много ми е драго, че 
освен забавни книгите ми са наистина 
полезни. Това, разбира се, донесе със 
себе си и голяма отговорност. Зато-
ва се осмелих да пиша и на по-страш-
ни теми. Четвъртият роман от тази 
поредица – „Кронос. Тоя нещастник!“, 
е за седемнайсетгодишен наркоман и 
неговата битка за живот. 

Защо детската литература е важ- 
на за вас?

Защото детските книги ми спасиха 
живота, когато бях дете. 

Как намират собствените ви деца 
вашите книги?

Когато започнах да пиша, още нямах 
деца. Опитах се да убедя себе си, че 
няма да страдам, ако моите собстве-
ни наследници не харесват и не четат 
книгите ми. Когато станах майка, 
дадох на момчетата ми пълна чита-
телска свобода. Боя се, че това дове-
де до литературна анархия – всички 

Книгата си беше наша и когато дядо 
замина за Бургас, веднага я започнах. 
При друго гостуване дядо ми каза съ-
щото за „Повелителят на мухите“. 
Много години след това разбрах, че 
книгата се изучавала в американски-
те училища. И дядовците понякога 
грешат, да знаете. 

Със Стайнбек започна моето увле-
чение по американската литерату-
ра. Имах си такива периоди – немски, 
френски, руски… А между две книги 
„за големи“ четях детски книги за де-
серт. Мъчно ми е, че много от моите 
връстници не познават детската 
литература, издавана у нас през 70-
те, 80-те и 90-те години. Нямат ни-
каква представа, че съвременната ни 
детска литература не открива сега 
топлата вода. А точно тези хора сега 
мърморят, че децата не четели. 

Какви предимства и недостатъци 
крие животът в България и Англия 
за една българска писателка? 

Аз съм си българска писателка, къ-
дето и да отида да живея. Големият 
плюс е, че замених София за много кра-
сив и спокоен град на брега на морето. 
Фактът, че за година и половина на-
писах три книги, въпреки че в същото 
време усилено работех и по филмови 
проекти, май говори сам по себе си. 
Единственият недостатък е, че съм 
далеч от своите читатели. Правя 
много срещи онлайн, благодарение на 
пандемията това вече е възможно, но 
живото общуване ми липсва. 

Какви хора си пожелавате в обра-
зователната политика?

Хора, които са „в час“ – и буквално, и 
преносно. Нашето образование е като 
килийно училище, направено преди век 
от клечки и кал, което са пребоядис-
вали много пъти, боя върху боя, че и на 
цвят вече не го докарват, станало е 
едно такова бозаво. А клечките и кал-
та пукат отдолу и всеки момент ця-
лата тази постройка ще рухне. Какво 
ти, струва ми се, че една стена вече е 
паднала. 

С какви спомени от собственото 

харесваме различни книги и много 
рядко вкусовете ни съвпадат. За моя 
тайна радост книгите ми у дома се 
радват на почит и на прочит. Даже 
сега, когато синовете ми отдавна че-
тат само литература „за големи“, по-
някога се сещат за някоя любима моя 
детска книга и си я препрочитат.

Вие с чии книги сте израсли?

У дома имахме много книги. Четях не-
прекъснато – всичко, което ми попад-
неше пред очите. За щастие никой не 
ми се бъркаше и не ми забраняваше да 
чета това или онова. Освен дядо, но 
той идваше рядко на гости. Благода-
рение на него обикнах Стайнбек. Той 
ми беше казал, че съм твърде малка 
за „На изток от рая“. Охо, така ли! 
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си образование живеете?

С отвратителни спомени живея. Ми-
нали са 33 години, откакто завърших 
гимназия, а продължавам да сънувам 
кошмари. Мразех училището с цяло-
то си сърце. Мечтаех да съм лорд и 
да имам домашни преподаватели, да 
уча естествени науки, латински, да 
свиря на… добре де, не на клавесин, а 
на електрическа китара, знам, че не се 
връзва, но в мечтите всичко може. И 
никаква математика! 

Ако бяхте министър на образова-
нието и културата, какви промени 
щяхте да въведете моментално?

Бих въвела часове по четене още в яс-
лите. Често давам този пример – една 
сутрин бях на гости в детска гради-
на на три- и четиригодишни деца, на 
които четяха книжки всеки ден – и в 
градината, и у дома. Същия следобед 
бях на гости в училище, на второклас-
ници. Мъничките дечица задаваха 
много по-смислени и интересни въп- 
роси от учениците. 

В часовете по четене в училище деца-
та трябва да бъдат насърчавани сами 
да избират книгите си, а когато ги 
прочетат, да имат достатъчно вре-
ме да ги обсъдят. Забележете, казвам 
книги, а не нови помагала и учебници.

Какво правите с наградите и номи-
нациите си? Какво значение имат 
те за вас?

За автор, който не се издава сам, наг- 
радите определено са важни. Те пра-
вят впечатление на издателите и 
така по-лесно ти обръщат внимание. 
Читателите ми пет пари не дават, на 
децата им е интересно, че имам много 
награди, и толкова. 

Признавам си, че много се радвам на 
всяка награда – особено когато е тол-
кова красива като статуетката на 
„Перото“, дело на големия скулптор 
Емил Попов. Чудесно стои на библио-
теката във всекидневната.

Като казах статуетка, има и един курио-
зен случай. Лауреат съм на Националната 

награда Петко Р. Славейков за принос 
в детската литература, но ми дадо-
ха само диплом с картинка, а самата 
статуетка – не. Защо, така и не раз-
брах. Все още се надявам да я получа, 
но като знам как работи Министер-
ството на културата, май няма да я 
дочакам. 

Какво пишете в момента?

С изключителния художник Дамян 
Дамянов сме съавтори, работим по 
книга за семейната памет. Главната 
ни героиня е ножица, която се преда-
ва в едно семейство повече от двес-
та години. В историята се появяват 
Леонардо да Винчи, султан Баязид, 
Лайош Кошут, Васил Левски, Колю Фи-
чето, цар Борис III, още много реално 
съществували хора, както и няколко 
египетски и римски богове за разкош. 
Приказка, красива и мъдра, тъжна и 
смешна, щура и страшна. Приказка за 
цялото семейство, приказка – ключе 
към всяка семейна памет. А семейната 
памет е нещо изключително важно. 

Наскоро видях снимка на двама тат-
ковци от детска площадка в София. 
Татковците, двама възедри господа, 
се люлееха на люлка, специално напра-
вена за деца в инвалидни колички. На 
съоръжението имаше табела с голе-
ми букви, която обясняваше за какво 
служи. Това съоръжение бе поправя-
но вече много пъти и непрекъснато 
се намирал някой, който отново да 
го повреди. В крайна сметка, наложи 
се тази люлка да се демонтира – тъй 
като освен всичко друго, когато е 
строшена, става опасна. Така деца-
та в инвалидни колички останаха без 
единствената си люлка в столица-
та. Гледах снимката на тези двама 
господа и си мислех, че може би, как-
то в много други семейства, някога 
и в техните са се раждали специални 
деца. И ако е имало кой да им разка-
же как са живели тези деца, какво са 
преживели бабите и дядовците им, 
може би нямаше да оскотеят така? 
Помислете си, в кое семейство няма 
бежанци? От Тракия, от Добруджа, от 
Македония? Може би, ако повече хора 
познаваха по-добре собствената си 

семейна история, днес биха имали съв-
сем друго отношение към бежанците. 

Силно се надявам, че „Ножицата“ ще 
успее да изреже поне малка пролука в 
това толкова опасно безразличие и 
егоизъм, с които се маскира нашето 
невежество. 

Юлия Спиридонова е родена 

през 1972 г. в София. Завърши-

ла е СУ „Св. Климент Охридски“ 

и НБУ. Има заснети над 400 

сценария за БНТ, авторка е на 

детското седмично предава-

не „Здравей“, съсценаристка на 

филмите Break An Egg и „Злат-

ната ябълка“. Още с първото 

си произведение „Утешителят“ 

през 1996 г. печели награда на 

ЮНЕСКО за къс разказ. Сред 

нейните книги са „Тина и поло-

вина“, „В Долната земя. Кръс-

тьо – частен детектив“, „Гра-

финя Батори“, „Кралска кръв“, 

„Макс. Всичко на макс!“, „Иглата 

на Лабакан“. Книгата є „Бъди 

ми приятел“ скоро ще излезе 

и във Франция. Тя е първият 

български писател, номиниран 

за най-голямата световна на-

града за детска литература 

на името на Астрид Линдгрен. 

Инициаторка на доброволче-

ската инициатива „Кой обича 

приказки“, на инициативата 

за четящи тийнейджъри „Ле-

тящо прасе“ към Столичната 

библиотека и на ежегодната 

благотворителна инициатива 

„Където живеят деца, трябва 

да има детски книги“ от 2010 г. 

Юлия 
Спиридонова
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Николай Дойчинов
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Мила дъще,

Здравей! Това писмо може би никога 
няма да стигне до теб. Ще го съхраня 
в банков сейф и в договора ще е указа-
но то да ти бъде връчено точно двес-
та години след смъртта ми. Все пак 
вярвам, че има малко по-голяма веро-
ятност да го получиш.

Сега си отворила писмото, нали? В 
твоята епоха хартията сигурно вече 
е рядкост, а писането на ръка е оста-
нало далеч в миналото. Ти четеш ду-
мите върху този лист, докато тате 
отдавна вече се е изгубил в дългата 
нощ на времето – от цели двеста 
години. Не зная какви промени ще са 
настъпили с паметта на хората, не 
смея даже да се надявам, че след тол-
кова дълго време ти ще помниш как 
изглеждам.

Но ако четеш това писмо, значи поне 
едно мое предсказание се е сбъднало 
– хората са надделели над смъртта. 
Още в сегашната епоха беше изказано 
предположението, че първият без-
смъртен човек вече се е родил. Аз съм 
сред малцината, които от самото на-
чало повярваха на тези думи.

Не зная как сте го постигнали – може 
би сте модифицирали човешките гени, 
за да изгасите ключа на остаряването 
и смъртта, или пък сте намерили на-
чин да дигитализирате паметта, за да 
я сваляте и качвате в различни носи-
тели, така че след смъртта на тяло-
то съзнанието просто да се прехвър-
ля в ново…

Мога да си представя още много ве-
роятности, но едно е сигурно – в 
каквото и състояние да е изхвърчал 
животът, ти продължаваш да си ти. 
Даже, предвид дългото бъдеще, с кое-
то разполагаш пред себе си, в този 
момент сигурно все още се чувстваш 
като дете.

Щом си получила това писмо, значи е 
налице и още нещо важно – банката 

през цялото време е работила нор-
мално, което ще рече, че през тези 
два века развитието на обществото 
не е било прекъсвано от съществени 
сътресения. Това е най-радващото. 
Ако действително е така, значи по 
всяка вероятност и останалите ми 
предсказания са се сбъднали.

Малко след като ти се роди, написах 
следното посвещение в началото на 
новия си научнофантастичен роман: 
„На дъщеря ми, която ще живее в един 
весел свят“. Вярвам, че светът в тво-
ето време е изключително весел.

да се опитва да опише XXI в. Но знай, 
че светът се развива все по-бързо – 
технологичният прогрес през тези 
двеста години се равнява на постиг-
натото през предишните две хиляди, 
даже повече, така че аз съм по-скоро 
като някой, който се опитва да си 
представи XXI в. не от късната ди-
настия Цин, а от периода на Воюва-
щите царства преди новата ера. При 
това положение въображението няма 
как да не изглежда твърде бедно спря-
мо реалността.

Но като човек, който пише научна 
фантастика, бих искал да се помъча 
още малко. Може би представата ми 
ще успее да се докосне до митологич-
ната реалност, в която се намираш.

Окей, може би ти изобщо не четеш 
писмото, може би то е в нечии чужди 
ръце, държи го човек, който се намира 
някъде далеч, той или тя го чете, но 
за теб е все едно ти го четеш – усе-
щаш допира на хартията, вдъхваш 
едва доловимото ухание на поизблед- 
нялото мастило…

Защото в твоята епоха интернетът 
вече не свързва компютрите, а мо-
зъците. Последният етап от разви-
тието на информационната епоха би 
трябвало да е осъществяване на пря-
ка мрежова връзка между човешките 
мозъци.

На твоето дете не му се налага да 
пише домашни като теб, традицион-
ното образование вече не съществу-
ва, всеки може да се свърже в мрежата 
и мигновено да получи достъп до без-
гранични знания и опит. Но това на-
вярно е просто незначителен детайл 
на фона на изцяло новия свят вслед-
ствие на мозъчния интернет. Какъв 
свят ще бъде това, наистина не мога 
да си представя, затова нека си оста-
на при познатите теми.

Като споменах детето ти – заедно 
с него ли четеш това писмо? В този 

Лиу Цъсин

реката на времето
В другия край на

Къде четеш писмото ми? Вкъщи? 
Много ми се ще да знам каква е глед-
ката през прозореца. О, да, сигурно 
изобщо не е нужно да поглеждаш на-
вън. В свръхинформационната епоха 
всеки предмет се превръща в дисплей, 
включително стените – те могат да 
изчезнат, за да се озовеш насред про-
изволно избран пейзаж…

Може би вече ми се смееш – то е все 
едно някой от късната династия Цин 

Мила дъще, 
нощта напредва.                         
В момента ти 
си на тринайсет              
и спиш в стаята 
си. И пак си мисля 
за деня на твоето 
раждане. Беше 
първата година 
на XXI в., 31 май, 
в навечерието                      
на Деня на детето
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свят на безсмъртни хора има ли изоб- 
що деца? Представям си, че има. По 
това време територията не би тряб-
вало да е проблем. Слънчевата систе-
ма разполага с обилни ресурси и ако 
Земята би могла да издържа максимум 
сто милиарда души, то ресурсите на 
Слънчевата система са достатъчни 
за още сто хиляди Земи. А вие със си-
гурност отдавна сте построили нов 
свят извън родната планета.

Около дома ти сигурно е просторно, 
редките далечни сгради прошарват 
зеления природен пейзаж. Урбаниза-
цията може би е само един истори-
чески период – информационното раз-
витие в крайна сметка ще разпръсне 
градовете, докато накрая те изчез-
нат напълно, и тогава хората отново 
ще се свържат с природата. В същото 
време обаче виртуалните градове ще 
стават все по-големи – стига само да 
искаш, по всяко време можеш да се озо-
веш в столицата на модата.

Какво е небето в тази епоха? Небето 
е най-неизменният пейзаж в истори-
ята на човечеството, но вярвам, че 
и то е претърпяло някаква промяна. 
На него се виждат и други неща освен 
слънцето, луната и звездите. Земя-
та се е сдобила с рехав ореол. Всички 
енергийни и индустриални производ-
ства са изнесени в космоса и реещите 
се заводи и предприятия образуват 
огромен пръстен около планетата.

От Земята може да се види формата 
на някои от нещата в ореола – при-
личат на огърлици насред небосвода. 
Това са космическите градове. Мога 

даже да си представя имената им: Нов 
Пекин, Нов Шанхай, Нов Ню Йорк и т.н.

Възможно е в момента ти да не си на 
Земята, а в някой от космическите 
градове или дори по-далеч. Предста-
вям си те в марсиански град под ги-
гантски прозрачен купол, около който 
се вижда само безкрайната червена 
пустиня. Ти гледаш нощното небе 
през купола, взряна в една синя звезди-
ца – оттам си дошла, а преди двеста 
години с теб живяхме заедно на нея.

Каква е професията ти? В твоята 
епоха би трябвало да работят съв-
сем малко хора, а целта на работата 
им едва ли вече има отношение с пре-
питанието. Наясно съм обаче, че все 
още съществуват много дейности, за 
които са необходими хора, някои от 
тях – изключително опасни. Например 
околната среда на Марс не би могла да 
се тераформира за два века – облаго-
родяването и строителството върху 
марсианската пустош със сигурност 
е много тежка задача. Същевременно 
в знойните мини на Меркурий, под ки-
селинните дъждове на Венера, насред 
опасностите на астероидния пояс, 
върху замръзналия океан на спътника 
Европа, дори в периферията на Слън-
чевата система, в студения космиче-
ски покой отвъд орбитата на Нептун 
работят безброй хора. Разбира се, ти 
имаш право да избереш собствения си 
живот, но в случай че си сред тези ра-
ботници – гордея се с теб.

Вярвам, че във вашата епоха вече се е 
появила една велика професия, която 
винаги е съществувала в човешкото 
въображение, мъчна и рискована ми-
сия, изискваща небивала самоотвер-
женост – космонавт в междузвезден 
кораб.

Вярвам, че докато четеш това пис-
мо, първият такъв кораб вече пътува 
към някое друго слънце, а още много се 
готвят да излетят. Космонавтите в 
тях знаят, че са поели на еднопосочно 
пътешествие. Макар че продължи-
телността на живота им е дълга, пъ-
тят напред е още по-дълъг, може би 
хиляди, дори десетки хиляди години.

Щастлива ли си във вашето време? 
Знам, че всяка епоха си има своите 
тревоги. Не мога да си представя как-
ви са тревогите на вашата епоха, но 
пък се досещам за какво вече не ви се 
налага да се тревожите.

Преди всичко няма нужда повече да 
се блъскаш за препитание – по това 
време бедността е просто една 
древна и непозната дума; вие сте 
овладели тайната на живота, така 
че не ви мъчат болести; във вашия 
свят никога вече няма да има война и 
несправедливости…

Все пак вярвам, че неприятности 
съществуват, съществуват даже 
огромни опасности и кризи, просто 
не мога да си представя какви, как-
то човек от Воюващите царства не 
би могъл да си представи парнико-
вия ефект. Тук искам само да спомена 
това, което най-силно ме безпокои.

Открихте ли ги? Знаеш какво имам 
предвид. Срещата на човечеството с 
тях може да не се случи и след десет 
хиляди години, но може да се случи още 
утре. Това е най-несигурният фактор 
пред човечеството. Преди време на-
писах един научнофантастичен роман 
за хората и тях, той сигурно отдавна 
е потънал в забрава, но вярвам, че ти 
го помниш, затова със сигурност раз-
бираш защо именно тази част от бъ-
дещето ме вълнува най-силно.

Срещнахте ли ги вече? Макар че няма 
как да чуя отговора ти, моля те да ми 
кажеш, просто ми съобщи – да или не.

Мила дъще, нощта напредва. В момен-
та ти си на тринайсет и спиш в ста-
ята си. Слушам ранния летен дъжд 
през прозореца и пак си мисля за деня 
на твоето раждане. Отвори очи поч-
ти веднага, малки бистри очи, които 
заразглеждаха с любопитство света и 
направо разтопиха сърцето ми. Беше 
първата година на XXI в., 31 май, в на-
вечерието на Деня на детето.

Сега тате е в другия край на реката 
на времето, в тази дъждовна нощ пре-
ди двеста години. Желая ти да си веч-
но щастлива като дете!

Превод от китайски Стефан Русинов

Лиу Цъсин (род. 1963 г.) е инженер 
и писател, автор на научнофан-
тастичната трилогия „Земното 
минало“, носител на наградата 
Хюго за най-добър фантастичен 
роман („Трите тела“ през 2015 г.).
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В самия край на 2021 г. излезе един 
сборник, чиято поява със сигурност 
може да бъде определена като съби-
тие. Посветените в подготовката 
му знаят, че неговото създаване се 
обсъждаше от доста време. Кога-
то разгледа готовото книжно тяло 
обаче, читателят ще си даде смет-
ка защо се е получило забавяне и защо 
първоначалното намерение томът да 
е по повод 60-ата годишнина на Кирил 
Мерджански се осъществява с отла-
гане от няколко години. 

Изданието е истински всеобхватно 
и си е поставило за цел да предста-
ви цялостно фигурата на едно от 
знаковите имена от 90-те. Томът е 
библиофилски и обхваща всички посо-
ки от творчеството на Мерджански, 
маркира преводите на негови тек-
стове, рецепцията му. Но най-вече 
съдържа великолепна анкета, която 
Ирен Иванчева е направила с поета и 
която допълнително обяснява нужда-
та от време, осмисляне, обобщаване, 
накратко – от въпросното забавяне. 
Защото тази анкета не е просто с ав-
тора Кирил Мерджански, тя е с творе-
ца, представител на едно поколение, 
което се формира през 80-те, но се 
налага през 90-те. Едно поколение, 
което събира в себе си две различни 
епохи, способно е да осмисля прехода 
и промените и може да даде оценки за 
историята и настоящето. 

В съдържателния си предговор към 
тома Ирен Иванчева пише, че той е и 
своеобразен опит да се противостои 
на маргинализацията. И това наис-
тина е така, защото в българския 
контекст в оборот са само тези име-
на, които са пред очите на критици и 
читатели. Отдалечените – било на 

разстояние, било като нагласа и ман-
талитет, лесно се забравят. В този 
смисъл томът ще помогне на новите 
поколения да възприемат един автор, 
който не е в устата на всички. Спра-
ведливостта обаче изисква да кажем, 
че Кирил Мерджански е поет, който се 
изучава в университетските курсове 
по съвременна българска литература 
и е сред водещите примери на класи-
ците в работата им по рецепцията 
на Античността в българската лите-
ратура. Нещо повече, в тези курсове 
той е сочен като емблематичен поет 

гласовете на предшественици като 
Дън и Елиът, Бродски и Рупчев, както 
и през темата за изгнаничеството, 
другостта, чуждостта. 

Специално внимание заслужават пиеси-
те на Мерджански, които се вписват в 
една много силна линия в световната 
литература, която позволява да се 
преосмислят антични митове и пер-
сонажи за нуждите на настоящето. 
Така разказите за Едип, за Тирезий 
заговарят с гласа на настоящето 
и позволяват финия и ненатраплив 
диалог, който структурира цялост-
ния проект на Мерджански – диалога 
между историята и днешното. Но на 
него и това не му е достатъчно – през 
въпросния диалог той се отваря и към 
бъдещето, към прогностиките, кои-
то стъпват върху идеята за повто-
рителността, не/усвоените уроци, 
преражданията, изобщо върху иде-
ята, че познаваме ли Античността, 
ние можем да градим своите разка-
зи за човешкото, защото то винаги 
е било и ще бъде уязвимо и крайно. 
Светът – внушава писането на Мер-
джански – е сбор от врати, преходи 
от вътре към вън и обратно, без да 
се знаят отговорите, защото вътре 
не говорят, вън не чуват, но в цяла-
та тази какофония все пак е важно 
да се стои, да се оцелява и да се върви 
напред. 

Или по-скоро при Мерджански всичко е 
въпрос на виждане, на очи. Но както е 
известно, за да се гледа, е нужна сме-
лост. Неслучайно в „Тирезий Слепият“ 
се говори за дръзналите да погледнат 
през бронята, през свалената защита 
– всички те ослепяват, биват наказа-
ни и очите им изтичат. Но те вече 
знаят. Едип също сънува слепотата 
си, сънува изкълваните си очи и то-
гава вижда слънцето, но не знае с чии 
очи го гледа в съня си. Но все пак това 
го дарява с разбиране. Така във време, 
подвластно на пророчества, един ху-
дожествен текст също казва, че про-
рокуването винаги е от полза. Дори 
ако след него по лицата се виждат 
„предишните надежди и безсилие“.  

Амелия Личева

С очи към бъдещето
„Бъдеще                                       
на Античността“,              
Кирил Мерджански, 
съст. Ирен Иванчева, 
издателство ФО, 2021 г.

на постмодерното, при това на онова 
постмодерно, което по особен начин 
заиграва и усвоява модерното, пази 
някаква алюзия за авангарда и залага 
много на играта, мистификациите, 
езиковия експеримент. 

Томът събира цялата поезия на Ки-
рил Мерджански, включително нови-
те му текстове, и ни позволява да я 
четем не само през постмодерната 
парадигма, но и през учеността, през 
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Романът на Иван Станков е сякаш 
неизбежна книга: след сборниците с 
разкази, с които показа белетристич-
но майсторство, професорът нямаше 
как да не изпробва сили в по-мащабна-
та, а и приемана за по-престижна ли-
тературна форма. Бързам да кажа, че 
изпробването е успешно: също както 
разказите, романът на Иван Станков 
привлича с всички онези особени чер-
ти на неговото писане, твърдо спече-
лили ни за читатели. 

Най-напред с мекото си, почти ромо-
лящо разказване: ако решим да опри-
личаваме на древногръцките стихии 
почерците на някои днешни писате-
ли, то Иван-Станковият определено 
е вода. Категорично почеркът му е 
вода, както този на Георги Господинов 
е въздух, на Здравка Евтимова – огън, 
а на Теодора Димова – земя. Но не как-
ва да е вода, не някакво искроструйно 
ручейче, нито громолящ водопад, а го-
ляма река. Дунав: Иван Станков е по-
пил много от начина, по който се носи 
огромната река покрай българския 
бряг – спокойно, без бързане и припря-
ност, уверено и силно. За Дунава вина-
ги съм мислел, че той много добре знае 
къде отива, осведомен е отлично, че 
ще се разлее в безбрежната делта, 
преди да се влее в Черното море. По 
същия начин и за Иван Станков мога 
да кажа, че и той прекрасно знае на-
къде води нишката на разказа, пле-
те я и я разплита умело и с ясен план. 
Разбира се, това усещане идва след 
прочитането на книгата, инак той си 
знае дали тази увереност, която му 
приписвам, е налична, докато пише, 
но резултатът е такъв – плавен. Не 
те въвлича насила, а постепенно те 

просмуква, без нервничене и нетър-
пеливо пристъпване; не холерично, а 
почти флегматично писане. Флегма-
тичност, която омайва завинаги…

Другото е сюжетът (по-скоро сю-
жетите). Те са български, окъпани са 
в българско, но не сияят, както, да 
кажем, сияят чак до режеща болка и 

Деляна Новакова преживява повече 
литературно, отколкото истински. 
За разлика от Богдан Чизмаров, не-
говия антагонист, който се домогва 
до нейното тяло, макар и без да го/я 
покори. В тези два образа Иван Стан-
ков завоалирано посочва кое според 
него е по-стойностно, по-истинско-
то живеене – именно бавното на Ари-
стотел, не устремното на Богдан. 
И смятам, не е случаен фактът, че 
името на единия започва с първата 
буква от азбуката, а името на другия 
– с втората: той винаги ще е втори, 
винаги ще следва по петите първия, 
дори в смъртта (въпреки че се мисли 
за победител). Нарисувани са двама-
та изцяло различни, чак противопо-
ложни: първият изказва чрез писмото 
себе си – открит е и искрен; вторият 
изказва чрез писмото (досиета) дру-
гите – прикрит е и притворен. Черно 
и бяло: кой знае, може би чрез свои-
те герои Иван Станков иска да изяви 
самата същност на българина – по-
някога светъл, понякога тъмен, но 
най-често – двойствен и сам на себе 
си непонятен…

Накрая е историята/историите. Ма-
кар че единственото число май е пò на 
място (историите са при разказите). 
В 140-годишните животи на двамата 
се оглежда цялата българска летопис 
през ХХ в. и не само се оглежда – потъ-
ва в тях. Феноменално превъртане: 
ако голямата история е провал, част-
ните истории не са; имат си своите 
чар и признание (àко дълголетниците 
да не го вярват твърде). Читателите 
обаче го вярват: тече покрай двама-
та скрепени (кажи го по сиамски) герои 
родното, тече и се затрива в бездни, 
за разлика от частното – почти веч-
но, почти безсмъртно. Разказът ся-
каш иска да ни утеши: като приватно 
българското е неунищожимо, като 
история обаче клони към нула. Както 
към нула клони целият български ХХ 
век – черна космическа дупка… 

Митко Новков

Писане река
„Късна смърт“,                                     
Иван Станков, 
издателство „Хермес“, 
2022 г. 

смях сюжетите на Милен Русков. Не, 
по-скоро са овлажнени от лека мъг-
ла, от мека нега, от носталгия по 
някогашното, което може и да не е 
било идеално, но пък със самия факт, 
че е някогашно, вече става копнеж. В 
„Късна смърт“ това се усеща в нас- 
троенията на Аристотел Теодоров, 
едно истинско алтер его на Иван 
Станков: човек, потънал в книгите, 
покрай когото животът по-скоро 
протича, а той стои на брега и пуска 
пръчки по течението или хвърля ка-
мъчета в дълбокото (ей го пак Дуна-
ва). Аристотел даже любовта си към 
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Последният роман на известния тур-
ски писател е мащабен – не само като 
обем, но и като замисъл и реализация. 
Работата по книгата, както самият 
автор споделя, му е отнела години, 
проучвал е документи, писма, мемоа-
ри, доклади на английски лекари, рабо-
тещи в Бомбай и Хонконг по времето, 
когато там през 1897 г. е идентифи-
циран чумният вирус. 

Можем да определим „Чумни нощи“ 
като исторически роман, пресъзда-
ващ живота в Османската империя 
в края на XVIII в. и началото на XIX в., 
но и спокойно движещ се назад във 
времето, припомняйки събитията, 
довели до възкачването на престо-
ла на султан Абдул Хамид. Всъщност 
действието се развива на остров 
(Мингер), несъществуващ, фикцио-
нален, но Памук е имал „вдъхновение“ 
и от Крит и Кастелоризо. Откъс-
натостта от света, затвореното 
пространство на острова са важни 
при постигнатото внушение за ума-
лен модел на Османската държава.

Както заглавието подсказва, това 
е роман, в който основен герой е 

болестта. Тя предизвиква хаос, безре-
дици, поражда кървави сблъсъци, носи 
страх и смърт. Много смърт.

В романа има и криминална линия, 
задвижена още в самото му начало – 
изпратеният от султана на остров 
Мингер химик и фармацевт Бонков-
ски паша, с опит в борбата с чумна-
та епидемия – в Измир я бил спрял за 
шест седмици – е намерен мъртъв 
при странни обстоятелства. Мла-
дият д-р Нури, съпруг на султанска-
та племенница, получава освен рабо-
тата си по карантиниране и битка с 
чумата и задачата да открие убиеца. 
Малко след здравния инспектор е от-
ровен и неговият помощник. Също 
при не съвсем ясни обстоятелства. 
Тук ще добавя само това, че едни от 
любимите четива на Абдул Хамид са 
криминалните.

Мащабна геополитическа картина, 
методично и много детайлно изгра-
дена, откриваме в „Чумни нощи“. От 
една страна са отношенията между 
местната власт в лицето на валията 
на острова и централната – в лицето 
на султанската администрация и на 
самия Абдул Хамид. Острова обита-
ват мюсюлмани с различни политиче-
ски убеждения, християни, най-вече 
гърци, носещи духа на модернизация, 
европейци, а съответните държави 
имат свои консули. 

Когато болестта идва, тя отключва 
или страхове, или неверие в същест-
вуването ѝ. Неграмотността на хо-
рата ги прави уязвими, поддаващи 
се на фанатизъм. Страхът не спира 
събиранията на множество хора на 
погребенията, които стават все 
повече и повече, общите молитви в 
джамии и църкви, общуването с вече 
болни и заразени хора. Настъпващата 

епидемия все повече влошава, а по-
сетне и взривява отношенията между 
властта и населението, расте напре-
жението между различните етниче-
ски общности, живеещи на острова. 
Държавата омаловажава мащаба на 
бедствието. Напрежението рефлек-
тира върху отношението на Европа 
към „болната“ империя. Военни кора-
би – английски, френски, руски и един 
турски, блокират острова. Хората 
там са оставени сами на себе си, сами 
със своите страхове, с моментите 
на плаха надежда и споделените ми-
гове на любов, с нападения на банди и 
политически междуособици. Хаосът 
поражда и желание за подреждането 
му. Местният национализъм избуя-
ва и произвежда своя герой – турски 
офицер, роден на острова. Обявена е 
независимостта на Мингер, старото 
управление се сменя с ново, въвеждат 
се строги мерки срещу болестта. 
Революцията пък има своята кон-
трареволюция, терор и убийства. 
Противниците на карантината се 
развихрят, отново се отварят църк-
ви и джамии, бунт в затвора води до 
освобождаването и на болните от    
изолатора, всеки ден умират все по-
вече и повече. 

„Чумни нощи“ е и роман за въпросите, 
които всеки си задава в моменти на 
несигурност и болест. Роман, в който 
страхът и незнанието отключват 
тъмните и светлите страни у чо-
века. В него има и чудесни детайлни 
описания на домове и градски улици, 
на отношения на близост, на любов 
и самота. Кой разказва историята? 
Читателят ще разбере доста късно. 
Разказва жена – внучката на дъщеря-
та на д-р Нури, който прави много за 
спасението на острова. 

Книгата на Орхан Памук поставя и 
друг въпрос: колко важна е ролята на 
личността в историята. Дали в нея 
отделният човек няма особено зна-
чение, или пък историческото съби-
тие зависи от личността, с която е 
свързано? В какво вярва писателят – 
можем да разберем, когато прочетем 
„Чумни нощи“.

Писане река Епидемия на острова

Катя Атанасова

„Чумни нощи“,                      
Орхан Памук, превод            
от турски Ивайло Хранов, 
издателство „Еднорог“, 
2022 г.
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„Имало едно време в Холивуд“ на Куен-
тин Тарантино е приказка, сън за едно 
изгубено време, в което кадилакът на 
американската мечта завива по чер-
ния път на циничното подозрение, че 
герои не съществуват. Затова и фи-
гури като Чарлс Менсън и Тед Бънди 
предстои да върлуват през следващо-
то десетилетие. Точно затова Таран-
тино ситуира действието на филма 
и настоящата новелизация в 1969 г. 
– епоха, в която хипарската наивност 
все още не се е разбила като вълна (по 
Хънтър Томпсън), каубоите бродят по 
снимачните площадки, а Шарън Тейт е 
все още жива.

Историята фрагментирано се завър-
та около алкохолизирания актьор Рик 
Долтън, за когото се говори, че за-
малко щял да спечели ролята на Стив 
Маккуин в „Голямото бягство“; него-
вия дубльор Клиф Буут, който е убил 
жена си (нарочно или без да иска) и му се 
е разминало; „семейството“ на Чарлс                                                                             
Менсън и актрисата Шарън Тейт, щас-                                                                                         
тливо омъжена за режисьора Роман По-
лански. Всеки от тях получава собст-
вена глава, в която работи или се 
размотава в Ел Ей и добавя към пъзе-
ла, който Тарантино нарежда, за да ни 
представи духа на епохата и да закоди-
ра посланието, че част от спасението 
е скрита в магията на киното.

Логичен е изборът Тарантино да адап-
тира именно тази история, тъй като 

70-те са времето, в което форматът 
на новелизацията, възникнал 50 години 
по-рано, става най-популярен. Насто-
ящата книга не е дословна адаптация 
на филма, както се очаква от изобре-
тателния сценарист, който стои зад 
нея. Романът на места следва позна-
тия сюжет, но в други епизоди се от-
клонява, за да обогати историята и да 
разкрие неподозирани случки с герои-
те. В тези моменти, допълвайки света 
на филма, „Холивуд“ наистина блести и 
дава на читателя желаното.

Страстното впускане в жанрове и 
детайли, което Тарантино си позво-
лява във всичките си произведения, 
неизменно създава неповторимия му 
стил, но когато става въпрос за ро-
ман, понякога го спъва да е събран и 
фокусиран. Това е най-осезаемо във 
внедрената история, която просле-
дява действието на уестърн сериал, в 
който Рик Долтън участва. В продъл-
жение на десетки страници Тарантино 
описва сюжет на посредствена теле-
визионна продукция, което вероятно 
щеше да сработи по-ефикасно и в една 
кратка глава.

„Холивуд“ не може да се нарече не-
пременно добър роман, тъй като е 
неразделно свързан с филма и рабо-
ти единствено като добавена стой-
ност. Кучето Бранди на Клиф Буут на-
пример разполага с великолепна глава, 
след което напълно изчезва от книга-
та, за разлика от ключовата роля, коя-
то играе за кървавата кулминация на 
филма. Без контекст тези страници 
нямат никакъв смисъл.

Със сигурност романът е задължите-
лен за всички почитатели на филма, но 
не предлага добра представа за бъде-
щето на Куентин като романист. А по 
неговите думи, с това възнамерява да 

се занимава, след като напише и засне-
ме последния си десети филм. От из-
дателство „Кръг“ уместно са избрали 
да пуснат книгата през лятото, тъй 
като няма по-добра ваканционна лока-
ция от слънчевия Холивуд през 1969 г. 

Тарантино се отдалечава от финала на 
филма и посвещава последната глава 
на обикновен разговор между Долтън и 
8-годишна актриса. Сцената отсъст-
ва от филма, но е любима на Тарантино 
и Леонардо ди Каприо. В нея по тро-
гателен начин е заложена основната 
тема – безрезервната любов към зана-
ята на киното. 

„Холивуд“ е алтернативна история, 
която изопачава реалността и изцеж-
да от нея сока на сладкия живот, който 
завинаги ще съществува във фантази-
ята. Една последна разходка по Буле-
варда на залеза.

Тогава шум на мотор и мелодия на 
„Бийтълс“ изведнъж нахлуват в ухото 
на шофьора. Двамата мъже се обръ-
щат наляво и за първи път съзират 
новите съседи на Рик – Роман и Шарън 
Полански, в техния ретро роудстър от 
1920-а. Песента на „Бийтълс“ A Day in 
the Life се носи от радиото на колата, 
настроено на станция 93 Кей Ейч Джей.

Мартин Касабов

„Имало едно време                       
в Холивуд“,                                      
Куентин Тарантино, 
превод от английски 
Борислав Стефанов, 
издателство „Кръг“,             
2022 г.

на Холивуд
Спасената невинност
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Леонид Андреев принадлежи към пи-
сателите, чието творчество про-
дължава да поражда разночетения и 
полярни оценки. Наричат го родона-
чалник на руския експресионизъм, но 
литературният му стил трудно може 
да бъде определен, бидейки твърде не-
обичаен, той представлява по-скоро 
сплав от различни направления. В едно 
обаче критиците са единодушни – от-
личителна особеност на творбите 
му е крайният скептицизъм. Сам той 
признава, че възгледът му за действи-
телността е доста мрачен. Описвайки 
себе си в писмо до приятел от 1891 г., 
споделя: „Аз съм донякъде песимист, 
тоест човек, който се опитва да на-
мери навсякъде и във всичко лошата 
страна“. А малко по-късно пише в днев-
ника си: „Искам да покажа, че в света 
няма истина, няма щастие, няма сво-
бода и равенство – няма и не ще има. 
Искам да бъда апостол на самоуни- 
щожението. Ще ми се човек да блед-
нее от ужас, като чете книгата ми, 
тя трябва да му действа като опиум, 
като страшен сън, трябва да подлудя-
ва хората, така че да ме мразят, да ме 
проклинат, но все пак да ме четат... и 
да се самоубиват. Искам да се надсмея 
над човечеството, искам от душа да 
се посмея на глупостта и егоизма му, 
на неговото лековерие...“. Тази мла-
дежка „философска програма“ очерта-
ва до голяма степен по-нататъшния 
му път – възлови за него си остават 
темите за болезненото раздвоение на 
съзнанието, за екзистенциалната умо-
ра от живота, за самоубийството или 
смъртта като логичен изход от света 
на несвободата, за човешката самота 
и трагичното съществуване без Бога.

Несъмнено Юда, този най-загадъ-
чен евангелски персонаж, е особено 

притегателен за Андреев, като се има 
предвид интересът му към подсъзна-
телното и противоречията в човеш-
ката душа. В центъра на повестта 
„Юда Искариот“, една от най-извест-
ните му и скандални творби, стоят 
образът на предателя и неговият   
своеобразен „експеримент“. Юда обича 
Иисус, но смята, че светът не е досто-
ен за него, обича любовта, но презира 
човечеството. Разпнат между тази 
любов и омразата, той сякаш дублира 
образа на Спасителя, напомняйки изоб- 
ражение в негатив. Къде е истината и 
в какво греши Искариот – в любовта 
или в омразата? Това е въпросът, чий-
то отговор той търси посредством 
предателството и инстинкта на про-
вокатор, разчитащ на чудо, което да 
опровергае презрението му към човеш-
кия род. Предавайки Иисус, Юда иска да 

омразата. Не го ли направят, истин-
ският победител ще е Искариот, но 
пък победата му ще е пирова, тъй като 
животът не би имал никакъв смисъл. 
„А ако изведнъж разберат? Ако извед-
нъж с цялата си маса от мъже, жени и 
деца те тръгнат напред мълчаливо, 
без викове, изтрият войниците, зале-
ят ги до главите с кръвта си, изтръг-
нат от земята проклетия кръст и на 
ръцете на останалите живи вдигнат 
високо над повърхността на земята 
свободния Иисус! Осанна!“ Само че не 
разбират – апостолите побягват, 
тълпата крещи „Разпни го“, а Хрис-
тос умира, увиснал на кръста. Юда се 
сдобива със своята страшна победа, 
но трябва да последва Спасителя в           
смъртта, обесвайки се на едно криво и 
измъчено от вятъра дърво. 

Двойственият характер на героя –                                                
той е лъжлив, завистлив, безобразен, 
но и най-умен от всички ученици, при 
това с някакъв свръхчовешки, са-
танински ум – предизвиква и поляр-
ността на оценките за тази типично 
андреевска повест-притча, в която 
мотивът за личната отговорност на 
предателя е твърде приглушен. Фо-
кусът на писателя пада не толкова 
върху разкаянието на героя, колкото 
върху неговите страдания и убеде-
ността му, че стореното е трябвало 
да бъде извършено – в съответствие 
с гностическото разбиране за преда-
телството на Юда като висше слу-
жение, необходимо за изкуплението 
на света. Вероятно това предизвиква 
Мережковски, един от най-яростните 
критици на повестта, да заключи: „Ху-
дожникът може да съзерцава грозота-
та, но не бива да желае грозота, може 
да живее в хаоса, но не бива да бъде 
хаос. Художественото творчество на 
Андреев ми се струва съмнително не 
защото изобразява грозотата, ужа-
са и хаоса, напротив, подобни образи 
изискват най-висше художествено 
творчество – а защото, съзерцавайки 
грозотата, се съгласява с нея, и съзер-
цавайки хаоса, става хаос“. 

Димитрина Чернева

Да съзерцаваш пустотата
„Юда Искариот. Разкази“, 
Леонид Андреев, превод 
Димитър Чорбаджиев, 
издателство „Астрала“, 
2021 г.

предизвика тълпата и апостолите да 
откликнат. Ако дори един лъч светли-
на гори в душите им, те трябва да за-
станат зад своя Учител. Направят ли 
го, животът би намерил оправдание, 
макар че предателят не би бил прав за 
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В ранната коледна утрин на 1924 г. 
от влака от Белград на софийския пе-
рон слиза Мари Айхорн, учителка по 
музика, решила да работи в една да-
лечна балканска страна, напускайки 
родното си баварско градче Фюрт. В 
следвоенна Германия се живее труд-
но. Ето защо Мари се впуска в това 
дръзко начинание, без да владее ни-
какъв чужд език. От фотографиите 
в книгата ни гледа една еманципира-
на, четиридесетгодишна жена с късо 
подстригана кестенява коса. Тя е вяр-
ваща протестантка с непоколебими 
морални принципи, но и с любопит-
ство към света, което я подтиква 
да стане преподавателка на трите 

дъщери в дома на Борис Вазов (брат 
на народния поет, подпредседател на 
Народното събрание) и на съпругата 
му, известната художничка Елисаве-
та Консулова-Вазова. 

Когато пристига на софийската гара, 
там не я чака никой. Влакът доста е 
закъснял. След което с файтон се от-
правя на дадения ѝ адрес – ул. „Цар 
Крум“. В този дом, за който усеща, че 
ще ѝ хареса, тя ще остане година и 
половина във време, когато България 
е раздирана от гражданска война. И 
решава да си води бележки за всичко, 
направило ѝ впечатление. 

За щастие записките ѝ оцеляват. Не-
зависимо че самата тя отбелязва, че 
този „български дневник“ е предназ-
начен за нейния кръщелник Вилхелм 
(който умира в руски плен), след кое-
то би трябвало да премине в ръцете 
на брат ѝ Фриц и да бъде унищожен. 
Племенникът ѝ Хелмут обаче го съх-
ранява със съзнанието за неговата не 
само емоционална, но и историческа 
стойност. 

Дневникът, по оценката на състави-
телите, е „неповторим документ“ за 
едни трудни и смутни години, както 
и за живота на българския буржоазен 
елит от онова време. И то, забележе-
те, като „история отдолу“. Мари Ай-
хорн бързо навлиза в бурния софийски 
живот. Посещава новата катедрала 
„Св. Александър Невски“ и не може да 
се нагледа на стенописите. Открива 
зимната прелест на Борисовата гра-
дина, установява контакти с мнозина 
известни българи, приятно изненада-
на е колко много хора в София говорят 
немски. Става част от протестант-
ската общност, посещава малката 
лутеранска църква до тогавашното 
немско училище. Тръгва по балове и 
концерти. Впечатлена е от музикал-
ната култура на българите и от на-
родната музика, от потенциала на хо-
рата в „кръга Вазови“. На юбилейната 

изложба на художника Александър Бо-
жинов вижда за първи път цар Борис 
и сестра му княгиня Надежда. Цяло 
лято прекарва по излети в планините 
и морски разходки. 

Моли се новата 1925 г. да е добра и с 
мир в сърцата. Ала се оказва друго. 
На 13 февруари домът на Вазови е по-
крусен от вестта, че е убит техният 
близък приятел и сродник проф. Нико-
ла Милев. Мари присъства на погребе-
нието му и скърби наравно с другите. 
На 16 април отбелязва в дневника си 
друга „страшно тъжна история“ – 
атентата в църквата „Св. Неделя“. 
Самата тя се колебае дали да посети 
опелото, но влиза в една млекарница и 
закъснява. След което: „прозвуча ужа-
сен удар, стъклата на витрините се 
разхвърчаха. Всички побягнаха на ули-
цата, само аз останах да седя като 
закована. Но каква гледка се разстла 
пред очите ми. Църквата „Св. Неделя“ 
наполовина съборена, на улицата въз-
будена човешка тълпа, наоколо без-
редица, коли, покрити с течаща кръв 
и буквално окъпани в прах хора, коли 
с ранени – накратко, потресаваща 
гледка. И като си помислих… как може-
ше да бъда в църквата, колената ми 
се разтрепериха и благодарих Богу за 
милостивата помощ“. Вижда, че г-жа 
Консулова-Вазова е жива и здрава, 
но Борис Вазов е ранен, с превързана 
глава.

Мари Айхорн е стресната и уплашена. 
На 30 април получава „мили писма“ от 
брат си и сестра си, които я молят 
да напусне България. Тя се колебае, 
но семейство Вазови я съветват съ-
щото и тя решава да отпътува през 
юли. Моли Бог да се смили над тези, на 
които през април е донесъл толкова 
страдания. И пак благодари на Бога за 
„хубавото и интересно време в Бълга-
рия“. Завършва дневника си с думите: 
„българските ми приятели винаги ще 
намерят при мене в Германия отворен 
дом и открито сърце“.

Петър Бойков

Една германка в София

„България от първо 
лице. Мари Айхорн                                  
в София 1924–1925 г.“, 
съставители Юлиана Рот                                   
и Петър Стоянович, 
издателство „Фабер“, 
2022 г. 
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Барбара Крюгер, Без заглавие (Начало/Среда/
Край), видео инсталация, 2022 г., Венецианско 
биенале, международна изложба „Млякото на 
мечтите“, куратор Чечилия Алемани, Арсенале
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Названието е заимствано от книга-
та на Леонора Карингтън, в която се                                                                               
описва магичен свят на постоянна 
промяна. Алемани е успяла да пре-
създаде една почти паралелна худо-
жествена вселена без преобладава-
щи звездни имена, без доминиращи 
държави и без модни тенденции. На 
пръв поглед това прави изложбата ѝ 
не толкова ефектна, по-малко лъска-
ва и без обичайните гръмки „избухва-
ния“. Всъщност обаче тя притежава 
много повече качества и дълбочина, 
отколкото се вижда на повърхност-
та. Много ясно темата е развита в 
пространството на Арсенале, което 
поради своята линеарност предполага 
начало, сърцевина и край, четящи 
се ясно и отчетливо. Кръговият ход 
на павилиона в Джардини определе-
но създава проблеми на кураторите 
и в случая тази част от проекта е 
по-малко убедителна.

Изложбата на Алемани предлага раз-
личен прочит на света, в който об-
вързаностите – исторически, иконо-
мически, културни и политически, не 
следват обичайните линии, а тър-
сят нови връзки и различна логика. В 
нейната интерпретация жените от 
всички раси и части на света заемат 
достойно място, без кураторката да 
замества бялата мъжка доминанта 
с друга. Тя просто изважда на показ  
пластове, имена и произведения от 
XIX в. (и по-рано) до днес, които са ос-
тавали маргинални и неизвестни на 
широката общественост. Подобно на 
това тихо, но упорито съществуване 
на писателки и художнички през веко-
вете, и експозицията на Алемани не 
крещи, не размахва пръст, нито вдига 
лозунги, а спокойно и внимателно по-
казва това новооткрито богатство.

В известен смисъл това е много му-
зейна изложба, която демонстрира 

отлични изследователски качества 
и дълбоки познания на исторически-
те процеси. На миналото са посвете-
ни петте „капсули“ (наречени така 
от кураторката), които ни връщат 
назад във времето и подготвят зри-
теля за това, което ще го очаква в 
съвремието. „Люлката на вещици-
те“ се фокусира върху сюрреализма, 
футуризма, идеите на Баухаус и Хар-
лемския ренесанс от началото на ХХ в. 
които използват новостите на тех-
нологиите и психоанализата, както 
и безкрайните полета на изучаване 
на собственото тяло, за да създадат 
своите хибридни творения. Именно 
тук намират място и работите на 
Леонора Карингтън (във венециан-
ския музей „Колекция Пеги Гугенхайм“ 
има очевидно синхронизирана излож-
ба, посветена на сюрреализма и маги-
ята, в която могат да бъдат видени 
великолепни работи както на тази 
художничка, така и на Ремедиос Варо, 
Леонор Фини, Майа Дерен, Доротея 
Танинг). Освен нея в „капсулата“ попа-
дат авторки от Алжир и САЩ, Фран-
ция и Мексико, Конго и Германия, Еги-
пет и Италия, които в текст, танц, 
живопис, фотография или скулптура 
споделят своите видения за света 
отвъд видимата реалност.

Другата интересна „експозиция в 
експозицията“, която изгражда исто-
рически препратки, но и насочва към 
естетическите специфики, се нарича 
A Leaf a Gourd a Shell a Net a Bag a Sling 
a Sack a Bottle a Pot a Box a Container 
(лист, тиква, черупка, мрежа, торба, 
прашка, чувал, бутилка, саксия, ку-
тия, контейнер). Тя е вдъхновена от 
текст на Урсула ле Гуин, според която 
първите творения на хората са били 
съдовете за съхраняване, и предлага 
това да се използва като метафо-
ра за историите на света, които не 
са толкова разкази с начало и край, а 
по-скоро хранилища, които откриват 
възможност за множество комбина-
ции. Представен в кръгла форма, този 
малък павилион побира великолепните 
работи на Мария Бартушова, Алета 
Джейкъбс, Софи Таубер-Арп, Маруха 
Мало, Рут Асава. Някои от тях са сред 
първите жени учени, чиито рисунки 
или обекти са помагала в кариерите 

Мария Василева

Мечти и реалности 

„Млякото на мечтите“                            
е заглавието                                            
на международната                                               
изложба                                            
на Венецианското биенале                                            
(23 април–27 ноември 2022),                                                       
курирана                                                              
от Чечилия Алемани 

в 59-ото венецианско биенале 

Зинеб Седира, Мечтите нямат заглавия, 2022 г., Френски павилион
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им на ботаници и доктори. Крехкост-
та на техните творения, направени 
от порцелан, керамика, акварел, мъ-
ниста или тънки телени жици, но дос-
тигнали до нас (някои са от началото 
на XVIII век), още повече потвърждава 
огромната им сила. Разбира се, тук е 
трудно да не си припомним работа-
та на Каролин Кристоф-Бакърджиев 
като куратор на Документа 13 през 
2012 г. и селекцията, наречена „Мо-
зъкът“, която също беше онази малка 
като размер, но изключително силна 
отправна точка към разбирането на 
цялата концепция на изложбата. В 
нея тя беше включила изключително 
вълнуващи и противоречиви на пръв 
поглед предмети и артефакти – вази 
от ателието на Моранди, термоме-
тър от ваната на Хитлер, хилядолет-
на скулптура от Афганистан, оста-
тъци от скулптури от националния 
музей в Бейрут, унищожени по време 

на войната, тухли, използвани за за-
щита и нападение по време на съвет-
ската окупация на Чехословакия през 
60-те години, видео на египетския 
художник Ахмед Басиони, направено 
само три дни преди да бъде застре-
лян от полицията, които красиво, но 
и разтърсващо представяха цялото 
многообразие на съвременния живот. 

Третата капсула Чечилия Алемани на-
рича „Прелъстяването на киборга“ и 
отделя място на концепцията за чо-
вешкото същество с интегрирани ви-
сокотехнологични части и изкуствен 
интелект. Най-мащабна като обем и 
размах, тази част включва работи от 
Александра Екстер до Ребека Хорн, 
от Хана Хьох до първата говореща 
кукла на Едисон, от Мари Василиеф до 
Кики Куделник, отделяйки внимание 
както на обсесията на художнички-
те от епохата на Дада и Баухаус към 

механиката и възможностите на фо-
тографията, така и на лицеви проте-
зи, създавани от скулпторката Анна 
Колеман Лад за пострадалите през 
Първата световна война. Последните 
две капсули са реверанс към италиан-
ските художнички от 60-те години на 
ХХ век, изкушени от новите техноло-
гии и интегрирането им в изкуство-
то, както и към тези, които работят 
с текст (също и като резултат от 
автономно писане или спиритуалис-
тични сеанси).

От тук нататък останалата по-го-
ляма част на изложбата развива те-
мите, зададени от предшествени-
ците: метаморфозите на тялото и 
възможността му да приема различ-
ни форми, ролята на подсъзнание-
то за изследване на непредсказуеми 
възможности, тихия поход на нови-
те технологии, чувствителността 
като поле за разгръщане на сюрре-
алното мислене отвъд границите на 
практичното, човек-природа-нечовек 
и разликите и приликите между тях. 
Изложбата е изградена върху тези 
„червени нишки“, които плетат пая-
жината на една спокойна, но силна 
концепция. В неоптимистични вре-
мена тя е по-скоро позитивна, убеж-
давайки ни в непрекъснатостта на 
процеса и възможностите за чове-
чеството, които се откриват след 
„първия поглед“.

Маргьорит Юмо, Миграции, 2022 г., Венецианско биенале, международна изложба                  
„Млякото на мечтите“, куратор Чечилия Алемани, Арсенале

Соня Бойс, Танц с чужденци, 2022 г.,                
Британски павилион
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Чечилия Алемани търси своите ав-
тори на места, които са често пре-
небрегвани, и без да се страхува да 
остава предимно в лоното на по-тра-
диционните жанрове. Преобладават 
живописта и скулптурата с опре-
делено подчертаване на материали 
като текстил, керамика, бродерия, 
пачуърк. Кураторката като че ли не 
търси нови технологии и модно зву-
чене, не разчита на ефекта на съвре-
менните технологии, а по-скоро съз-                                                                      
дава карта на съществуващото в 
цялото му многообразие и дори не-
съвършенство. Дори работи, които 
звучат по-скоро наивно, отколкото 
„професионално“, се включват пер-
фектно в идеята. Богатството на 
разказите, изненадващата разнопо-
сочност на образите и често пъти 
изключителността на изпълнението 
постепенно ни потапят в ритъма на 
експозицията. 

Разказът в Арсенале започва с ог-
ромната тотемна женска фигура 
без очи на Симон Лий (Златен лъв за 
най-добър участник в международ-
ната изложба), обградена от мито-
логичните композиции на кубинската 
художничка Белкис Айон, в които ра-
совите и половите белези почти не се 
четат, за сметка на очите, които са 
превърнати в главен герой. Следват 
огромните теракотени скулптурни 
портрети на членове на семейство-
то на Габриеле Чейл от Аржентина, 
чието формообразуване е вдъхновено 
от традициите и ритуалите на род-
ното му място. Живописта на Порша 
Жвавахера от Зимбабве е базирана 
на спиритуалистични изживявания и 
местни вярвания. Розана Палино от 
Бразилия използва различни изразни 
средства, за да разказва истории за 
робството, престъпленията на ра-
сова основа и експлоатацията. От 
женските ѝ тела излизат растения, 
листа и корени, като че ли в опит да 
се слеят със земята. Мексиканският 
художник Фелипе Баеза рисува кар-
тини, в които хората са наполовина 
хора, наполовина растения, създавай-
ки хармоничен универсум. Кандис Лин 
създава обекти, скулптури и трииз-
мерни композиции, използвайки нео-
чаквани материали, обединени в мно-
гопластов разказ за антропология, 

природа, ботаника, робство, ритуали, 
изкуство и занаяти. За разлика от нея 
испанката Тереса Солар разчита на 
гигантски биоморфни скулптури, на-
помнящи морски същества, но и дос-
татъчно абстрактни, за да преведат 
зрителя от видимото към невидимо-
то. Подобен е подходът и на францу-
зойката Маргьорит Юмо в нейните 
едновременно органични и космически 
пластики. Мире Лий представя огро-
мна структура от метал и керамика, 
по която се стича лепкава течност, 
наподобяваща непрекъснатия, ес-
тествен, но и предизвикателен жиз-
нен цикъл. Почти в края на изложбата 
е разположена голямата нова инста-
лация на Барбара Крюгер, в която тя 
директно призовава: „Моля, грижи се“, 
„Моля, скърби“, излизайки от вечната 
за нея тема на собственото ѝ тяло и 
отделяйки повече място на емпатия-
та. Представените в Джардини Сеси-
лия Викуна и Катарина Фрич (и двете 
получават Златен лъв за цялостно 
творчество) смесват фантазии и ре-
алност, история и екология с подчер-
тана загриженост за бъдещето на 
света.

Редица от националните павилиони 
поемат темата за истинското мно-
гообразие на света, далеч от едно-
плановия доминиращ наратив през 
последните десетилетия, и обръщат 
внимание на теми и хора, които все 
още търсят своята равнопоставе-
ност. Соня Бойс от Великобритания 
– Златен лъв за най-добър павилион, 
разказва историята на пет черно-
кожи певици (самата тя е първата 
чернокожа художничка, представяща 
страната на Биеналето във Венеция). 
Американката Симон Лий показва мо-
нументални скулптури, които изра-
зяват идеята за мощта на черната 
жена, изградена на базата на смесване 
на представи, вярвания и ритуали. За 
първи път в 120-годишната история 
на Биеналето художничка от ромски 
произход представя национален па-
вилион и това е Малгожата Мирга-Тас 
от Полша. Нейните 12 огромни и фан-
тастично изпълнени текстилни пана 
покриват всички стени като съвре-
менно фреско, което поставя на на-
шето внимание в опит за интеграция 

живота на ромските общности. Лукиа 
Алавану от Гърция ни повежда на 3D 
пътешествие, в което текстовете 
на Софокъл се покриват с визуални 
истории от живота на малка ромска 
общност край Атина. „Мечтите ня-
мат заглавия“ е името на инстала-
цията на Зинеб Седира (родена в Па-
риж от алжирски родители, живееща 
в Лондон) във френския павилион. Тя 
превръща пространството във фил-
мова сценография, като прави зрите-
лите част от спектакъла и размива 
границите между реалност и фанта-
зия. Разказът за партньорство от 
двете страни на Средиземноморието 
е базиран на първия италианско-ал-
жирски филм от 1964 г. Мария Айсхорн 
се занимава с травмата по различен 
начин, като открива стари пласто-
ве от архитектурата на германския 
павилион, опитвайки се да заличи сле-
дите от нацисткото преустройство 
през 1938 г. Скандинавският павилион 
тази година е предоставен на мест-
ното население саами и е посветен на 
дългогодишните им опити да отсто-
яват традициите си. Франсис Алис, 
който представя Белгия, изгражда 
по-оптимистична атмосфера, показ-
вайки детски игри от различни части 
на света, като свързваща нишка меж-
ду държави, народи и традиции. Якуп 
Фери превръща павилиона на Косово 
в цветно убежище от всекидневни 
сцени в стила на детски рисунки и аб-
страктни килими с мотиви, инспири-
рани от компютърна игра. На цвета, 
изненадата, яркостта и неочаквано-
то преживяване разчитат австрий-
ските художници Якоб Лина Кнебл и 
Ашли Ханс Шейрл, обединяващи раз-
лични материали, форми и експресии в 
един съвременен калейдоскоп.

На този фон българският павилион 
с национален представител Михаил 
Михайлов предлага чисто и смислено 
убежище от шума и историческите 
битки. Добре намереното място в 
близост до моста „Риалто“ и голе-
мите потоци от хора, но и закътано 
в малка градинка, удачно приема де-
ликатните вглеждания и търсения на 
смисли в най-дребните и незабележи-
ми рутинни действия. Едно много дос- 
тойно представяне.
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И названието, и датата на откри-
ването са свързани с темата за де-
тето. „Изложбата е замислена като 
помагало за напреднали любители на 
визуалните изкуства“, пише худож-
никът. Цитиран е Бодлер, стигнал до 
прозрението, че геният е „преоткри-
то детство“. Във всеки от авторите, 
чието творчество се оглежда в ри-
сунките, Греди Асса е търсил детето 
„като завършена визия на художника“. 
„Така част от рисунките се превърна-
ха в упражнение по измисляне на деца.“

Безброй са връзките между художни-
ците и децата – постоянно открива-
ни и преоткривани, осмисляни и пре-
осмисляни, неизменно с възхищение, 
понякога с умиление, но сякаш винаги с 
нежелание загадката да се разкрие до-
край. За да остане нейното очарова-
ние, което окрилява и самото търсе-
не, а и собствените открития, които 
зрителят прави или може да направи 
за и чрез творчеството на всеки един 
художник.

Например „преоткритото детство“ 
при Бодлер може да се види и като за-
пазено детство. А съответно и ху-
дожниците като непораснали деца 
– поне що се отнася до въображение-
то, породено от любопитството към 
света. Знаем, че всяко дете рисува. 
Защото рисуването е един от начи-
ните за опознаване на света. В един 
момент повечето от порасналите 
деца престават да рисуват – за тях 
светът е вече в основни линии опоз-
нат и започва процесът на търсене 
на себе си в него. Някои от тях обаче 
продължават. Дали защото запазват 
любопитството си към света, дали 
защото интуитивно разбират аб-
солютната му непознаваемост, дали 
защото самият процес на опознаване 

е важният за тях – и при това вдъхно-
вяващ именно въображението…

Ето такива мисли, породени от назва-
нието на изложбата, ме съпътстваха 
и при разглеждането ѝ. Разделена на 
ясно обособени две части – прецизни 
малки рисунки в рамки под стъкло в 
преддверието и привидно небрежна 
живопис върху тип амбалажна хар-
тия в залата. Тематично, а и образно 
двете части са свързани, но е много 
важно докъде и как.

това. На художник, виждащ себе си в 
редицата от безброй други художни-
ци преди него. Създавали са светове в 
изкуството, оттласквайки се от об-
щоприетия за реален и връщайки ги 
обратно към него – като възможнос-
ти, гледни точки, отношения… Ху-
дожниците, макар и „деца на въобра-
жението“, също порастват. И в зряла 
възраст могат да осмислят израства-
нето си в изкуството чрез плеядата 
творци, които са ги интригували 
през годините, пленявали са ги с от-
критията, а може би и със задънените 
си улици, които са се оказвали врати 
и пътища за други... Именно такова 
вълшебно пътешествие предложи с 
изложбата си Греди Асса.

И е важно на кого го предложи. „Тази 
изложба е отдавна замислена като 
помагало за напреднали любители 
на Визуалните изкуства“, е написал 
авторът. Това е неговата своеоб-
разна лична история на изкуството. 
През която повежда зрителите като 
мен. И така призмата към тази ис-
тория е вече тройна – общата, тази 
на художника и на всеки посетител в 
изложбата. 

Малките рисунки в преддверието 
предполагат взиране. Проследяване 
на линии, щрихи, форми в плътно чер-
ни или волно бели полета. Но най-вече 
заради „разказа“, който се съдържа 
във всяка от тях. Определям го като 
разказ, защото представя всеки от 
художниците с портрет, потопен в 
образния свят на творбите му, из-
веден в неговия си стил, но и пречу-
пен през виждането, разбирането и 
почерка на самия Греди Асса. Порт-
ретите са константа, независи-
мо дали са рисувани прецизно – при 
Питер Брьогел Стари например или 
при Жул Паскин; „нахвърляни“ уж не-
брежно – при Анди Уорхол; само за-
гатнати – при Иван Вукадинов, или 

Диана Попова

За напреднали любители 
„Деца на въображението“ 
бе озаглавена изложбата 
на Греди Асса, 
представена в зала               
„Райко Алексиев“ в София 
от 1 до 22 юни 2022 г. 

на визуалните изкуства

„Рисунките са посветени на една 
малка част от авторите, които във 
Времето съм се опитвал да разгадая 
било като художествено поведение, 
или като морал“, пише Греди Асса във 
въвеждащия текст. И си помислих 
какво забележително признание е 

Греди Асса, „Деца на въображението“,                  
2022 г.
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почти неузнаваеми – при Константин 
Бранкузи.

Много често към портретите се явя-
ват и образи на деца. Те са именно 
децата на въображението. Или пред-
ставата за самите тези художници 
като деца, вплетени в света на из-
куството им, но и изведени от него. 
Надничат от образния им свят, как-
то е при Аниш Капур, центрират ком-
позицията – например при Гилбърт 
и Джордж, присъстват призрачно и 
почти демонично – при Кристо, не-
винно доминират – над главата на Ван 
Гог… Или направо заместват липсва-
щия портрет на художника, както е в 
рисунката, посветена на Егон Шиле.

Понякога не дете, а друг образ се явя-
ва алтер егото на художника – както 
е при Иван Кирков, при Пийт Мондриан 
или при Вера Недкова. Другаде сякаш 
просто няма нужда от алтер его – на-
пример при Дечко Узунов. А понякога 
няма нужда и от портрет, защото 
образният свят на художника е само-
достатъчен като негов портрет – 
при Рене Магрит, да кажем.

„Бях писал, че рисунката е магическо 
езеро на въображението. Сега бих до-
бавил, че е изкристализиран образ на 

художественото мислене“, отбеляз-
ва в текста към изложбата си Греди 
Асса.

Малките черно-бели рисунки от пред-
дверието имат своето цветно про-
дължение в големи и свободно висящи 
в пространството на голямата зала 
импресии. А може да се каже и че са 
„експресии“. Доколкото са рисувани 
със замах, с едри петна, с волност и 
свобода в пресъздаването на различ-
ните стилове и авторови почерци. 
Предизвикват не към взиране и тър-
сене, а са своеобразно опиянение от 
намереното, открито и усвоено от 
Греди Асса през годините в личната 
му история на изкуството. Лекотата, 
с която се превъплъщава в образния 
свят на всеки един от художниците, 
е заразителна. Дори игрова, доколко-
то призовава към разпознаването им 
отдалеч, а посвещението на етикета 
само трябва да го потвърди. Разбира 
се, призован и предизвикан е именно 
„напредналият любител на визуал-
ните изкуства“, за когото изложбата 
се явява помагало, както стана дума в 
началото.

Но всъщност не само за него, си         
мисля. Защото всеки зрител вече е 

подготвен от рисунките в преддве-
рието, въведен е достатъчно от тях 
в образния свят на всеки от худож-
ниците. И в този смисъл е напреднал 
поне дотолкова, че да направи връз-
ките между тях и тези в залата. Това 
е допълнителен елемент в игровата 
ситуация, особено когато посвещени-
ята на художниците се повтарят.

Какво например Греди Асса е „взел“ от 
рисунката си за Иван Вукадинов, за да 
го представи в цвят в залата. Само 
три характерни за творчеството 
му изображения, но вече без портре-
та. Или от Йозеф Бойс. В рисунката в 
преддверието и без това няма порт-
рет, а само знакови за присъствие-
то му обекти. В залата само един от 
тях – шапката – плува в едър план на 
фона на кръстове, самолети или мрач-
ни птици. Отпадането на „разказа“ с 
портрета и концентрирането вър-
ху стила и характерните елементи 
за творчеството им се случва и при 
Жорж Папазов, и при Бранкузи, и при 
Баския…

Интересно е, когато представяне-
то на един и същи художник е съвсем 
различно в преддверието и в залата. 
Така е при Марсел Дюшан. Рисунката в 
преддверието препраща към просло-
вутата снимка на художника, играещ 
шах с гола жена в ретроспективната 
си изложба в Пасадена през 1963 г. До-
като в залата Марсел Дюшан е пред-
ставен с неясна, но категорично из-
ведена червена форма, която може би 
препраща към ранните му реди-мейд 
обекти. Тук „напредналият любител“ 
в мен се опитва да привиди не по-мал-
ко прословутия писоар, наречен „Фон-
тан“, от 1919 г. Или може би късната 
Étant Donnés… Обаче, сякаш солидар-
но с Греди Асса, оставих „бащата на 
концептуализма“ да бъде все така 
загадъчен и изненадващ в цялата си 
привидна конкретност.

Разбира се, в изложбата имаше много 
повече творби. А рисунките са изда-
дени и в книга със същото заглавие 
– „Деца на въображението“. Предпо-
лагам, че ще е удоволствие за всеки 
читател да се вглежда в тях.

Греди Асса, „Деца на въображението“,                  
2022 г.

Греди Асса, „Деца на въображението“,                  
2022 г.
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През последните няколко години Со-
фийската градска художествена га-
лерия организира редица наситени 
съдържателни експозиции, които са 
придружени от отлично документи-
рани изчерпателни каталози. Сред 
тях, що се отнася до „монографич-
ните“, могат да се споменат напри-
мер онези, посветени на Сирак Скит-
ник, Елиезер Алшех, Пенчо Георгиев, 
Андрей Даниел, Васка Емануилова. Те 
съдържат изключително богат тек-
стови, фактологичен и визуален ма-
териал и са замислени и осъществе-
ни съгласно най-високите световни 
стандарти в тази сфера. 

Споменавам този добре известен 
факт, тъй като отстояването и под-
държането на подобни начини на екс-
пониране и на социализиране на опре-
делени автори и теми в изкуството 
дълго време не влизаше в практиката 
на родните музеи и галерии. В мина-
лото на каталозите не се обръщаше 
особено внимание. Художественият 
продукт (поредната тематична обща 
изложба или пък дадена юбилейна про-
ява) се фокусираше като правило било 
на идеологическия ефект, било на от-
купките. Не на последно място, тук 
следва да се изтъкне и откритото 
неглижиране на изкуствоведския при-
нос в осмислянето и в осветляването 
на историко-културните аспекти и 
на социалния контекст, рамкиращ съ-
ответното художествено събитие. 

Сега, слава богу, нещата стоят по 
друг начин. Каталозите са нещо из-
ключително важно за професионал-
ната работа на всички онези специа-
листи, които насочват усилията си 
към издирване и изясняване на малко 

цветни репродукции на творбите, ня-
кои от които отпечатани във внуши-
телни и добре подбрани детайли. Те са 
поместени хронологично и обхващат 
по същество десет години от актив-
ната самостоятелна творческа дей-
ност на художника (1916–1926). Подо-
бен подход позволява на читателя/
зрител да се вгледа внимателно и да 
оцени по достойнство творчеството 
на големия майстор.

Онова, което сродява изданието с 
каталозите, е обстоятелството, че 
в неговата направа участват освен 
Националната и Софийската градска 
галерия редица сродни институции 
от страната, Националният лите-
ратурен музей, Музеят на Национал-
ната художествена академия. Вклю-
чени са картини и от редица частни 
колекции. 

В някои отношения и до днес генези-
сът, формирането и развитието на 
живописното и на графичното твор-
чество на Иван Милев крият загадки и 
недокрай изяснени въпроси и пробле-
ми, чието наличие прибавя допълни-
телни щрихи към и без това митоло-
гизираната аура на автора. 

Чавдар Попов

Изкуството на каталога
„Иван Милев“,  
издателство „Методиеви 
книги“, 2021 г. Изданието 
е осъществено съвместно 
със СГХГ и е посветено 
на 125-годишнината                     
от рождението                                                            
на художника

познати или неизвестни прояви, съ-
бития, имена и произведения в исто-
рията на пластическите изкуства в 
България, както и към по-задълбоче-
ни преценки и тълкувания на опре-
делени тенденции и насоки. В това 
отношение научните издания, които 
се подготвят при подобни случаи, 
представляват безценен и надеж-
ден материал, на който бъдещите 
изследователи биха могли да се оп-
рат в своите собствени анализи и 
проучвания. 

Книгата, посветена на 125-годишни-
ната от рождението на Иван Милев, 
е от по-особено естество. Тя не е ка-
талог в изтъкнатия по-горе смисъл, 
а по-скоро албум-каталог, който ус-
пешно съчетава предимствата и на 
единия, и на други тип издания. 

Относително голямоформатната лук-
созна книга начева с кратък встъпи-
телен текст от Пламен В. Петров, 
директор на художествената гале-
рия в Казанлък, родния град на худож-
ника. От него научаваме редица мал-
ко известни или непознати сведения 
за детските и младежките години на 
Иван Милев. Каталожната част на из-
данието, поместена в края на книжно-
то тяло, се предшества от големи 

Изданието, което е вече в ръцете ни, 
освен всичко друго насочва внимание-
то ни към по-детайлно и проникнове-
но вглеждане в богатството и визу-
алната прелест на творчеството му. 

Иван Милев, „Богоматер с кокичета“
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Проектът Morland в Париж, за кой-
то отговаряхте, е пример за де-
мократично строителство. Сгра-
дата приютява офиси, социални 

И това се дължи на Ан Идалго, кме-
та на Париж, направила точно за-
дание за обявения конкурс. 

Изискванията бяха много прецизни и 
шанс имаха само инвеститори, които 
бяха готови да се придържат към тях. 
Във Великобритания това не би било 
възможно, там принципът на свобод-
ния пазар е свещен и държавните изис-                                                                                          
квания се възприемат като нелеги-
тимна намеса.

Балконите на социалните жилища 
са точно толкова големи, колкото 
и на частните апартаменти, къ-
дето квадратният метър струва 
16 000 евро. Това възможно ли е?

Защо не? Градовете са за това – да 
живеят в тях едни до други богати и 
бедни. Впрочем друго и не беше въз-
можно заради вида на фасадите. Къде 
е проблемът? Мислите ли, че хората 
имат проблем с бедността, вие имате 
ли такъв?

Аз не, но някои богати хора имат. 
Иначе не биха живели в луксозни 
гета.

Може би се страхуват, че жилищата 
им биха изгубили от стойността си, 
ако в съседство живеят бедни. Наме-
рението на градската управа да за-
ложи при този проект на социалното 
смесване успя. Тук никой не губи пари. 
Жилищата бяха продадени и няма да се 
обезценят. И вместо магазин на „Пра-
да“ на партера има седмичен пазар и 
площадка за деца… Никой инвести-
тор не би го направил доброволно, но 
функционира.

Предпочитате един такъв проект 
пред атрактивен нов небостъргач 
в Ню Йорк? 

Разбира се. Колкото повече остарявам, 
толкова по-често се замислям за отго-
ворността на архитекта. Към социал-
ната страна се прибавя и една друга 
– устойчивото строителство. На те-
рена на Morland беше старата сграда 
на Парижката префектура. Парижани 
я мразеха, защото в нея си плащаха 
глобите. Освен това тя беше грозна, 
но ние я санирахме и я надстроихме с 

два етажа. В действителност грозни-
те сгради не са проблем. 

Това казвате тъкмо вие, архитект 
с международен опит?

Какво представляват градовете? Те 
са това, което наричам хардуер и соф-
туер. Вижте бара, в който сега седим. 
Хардуерът – външността и обзавеж-
дането, не са хубави. И въпреки това 
ние двамата сме пожелали да дойдем 
тук, защото софтуерът, атмосфе-
рата, е подходяща. Има куп случаи, в 
които хардуерът не е прекрасен, за-
това пък софтуерът, душата на едно 
пространство, на една сграда, е изне-
надващо добър. Проблемът е, че ар-
хитектите са обсебени от хардуера, 
от качеството на дизайна, но в края 
трябва и двете да си съответстват.

Трудно ли е да се построи нещо 
ново в Париж – град със запазена 
архитектура от XVIII и XIX век, 
в който няма място за съвременни 
сгради? 

Ако вие като архитект искате да ви 
преценяват само по видимите резул-
тати, по външното, Париж може да е 
трудно място за вас. Във всеки случай 
не е град за всички онези, които тър-
сят бяло платно, за да се докажат. Ако 
обаче като архитект виждате ролята 
си и в това да превръщате градовете 
в по-добри места и да решавате налич-
ните проблеми със застроената среда 
– тогава защо красотата на Париж да 
е бреме?

Имате ли любима сграда там, об-
разец на съвършена архитектура?

Безспорно Центърът „Помпиду“ на 
Ричард Роджърс и Ренцо Пиано. За-
щото представя нещо съвсем ново – с 
опита културата да се позиционира в 
центъра на обществото. Учил съм при 
Ричард Роджърс, спомням си как някога 
ни развеждаше из строежа. Тогава не 
ставаше дума за формалистична ар-
хитектура, а за това как би могъл да 
изглежда един музей. Оттогава Франк 
Гери проектира впечатляващи кон-
струкции във всевъзможни форми, но 
не се появи друг такъв радикален про-
ект като Центъра „Помпиду“.

Насред хаоса, наречен живот
„Архитектурата                      
е нещо повече от форми                                              
и материал. 
Архитектите 
носят отговорност 
пред обществото.“ 
Британският архитект 
Дейвид Чипърфийлд                 
в интервю за сп. „Шпигел“

жилища и луксозни апартаменти. 
Има седмичен пазар, в басейна на 
петзвездния хотел всяка сряда 
могат да плуват ученици, а на те-
расите на покрива се отглеждат 
биозеленчуци. Така ли изглежда бъ-
дещето на градското живеене?

Мисля, че в един идеален свят новите 
строителни проекти ще изглеждат 
така. Morland обаче е преди всичко 
пример как частните инвестито-
ри могат да бъдат контролирани от 
публичната власт. Всички градове от 
години се борят не само да привлекат 
инвеститори, но и да ги накарат да 
направят нещо за цялото общество. 
Създаденото тук е необичаен хибрид 
между държавно и частно участие. 

Музеят на изкуствата в Сейнт Луис                                   
© Д. Чипърфийлд



53

септември 2022

Насред хаоса, наречен живот
Пандемията промени из основи све-
та на труда. Има ли все още смисъл 
да се проектират офис сгради? Не 
е ли по-адекватно съвместяването 
на офиси и жилища, на различни 
експлоатации и социални среди?

Това е най-старият принцип в света, 
но в един момент сме го изоставили, 
защото инвеститорите предпочитат 
да пласират клинично чисти продукти. 
Градовете обаче не са чисти – и тък-
мо затова ги обичаме! Вижте Лондон, 
вдигането на цените на недвижимите 
имоти превърна центъра в квартал за 
забавления и висококласен шопинг. Ни-
кой не живее там, никой не може да си 
го позволи. Осъзнах го едва по време на 
пандемията. Непоносимо е, трябва да 
го променим. 

За целта са нужни строги държав-
ни регулации като в Париж. 

Абсолютно. Интересно е да се види 
как ще завърши този дебат в Берлин. 
Той започна по-късно, затова пък се 
ожесточи много повече. Според мен 
Берлин все още е хипи град. Жители-
те му са свикнали, че той в продълже-
ние на десетилетия е бил недооценен. 
Затова трудно разбират безумното 
нарастване на цените, което предиз-
викаха частните инвеститори. Нямам 
представа как ще завърши тази битка. 
Знам само, че за един град е трудно да 
отклони инвеститорите. 

Отказвате ли поръчки, защото не 
отговарят на принципите ви като 
архитект? 

Много неприятен въпрос. Когато все 
повече осъзнаваш колко неравенства 
и несправедливост има в общество-
то и какви щети ние също му нанася-
ме. Много архитекти са си изцапали 
ръцете. 

Какво имате предвид?

Навсякъде по света архитектите но-
сят отговорност за строителната 
индустрия, за сградите. Аз съм твър-
до убеден, че застроената среда оказва 
голямо влияние върху хората – за добро 
и лошо. Следователно не можем да по-
стъпваме така, сякаш като колектив 

не носим отговорност, макар че от-
делният архитект не може много да 
направи. 

Има ли проекти, за които съ-
жалявате, които днес не бихте 
направили?

Не бих го формулирал така, но има по-
ръчки, към които днес бихме подходили 
другояче. В нашите бюра ние непре-
къснато се опитваме да си задаваме 
въпроси как осъществяваме нещата. 
Имахме проект в Южна Корея, беше 
от поръчките, които наистина дос-
тавят удоволствие, но когато накрая 
изчислихме колко често сме летели до-
там, доста се замислихме. 

И какво следва за вас от това?

Изводът не е, че ще строим само в 
центъра на Берлин. Дейността ни не 
позволява да се оттеглим в локалното. 
Обаче следващия път ще се организи-
раме по друг начин, ще използваме ди-
гитална комуникация и ще помислим за 
сътрудничество с местни партньори. 
Не е задължително да летим толкова 
много. 

Как се справяте с все по-оскъдните 
ресурси и растящите енергийни 
цени?

В тези неща сме доста добри, както 
много други в нашия бранш. Енергий-
ните разходи винаги могат да се огра-
ничат. Има соларни панели, зеленина 
на покрива, преработка на използвана-
та вода в самата сграда, което беше 
приложено в проекта в Париж. Всичко 
това вече не е проблем. Аз по-скоро 
си задавам въпроса как ние, архитек- 
тите, можем да влияем повече на 
заданията. 

Да имате повече предложения към 
инвеститорите?

Добре е да обсъждаме с тях проек-
та на един по-ранен етап. Когато ни 
се обаждат, много от нещата вече 
са решени. Тогава се казва: трябва да 
е 40-етажен небостъргач с офисни 
площи. В този момент не е лесно да 
поставим въпроси. Сигурни ли сте, че 
трябва да е на 40 етажа? Трябва ли да 

са само офиси? Трябва ли да е точно на 
това място в града?

Има ли неморални поръчки и сгради?

Имали сме късмет повечето запитва-
ния да са в допустимите граници и не 
се е налагало често да отказваме по-
ръчки. Но едно от четирите бюра „Чи-
пърфийлд“ се намира в Шанхай. Трябва 
ли да работим в Китай, морално оправ-
дано ли е?

Какъв е отговорът?

Да, трябва. Защото един от интерес-
ните аспекти на нашата професия е, 
че проектите ни възникват и трябва 
да бъдат построени в диалог с възло-
жителя. Такъв проект продължава с 
години, не всичко е установено още в 
началото. Така възниква културен об-
мен, който е от полза и за двете стра-
ни. Винаги съм го усещал като дар.

Имахте два големи проекта в Мос-
ква, но няколко дни след нападение-
то над Украйна обяснихте, че се 
изтегляте от Русия. Бюрото ви 
осъди публично агресията на Пу-
тин. Имаше ли дълги дискусии, пре-
ди да вземете това решение? 

Честно казано, не. За щастие нашите 
възложители разбираха ситуацията и 
ние открито разговаряхме с тях. 

Други предприемачи се нуждаеха от 
повече време, преди да се оттеглят. 

Morland Mixitѓ Capitale, арх. Дейвид Чипърфийлд
© Simon Menges
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Защо толкова бързо ви стана ясно, 
че не искате да работите като ар-
хитект в Русия?

Има моменти, когато си принуден да се 
определиш. Така усещах ситуацията 
тогава. И руските действия в следва-
щите седмици потвърдиха нашия курс. 
Рядко във война като тази можеш да 
разграничиш толкова недвусмислено 
добрите от лошите.

Мислите ли, че някога отново ще 
работите в Русия?

В момента не мога да си го представя. 
Понастоящем разговаряме с украин- 
ците, по-точно с Министерството 
на инфраструктурата в Киев, за да им 
помогнем при възстановяването. Впе-
чатлява ме, че не чакат края на война-
та, за да започнат възстановяването.

И вие съветвате министерството?

Не бих се определил като официален 
съветник. Много международни архи-
текти се обърнаха към украинците: 
ако се нуждаете от нашата помощ, ние 
сме на разположение. Аз съм само един 
от тях.

Изпитвате особена страст към 
реновирането и преустройството 
на исторически сгради, защо?

Като архитект искаш да правиш важ-
ни неща, а не само да служиш на някой 
инвеститор като технократ изпълни-
тел. И заниманието с историята дава 
този смисъл, макар че историческите 
проекти са сложни и мъчителни. Мисля, 
че това е причината да ме привличат. 
Освен това не искаме да се превърнем 
в „бутиков офис“ и да приемаме само 
поръчки, които отговарят стопроцен-
тово на нашия вкус. 

Казвали сте, че не се интересувате 
от архитектура, в която се разпоз-
нава авторовият подпис. 

Не се интересувам от това да сложа 
някъде моя подпис, интересува ме ан-
гажираността. Ние не сме художници, 
ние сме насред хаоса, наречен живот. 
Някой може да каже, че не желае да е 
част от този хаос и затова работи 
само при перфектни условия – напри-
мер ексклузивна частна вила в плани-
ната. Това мен не ме интересува. Ар-
хитектурата е нещо повече от форми 
и материал. Трябва да се впуснеш в 
този свят. Един футболист не играе 
само когато навън не вали. Още веднъж 
повтарям: архитектите носят отго-
ворност пред обществото.

И тя включва по възможност да не 
се събарят съществуващи сгради, 
както вие настоявате? 

Ние молим всеки клиент, който иска 
да събори съществуваща сграда, да 
премисли възможността за повторна 
употреба и му даваме предложения. 
Изчисляваме разходите, похабения 
материал. Все някога обаче се стига 
до идеологическия въпрос: искаме ли 
да направим усилие да запазим ста-
рото? Опитвали ли сте някога да по-
правите тостер? Това не е възможно. 
По-просто е да си купиш нов.

Казвате за първите десет годи-
ни от вашата кариера, че сте се 
чувствали като машинист в уни-
форма, който не знае дали в дейст-
вителност може да кара влака. В 
каква фаза от кариерата си се на-
мирате днес?

Като застаряващ архитект трябва 
да реша как искам да продължа. От-
делям много време на моята фондация 
RIA, в която изследваме проблеми на 
околната среда и обществото и как 
архитектите могат да осигурят ка-
чество на живота.

Вашата фондация се намира в Га-
лисия, където имате къща на Ат-
лантическото крайбрежие. Как се 
стигна дотам?

Преди шест години президентът на 
този преобладаващо селски регион в 
Испания ме потърси за съвет. Иска-
ше да знае защо много от тези някога 
красиви села с развитието на Галисия 
са станали толкова грозни. В начало-
то мислехме, че става дума само за 
архитектура. След много разговори 
обаче ни стана ясно: транспортът е 
обезобразил тези места, те са про-
рязани от магистрали. Така възник-
на нашата фондация, която работи 
върху проекти за предотвратяване 
на такива тенденции. Галисия не е 
богат регион, но има високо качест-
во на живота. За нас е интересно как 
политическите решения могат да 
влияят върху средата – много повече 
от всеки архитект. Прекарвам средно 
около шест месеца в Испания. Мисля, 
че новите ни задължения са в духа на 
нашето време. 

Превод от немски Людмила Димова

Дейвид Чипърфийлд (68 г.) след-
ва архитектура в Училището 
по изкуствата „Кингстън“ и 
Архитектурната асоциация в 
Лондон. В първите години от 
кариерата си работи при бри-
танските си колеги Норман 
Фостър и Ричард Роджърс. 
През 1985 г. създава свое архи-
тектурно бюро, което има фи-
лиали в Лондон, Берлин, Милано 
и Шанхай. Сред многобройните 
му проекти са реконструкции-
те на Новия музей и на Нова-
та национална галерия в Бер-
лин, на Дома на изкуствата в 
Мюнхен и Кунстхаус в Цюрих, 
новопостроената галерия 
„Джеймс Саймън“ в Берлин, 
музеят Turner Contemporary в 
Кент, Обществената библио-
тека в Де Мойн, щата Айова, 
Музеят на изкуствата в Сейнт 
Луис и др. Преди месеци бяха 
завършени проектът Morland 
Mixitѓ Capitale в Париж с обща 
площ 63 500 кв.м и санирането 
на Стария дворец на прокуро-
рите на пл. „Сан Марко“ във Ве-
неция. През 2012 г. е куратор 
на Международното архитек- 
турно биенале във Венеция. 

Дейвид 
Чипърфийлд
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За вас лятото започна със снимки 
в сериала „С река на сърцето“ – до-
колкото е възможно, бихте ли раз-
крили подробности за вашия герой, 
г-н Кръстев?

Проектът е на Нова ТВ с режисьор 
Мартин Макариев. Сценарият е на Ге-
орги Тенев, с когото съм работил ня-
колко пъти и в ТР „Сфумато“. А моят 
герой е технолог по вината, отглеж-
да странни сортове грозде, работи 
за елитна изба… Не мога да споделя 
повече, но и да искам, би било труд-
но – много са сюжетните линии и се 
развиват паралелно. Сложен и много-
образен е сериалът и като персонажи, 
и като взаимоотношения. Надяваме се 
да създадем съвременен, парадоксален 
и интересен филмов разказ. 

Често сте пред камерата, но вина-
ги се връщате към сцената. „Теа-
тър, любов моя“ – така ли е?

Целият ми живот е в театъра. Но ки-
ното и театърът при мен вървят па-
ралелно. Винаги стои дилемата къде 
е по-интересно или по-полезно за ак-
тьора, но по един или друг начин той 
е наемник. Важно е да си професиона-
лист. А от там насетне – различни са 
енергията, концентрацията, начи-
нът на присъствие на сцената и пред 

камерата. С годините човек придоби-
ва опит и е полезно да може да прелива 
едното в другото. За мен обаче е важ-
на и добрата актьорска хигиена, то-
ест да следиш какво си постигнал и да 
търсиш нови предизвикателства. За 
съжаление все по-трудно, все по-ряд-
ко на сцената могат да се срещнат 
любопитни провокации от гледна 
точка на текстовете и на времената, 
в които живеем.

Изключително важно е как остаряваш 
на сцената, какво инвестираш в себе 
си и как се подготвяш за следващия 
етап; за годините, в които навлизаш 
по пътя към… Крал Лир или към нещо 
друго. При всеки се случва по различен 
начин, но актьорът все чака шанса, 
да срещне интересен режисьор в кон-
кретната своя потенция, за да може 
да бъде предизвикан.

Получихте поредната си награда 
Аскеер за ролята в „Една испанска 
пиеса“, и то след две номинации в 
една и съща година – изненадват ли 
ви все още отличията?

Знаете ли, битките ни винаги са били 
да правим по-качествени театър и 
кино. Много е приятно да те оценят, 
да забележат труда ти, но по-скоро 
се прекланям пред битката на коле-
гите от Театър „Българска армия“ и 
на всички други, които с всякакви на-
гради се опитват да отбележат успе-
хите в българския театър и кино, за 
да покажат, че ни има и че сме добри. 
Иначе да, след четири награди Аскеер 
е приятно, но по-скоро е задължава-
що. Вероятно съм претръпнал, но 
така или иначе голямата оценка е на 
публиката. Голяма е и собствената ти 
вътрешна преценка колко още можеш 
да скочиш. Защото, ако един актьор 
си каже: „Постигнах всичко, получих 
всевъзможните награди“, е едно, но 
съвсем друго е колко още и накъде иска 
да продължи. А наградите просто бе-
лежат стълбата, която се изкачва. 
Благодаря за Аскеера и поклон към 

всички, които се стараят да имаме 
театрални празници. 

А защо според вас спектакли като 
„Една испанска пиеса“, „Опашка-
та“ и „Народът на Вазов“ излязоха 
с едни гърди пред други премиерни 
заглавия от сезона? Защо напри-
мер „Майстора и Маргарита“ ос-
тана извън интереса на журито 
въпреки оценките на публиката и 
критиката? 

Все още не съм гледал „Майстора и 
Маргарита“ и ще ми е трудно да дам 
оценка. Вероятно е въпрос на предпо-
читания на журито, което гласува за 
наградите, а и не е за пръв път. Още 
помня парадоксалната ситуация, ко-
гато едно от най-култовите пред-
ставления – „Старицата от Калкута“, 
беше номинирано в осем категории 
за Икар, но си тръгнахме без нищо. 
За Аскеер пък въобще не бяхме номи-
нирани. Това не попречи да го играем 
петнайсет сезона в „Театър 199“, а 
билетите свършваха за часове.

От пет години сте в МГТ „Зад ка-
нала“ – защо го предпочетохте пред 
Младежкия театър, където иг-
рахте повече от две десетилетия?

Просто така се случи. Някои от 
най-близките ми приятели отидоха 
в „Зад канала“, а и хубаво е човек да 
смени обстановката. Чувствам се 
много добре и съм благодарен на Бина 
Харалампиева за поканата и за всичко, 
което ми се случва там. Още с първа-
та си роля в „Зимата на нашето недо-
волство“ взех Аскеер, да не говорим за 
професионалните провокации, за еки-
па, който тя като директор събира 
– уютно ми е там. Разбира се, продъл-
жавам да си играя представленията в 
Младежкия театър. 

Какъв според вас е ключът към 
най-добрия спектакъл – екипът 
или пиесата с нейните възможнос-
ти да докосне зрителите?

„Който и да е избран 
за министър, ако 
държавата не застане 
зад националната                           
си култура и зад 
българския език,                            
за какво изобщо му                                       
е да бъде на този 
пост“, казва актьорът                   
Малин Кръстев 
в интервю                                   
пред Виолета Цветкова

Все по-малко са
любопитните провокации
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Все по-малко са
Много са компонентите. От верния 
кастинг, през точния текст до край-
ния резултат – важно е решението на 
режисьора. Имали сме ситуации, кога-
то изобщо не знаем какво да правим с 
предложения текст, но в следващия 
момент става гениално представле-
ние само защото имаме добър режи-
сьор, верен избор на актьори и добър 
сценограф (понякога неговият поглед 
може да е ключ към цялото представ- 
ление). И обратно – хубави класически 
текстове сме ги унищожавали поради 
невярно разпределени роли.

Обичам да цитирам Стефан Мавроди-
ев, който казва, че трупа не се прави 
от трупове, тя се трупа. Но е важно 
и това, което правеха големите ре-
жисьори – подхождаха с любов към 
актьорите и се грижеха за провока-
циите към тях. Мъдреците си отидо-
ха, но се радвам, че ги има Маргарита 
Младенова, Иван Добчев, Теди Мос-
ков… режисьори, които не предават 
стила си. Радвам се, че Бина Харалам-
пиева е в страхотна форма и прави 
страхотни постановки. А като дирек-
тор умее да се грижи за всеки – от ак-
тьора до сценичния работник. И дори 
през годините да е правила грешка в 
избора си, някои хора сами си тръг-
ват, защото усещат, че не им е там 
мястото. Може би е имала страхотен 
късмет и нюх, но събра трупа, в коя-
то режисьорите идват да работят с 
удоволствие. 

А предимство ли е, че „Зад кана-
ла“ е общински театър, а не под 
шапката на Министерството на 
културата?

Подобен статут вероятно има свои-
те предимства. Не знам какви са ме-
ханизмите, но общинските театри в 
момента нямат проблем с финанси-
рането, с дейността си, с обслужва-
нето на сградите. Когато една трупа 
е общинска, всичко зависи от кмета, 
от общинския съвет, от отношение-
то им към културата и към града. Но 
утре могат да дойдат съвсем други 
хора, които… Знам ли, държавата и 
без това се държи с нас като с изли-
шен лукс.

Интересно, но на тазгодишната це-
ремония по връчване на наградите 
Аскеер ми направи впечатление, че 
театри като „Зад канала“ и „Възраж-
дане“ бяха изписани като „Общински 
културен институт“. Доста странно 
ми се стори, че общината не фиксира 
тези пространства с понятието „те-
атър“. Представете си утре някой да 
каже: „Ако обичате, излезте, защото 
ще има… народни танци“.

В предишно интервю ми казахте, 
че „изкуство се прави от личности, 
а не от евтини, ерзац хора“ – сигу-
рен ли сте в кондицията на тези, 
които управляват българската 
култура?

От десетилетия държавата няма от-
ношение към нас. Преди години един 
депутат се беше обърнал към мен и 
Зуека: „Стига сте ревали за тази кул-
тура. Най-лесно се управлява глупав и 
беден народ“. Тогава мислех, че е шега, 
но с времето се оказа, че това е съзна-
телна политика.

Не искам да влизам в битовизми и 
цифри, но който и да е избран за ми-
нистър, ако държавата не застане 
зад националната си култура и зад 
българския език, за какво изобщо му 
е да бъде на този пост. Защо му е на 
някого да бъде министър, ако управ- 
лението на държавата е в ръцете на 
хора, които не влизат в театрални и 
концертни зали, не са ходили никога 
на изложби, не четат, а само чакат да 
дойде 24 май, за да се покажат по те-
левизията и да пеят „Върви, народе 
възродени“…

Не виждам никаква идея за държавна 
политика в духовната сфера. Дори не 
коментирам бюджета за култура за 
2022 г. И да, оказва се, че тази държа-
ва няма нужда от нас… А ние работим 
не поради, а въпреки всичко. Искат ни 
или не, ние продължаваме и салоните 
са пълни. 

А как ще коментирате следната 
ситуация през пролетта: докато 
по витрините на „Зад канала“ се 

Малин Кръстев в „Една испанска пиеса“ от Ясмина Реза, Малък градски театър                       
„Зад канала“, фотография Стефан Н. Щерев
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стреля, КЕВР поиска да отнеме 
част от собствеността на Мла-
дежкия театър, а пред Народния 
театър се извиха огромни опашки 
за билети?

Е, все пак опашките бяха и поради це-
ните на билетите…

Да, но ако хората не искат да гле-
дат театър, те няма да дадат и 
десет лева за билет…

По-важното е, че доста млади хора 
влизат в театралните зали и не тър-
сят евтината комедия. Те не търсят 
просто да видят на живо популярни 
лица от телевизията. Мисля, че сме 
длъжници на цяло едно объркано и 
самотно поколение, което някак пре-
откри истината, че през класиците, 
през театъра може да припознае бол-
ката си и да си отговори на въпро-
си, които го занимават. Затова все 
повтарям, че нашата професия не 
се работи, тя се живее. И че в голяма 
степен е мисия, отговорност точно 
за тези объркани и самотни млади 
хора. Защото, ако сега част от поко-
лението е агресивно, стреля по теат- 
рални витрини и се опитва да унижи 
културата, то има и друго, което 
иска да живее нормално. Сигурно на-
шето поколение е виновно за децата 
си, ако те днес са в недобра ситуация, 
миличките.

А ако надникнем в театъра, има 
ли вече млади хора, които да зае-
мат местата на Крикор Азарян, 
на Леон Даниел, на Наум Шопов, 
Николай Бинев… на големите лич-
ности, до които вие имахте шанса 
да се докоснете?

Мисля, че никой не може и не трябва 
да застава на мястото на когото и 
да било, защото веднага се получава 
copy/paste. И обикновено за хора, на-
бедени, че са „новият Азарян“, „нови-
ят Леон“ или „новият Бинев“, това е 
най-бързата творческа смърт. Не-
случайно говоря за „личности“, всичко 
друго е имитативно. За поколение-
то, което расте с тази война, с този 
ковид, ще се появят нови текстове, 
нови рефлексии, нови болки. Затова 
разчитам на сетивността на хора-
та, които да пътуват с текстовете, 
с представленията си, с присъст-
вието си на сцената, за да създадат 
собствени критерии, но стъпвайки 
на А-Б-В-то, което ни е завещано от 
големите творци. Това според мен е 
по-важното, а не да копират модели. 
Да, можеш да се научиш от мъдреци-
те, от учебниците на Гройс, хубаво 
е да знаеш какво е било преди, но и че 
всичко зависи от теб самия.

Тоест да се оттласнат от постиг-
натото преди тях…

Не само да се оттласнат, а и да го 
проумеят. Защото другият проблем 
е, че идват хора, които мислят, че 
от тях започва българското кино, 
българският театър. Отиват в дру-
гата крайност, искат да са нахални, 
да са забелязани, затова се появяват 
странни представления, унищожа-
ват се текстове, само и само да видим 
колко е маниерен режисьорът и да му 
обърнем внимание. За сметка на това 
пък имаме много добри критици, кои-
то само чакат, за да набедят някого, 
че е гениален и едва ли не как досега 
сме живели без него… През какво ли не 
минахме, какви ли не хора бяха обявени 
за титани, а после никой не се сеща за 
тях. И обратно, има други, които умно 
и последователно извървяха пътя си и 
в момента имат шанса да са любопит-
ни млади режисьори и актьори. Въпрос 
на професионална хигиена.

Споменахте и личните критерии 
– до каква степен е допустим ком-
промисът в името на това да се 
привлече повече публика?

О, слава богу, за 32 години нямам ком-
промис с нещо, което да съм създал с 
желанието „да изкараме някой лев“. 
Във всички постановки на „Театър 
199“ и Народния театър, на Младеж-
кия театър и „Зад канала“ успях да 
съхраня себе си. Но е обидно, когато, 
да речем, в провинцията отиват да 
играят млади хора, но местни дирек-
тори, в желанието си за лесни приходи 
и подценявайки публиката, ги „арес-
туват“ да са само фон за т.нар. мечки, 
поканени в главните роли; с две пара-
ванчета се прави декор и се тръгва 
по села и паланки да се впечатлят ба-
бите. Дори съзнателно се променят 
заглавия, да са крещящи и да накарат 
хора със слугинско мислене да си купят 
билетче, за да се посмеят… Ненавиж-
дам хора, които ме посрещат с: „Кажи 
нещо смешно“. Просто им отговарям: 
„Ами циркът не работи“.

Още по-неприятното е, че ваши 
колеги, много популярни, нелепо се 
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шегуват: „Хайде да отидем да се 
поизложим“, когато са приели учас-
тие в някоя „халтурка“. Чувала 
съм го с ушите си и не прави добро 
впечатление… 

Хм… възможно е. Много хора, ставай-
ки популярни от телевизионния екран, 
започнаха съзнателно на базата на 
разпознаваемите си екранни образи 
да създават театрални продукти. По 
този начин най-лесно могат да прив- 
лекат публика в залата. Ето това се 
нарича замърсяване на професията 
– когато тиражираш образа от екра-
на като театрален продукт. Но пак 
казвам, че трябва да си дадем сметка 
какво е професионален актьор. Защо-
то има хора със съмнителни или въ-
обще без дипломи, но смело, с лакти, 
навлизат и в киното, и в театъра, и 
в телевизията. И е много лошо, ако 
трябва с този човек да си партнираш.

Тук е отговорността на хората в 
Академията, в Съюза на артистите, 
изобщо на гилдията, за да се спазват 
правила, както е в цял свят. Навсякъ-
де, за да влезеш в подобна общност, 
трябва да си покрил професионални 
критерии, за да те припознаят като 
професионален актьор. Да, винаги ще 
има публика за всичко – ще има за ед-
нодневки, направени за бърза печал-
ба, но слава богу, има и за „Вирджиния 
Улф“, за „Зимата на нашето недовол-
ство“, за „Една испанска пиеса“, за „Са-
рабанда“ на Бергман или за Чеховата 
„Три сестри“… 

Все спектакли, в които сме ви гле-
дали с удоволствие…

Да, и които са ме срещнали с голе-
ми режисьори и актьори. И заради 
които не се срамувам, че съм в тази 
професия.

А това, че се спекулира със зрител-
ския интерес и с принизяването на 
изкуството – въпросът ми е клише, 
но не мислите ли, че именно тази 
спекулация е причина думата „те-
атър“ да се използва в унизителен 
смисъл, когато става дума за по-
литически игри?

Не само в политическия език дума-
та „театър“ се наложи като нещо 
мръсно, фалшиво, невярно. Спомням 
си, когато започна войната в Украй-
на, в една медия непрекъснато чувах 
за „театъра на бойните действия“. 
Излиза, че всичко е театър – от кръв 
и катастрофи, до човешки взаимоот-
ношения… Не мога да се боря с начина 
на изразяване на публични личности, 
най-вече на половината неграмотни 
политици. Ако човек има познания по 
български език и се заслуша какъв реч-
ник, какъв правоговор се лее от три-
буната на парламента, веднага би 
разбрал нивото на народните избра-
ници. Но и ние сме си виновни за това 
– абсолютно всички – музиканти, ху-
дожници, актьори и т.н. Щом нямаме 
качествени представители на артис-
тичните гилдии в парламента, как да 
искаме някой да обърне внимание на 
българската култура?! Как да се слу-
чи, ако във всяка парламентарна група 
няма личности на високо ниво, които 
да представляват българската кул-
тура?! Как, когато ние самите не сме 
ги излъчили...

Четете дикторските текстове в 
„Чичовци“ на Софийската опера. 
Откривате ли нещо ново в нагла-
сите ни като общество повече от 
век по-късно? Например към Русия, 
към българския език…

Не мога да бъда краен, но мисля, че 
народът ни се умори да търси месия-
та, който ще го спаси. Затова сега е 
в тотална апатия. Да не говорим, че 
с поведението си и с това, което се 
случва у нас – съсипване на българския 
език, култура и образование – поли-
тиците унищожиха и усещането на 
младите хора за авторитети. Те все 
повече потъват в апатията си, в аг-
ресията си и там са си самодостатъч-
ни. Тази самота, това озверяване през 
апатия е много странно за мен. И не 
знам докъде ще стигне.

Няма значение дали едни хора утре ще 
симпатизират на Русия, други няма, 
трети ще искат да са европейци, а 
четвърти американци – ние имаме 

проблем с това, че личността на бъл-
гарина, неговото самочувствие като 
гражданин, като обществен индивид, 
имащ право на глас, започва все повече 
да изчезва. В това политиците успяха 
– да няма средна класа, да няма мисле-
щи хора, да бъдем унижени… Това е и 
част от голямата битка.

В този смисъл може би е грешка, че 
спряхте да преподавате – толкова 
момчета и момичета имат нужда 
именно от учител като вас…

Уморих се. Наистина прекъснах това, 
което правех години наред, защото 
ми отнемаше много време и енергия, 
ако щете, дори лични средства, за да 
се чувстват професионално и добре 
децата, на които преподавах. Имаше 
и ситуация, в която видях как се уни-
жават млади хора, за да им вземат 
таксите… И приключихме. Не понасям 
някой да бъде унижаван. Дотам бях, 
благодаря.

Но вие бяхте авторитетът, на ко-
гото те вярваха, учехте ги не само 
на театър, а и на това да живеят 
достойно…

Така е, успях да спася едни 600 деца 
през годините. Най-малкото да не 
останат само GSM номер, а да бъдат 
личности.

Ще видим ли най-сетне на сцена 
пиесата ви „Защото е студено“ в 
памет на Крикор Азарян?

Никога! През 2016 г. направих офи-
циално четене на другата моя пиеса 
„Кевън“, но досега – нищо, все едно 
такива текстове няма. А аз не съм 
графоман, няма да потропам на нечия 
врата и да помоля текстовете ми да 
бъдат поставени. Шестнайсет годи-
ни чаках „Семеен албум“ да се появи на 
сцена. Е, сега нямам нужда от това.

Все пак – нови роли през новия 
сезон?

Репетираме „Червено и черно“ по 
Стендал с Бина Харалампиева. Пре-
миерата е планирана за новия сезон…
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Юбилейното 30-о издание на най-зна-
чимия театрален форум в България – 
Международния театрален фестивал 
„Варненско лято“ – се проведе в днеш-
ното драматично време на хумани-
тарна и здравна криза, предизвикана 
от война в Европа и от дълго продъл-
жила пандемия. Тази година, след едно 
изцяло онлайн издание през 2020 г. и 
последвалото го кратко издание на 
живо през 2021 г., той отново беше 
осъществен в обичайния си период в 
началото на юни (31 май–10 юни) и в 
традиционния си формат. 

Фестивалът като 
лакмус на времето
Той е създаден през 1992 г. като част 
от общо движение, започнало в Цен-
трална и Източна Европа след поли-
тическата промяна през 1989 г., за 
откриване на международни теат- 
рални фестивали, които да се пре-
върнат в пространства за среща на 
националните култури от тази част 
на континента с театъра на Запад-
на Европа и света. Локално събитие 
е до 1997 г., когато се трансформира 
в международен форум, и през следва-
щите години до днес се утвърждава 
не само като платформа за показване 
на най-доброто от българската сцена 
и на емблематични заглавия от евро-
пейския театрален афиш, но и като 
място за артистични и интелекту-
ални рефлексии и дебат върху въпро-
сите на съществуването и горещите 
теми на съвременния живот. 

Тази своя базисна характеристика да 
бъде чувствителен лакмус на време-
то, в което се случва, МТФ „Варнен-
ско лято“ особено силно демонстри-
ра в юбилейното си 30-о издание. В 
годината на световни катаклизми, 
на лични драми, преобърнати съдби и 

нарастваща несигурност той се про-
веде под мотото „Лабиринти на нас- 
тоящето“. С него организаторите 
му искат да напомнят че „театърът 
е убежище, в което може да намери 
подслон всеки, който е загубил своя 
път, вяра и надежда; че той предлага 
спасение, ако не от падащи бомби, то 
поне от собствената ни дезориенти-
раност“. Теоретичната конференция, 
винаги присъстваща във фестивал-
ната програма, този път също беше 
фокусирана върху въпроса за реакци-
ите на театъра към заобикалящото 
го. С темата си „Лабиринти на па-
метта: театър и време“ тя имаше 
за цел както да коментира идеята за 
избраните спектакли като различни 
рефлексии и възможни гледни точки 
към случващото се в днешния сло-
жен и травматичен свят, така и да я 
разшири с проблема за паметта. Как-
во е паметта в човешкия живот, как 
запазваме спомените и поуките от 
миналото, учим ли се от грешките 
си, как театърът съхранява и пре-
работва паметта за обществените 
процеси и дебати в епохите, в които 
съществува, как актуализира и пре-
нася натрупаното познание и опит, 
може ли да реагира незабавно на диле-
мите на настоящето? 

Според утвърдената формула на фес-
тивала афишът му беше изграден 
от три модула – основна програма, 
включваща селекция на български 
спектакли и избрани чужди продук-
ции, паралелна програма от теоре-
тична конференция, представяне на 
нови книги за театър, изложби, улични 
спектакли и пърформанси и програма 
„Интермецо“, провеждана съвместно 
с Международния музикален фестивал 
във Варна.

Българската селекция
Десет български спектакъла бяха под-
брали тази година организаторите 

– „Бащата“ от Флориан Зелер, поста-
новка на Диана Добрева в Народния 
театър; „Опашката“ от Захари Кара-
башлиев на Явор Гърдев и Плевенския 
театър; „Майстора и Маргарита“ по 
Булгаков на Николай Поляков и Мла-
дежкия театър; „Мислещи тръсти-
ки“, спектакъл на Маргарита Мла-
денова и ТР „Сфумато“, посветен на 
поезията на Миряна Башева; „Сирано 
дьо Бержерак“ от Ростан, постановка 
на Стоян Радев в Театър „Българска 
армия“, „Пер Гюнт“ от Ибсен на Катя 
Петрова в Театър „София“, „Нирва-
на“ от Константин Илиев с режисьор 
Стилиян Петров на „Театър 199“; 
„Амадеус“ от Питър Шафър с режи-
сьор Стайко Мурджев на Варненския 
театър и моноспектаклите на Ива 
Тодорова „Ива е онлайн“ в „Театър 199“ 
и на Валери Йорданов „Караконджул“ в 
Народния театър.

„Бащата“ откри юбилейното издание 
пред изпълнения до краен предел са-
лон на Варненския театър. Безспорно 
изборът за това се дължи както на    
майсторското изпълнение на Влади-
мир Пенев (който тук като главния 
персонаж Андре прави една от най-  
добрите си роли) и на високо профе-
сионалната работа на Диана Добрева 
и на целия екип, така и на съсредото-
чаването на пиесата върху фокусна-
та тема на фестивала за паметта. 
Проследявайки деликатно преживя-
ванията на един възрастен човек, 
който с напредването на годините 
все повече губи паметта си, а с нея и 
(спомените за) себе си и живота си, 
спектакълът успява да постави този 
базисен проблем в един по-широк ек- 
зистенциален контекст. 

По друг начин с въпроса за паметта 
е свързан спектакълът на Николай 
Поляков „Майстора и Маргарита“. В 
своя сценичен прочит на знаменития 
роман на Булгаков режисьорът (който 

Камелия Николова

За настоящето
30 години 
Международен 
театрален фестивал 
„Варненско лято“

и паметта
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За настоящето
е и автор на драматизацията) акцен-
тира на пораженията върху настоя-
щето, до които води отхвърлянето 
на паметта за миналото, на достиг-
натите в дълголетното развитие 
на човешкото общество житейски 
ценности и ориентири. Странната 
поява и последвалите мистериозни 
наказания и подкрепи на Воланд (друго 
име на Дявола, в чудесното изпълне-
ние на Койна Русева) в един реализи-
ран комунистически проект за свят, 
изграден върху отричането на тези 
утвърдени ценности и ориентири и 
съответно изпълнен с явно и скрито 
насилие, абсурдни правила и всеобща 
деградация и несигурност, в спекта-
къла на Поляков са едновременно гро-
тескно-иронично и тревожно напом-
няне за днешните опасности, които 
крият политическата и социалната 
амнезия.

Постановките на „Пер Гюнт“ и „Сира-
но дьо Бержерак“ представиха на фес-
тивала най-значимото през изтеклия 
сезон в областта на актуалния про-
чит на европейското драматургично 
наследство. Показани заедно, двата 
спектакъла проведоха от сцената 
един особено необходим днес дебат 
– за индивидуализма и съвременната 
му трансформация в (дигитална) изо-
лираност от околния свят на днешния 
човек, изцяло потопен в личните си 
преживявания. Дебатът описа целия 
спектър на проблема – от драматич-
ното осмисляне на егоистичния кра-
ен индивидуализъм на младостта от 
стария Пер (в силното изпълнение на 
Ириней Константинов) до жертвого-
товното пълно отказване от себе си 
при емблематичния образ на неоро-
мантизма Сирано в ярката вътреш-
нополемична актьорска интерпрета-
ция на Камен Донев. 

Други гледни точки към театъра 
като трансмисия на паметта от ми-
налото към днешния ден и като спе-
цифичен терен за актуални дисек-
ции на настоящето демонстрираха 
злободневният политически спек-
такъл на Явор Гърдев и Захари Кара-
башлиев „Опашката“, „Нирвана“ в из-
пълнението на Деян Донков и Радина 

Кърджилова и „Мислещи тръстики“ 
на Маргарита Младенова, който беше 
представен на открито на площада 
пред Варненския театър и предизвика 
истинска еуфория както сред млади-
те актьори, участващи в него, така и 
сред многобройната публика.

Международната         
селекция
Международният афиш на фестивала 
включваше спектакли на живо и про-
жекции на представления на запис. На 
живо бяха показани „Мъртвият идва 
за любимата си“ от Светлана Мака-
рович на Йерней Лоренци, Словения, 
уличното шоу „Бели криле“ от Нидер-
ландия и заключителният концерт 
„Мигове покой“ на фадо изпълнителя 
Камане и пианиста Марио Лажиня от 
Португалия. Като прожекции участ-
ваха „Тартюф, лицемерът“ от Моли-
ер на Иво ван Хове в „Комеди Фран-
сез“, Франция и „Леополщат“ от Том 
Стопард с режисьор Патрик Марбър, 
Обединено кралство.

„Тартюф, лицемерът“ се открои като 
категоричния хит на тазгодишното 
издание. В силната конкуренция на 
най-новата пиеса на Том Стопард и 

въздействащото представление на 
Йерней Лоренци, подготвило появата 
на знаменитата продукция на словен-
ския режисьор „Илиада“, прочитът на 
Молиер на Иво ван Хове остави неиз-
личимо впечатление. Създаден, за да 
отбележи 400 години от рождението 
на френския комедиограф, спектакъ-
лът използва първата нецензурирана 
версия на пиесата и премиерата му е 
на 15 януари (рождения ден на Моли-
ер) 2022 г., когато е заснет и показа-
ният запис. В дръзката съвременна 
интерпретация на текста от 1664 г. 
Иво ван Хове не само успява да покаже 
вечната актуалност на прозренията 
на големия класик за лицемерието и 
неговите поражения, но и да предло-
жи труден откровен дебат за предиз-
викателствата пред традиционните 
европейски ценности днес и нуждата 
от тяхното запазване, но и адапти-
ране към новите реалности на съвре-
менния отворен свят.

Разнообразен фестивален афиш, фо-
кусиран върху темата за паметта 
и настоящето и способността на 
театъра да ги съхранява, преработ-
ва и проблематизира – каква по-под-
ходяща програма за едно юбилейно 
издание!

„Бащата“ от Флориан Зелер, режисьор Диана Добрева, Народен театър,                          
фотография Стефан Н. Щерев
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Страст, страх, смърт и съдба са пър-
вите думи, които идват наум, когато 
има басейн на предeн план на сцената. 
Тези думи линии са преплетени от мой-
рите в „Антигона“ по Жан Ануи, пред-
ставлението на Александър Морфов 
в Плевенския театър. Режисьорът 
следва своя почерк, заявен още в пър-
вите минути на предпремиерния спек-
такъл. Има разказвач/корифей, водач 
в митичната реалност, има вклинена 
пред/история, която разкрива мина-
лото на героите, на Антигона и Исме-
на, дъщерите на Едип. Тя предопределя 
събитията, придава им други значения. 
Пасторалът в началото предразполага 
със своята театралност (сценографи-
ята е на Семьон Пастух и Тита Димо-
ва-Вантек). На зелена морава се забав- 
лява семейството на Едип цар, спрял, 
запечатан миг преди катастрофата, 
преди Йокаста да се обеси, Едип да си 
избоде очите, преди братоубийстве-
ната битка на Полиник и Етеокъл. 

Eфектът на отчуждение, знаков за 
епическия театър, както и Брехто-
вата завеса с осветление, при което 
се получават остри сенки, връщат и 
към Платон и Притчата за пещерата, 
и към образци от киното, които увели-
чават образа до мащаб, при който той 
се разпада на „бял шум“.

Страхът властва, а щастието е са-
моцел. „Отвращавате ме с вашето 

щастие“ е един от лайтмотивите на 
спектакъла.

Антигона на Милена Ерменкова, която 
по автор е слабичко момиче, чиято кра-
сота не е външна, а състояние на духа, 
има силна жажда за живот. Играе ѝ се, 
обича ѝ се, живее ѝ се – тя лакомо от-
хапва грозде направо от чепката, едва 
завърнала се от тайното посещение на 
бойното поле. Нещо детско има в това 
момиче и така се засилва трагичният 
ефект. Тя не тръгва към саможертвата 
по импулс, тя осъзнава какво ще се случи 
с нея и какво никога няма да преживее, 
„безбрачна и безплодна“, но ако не пог-
ребе брат си с детската си лопатка за 
игра, тя не може да продължи да живее. 
И това не е игра, след като цената е 
смърт. Не е игра грижата към сестра ѝ, 
красивата Исмена (Надя Керанова), коя-
то няма и зрънце от силата на „враб-
чето“ Антигона. Не е игра и любовта ѝ 
към Хемон (Александър Кънев). Двамата 
са двете страни на едно цяло, детайл, 
познат от прочита на Морфов на „Де-
камерон или кръв и страст по Бокачо“ 
при двойката Франческо и Франческа. 
Морфов напомня на зрителя чрез позна-
ти цитати от свои спектакли, че това 
са знаците на неговия театър. 

Креон на Деян Донков не е толкова 
деспотичният и самовлюбен тира-
нин, колкото хедонист с пура в уста и 
уиски в ръка. Той не желае смъртта на 

Антигона, но само до момента, в който 
нейните действия не оспорват власт-
та му. Нищо че решенията на власт-
та може да са случайно хрумване или 
проява на еднолична воля. Смъртта е 
единственият изход за смутителя. И 
няма никакво значение, че Креон фи-
лософства и слуша класическа музика, 
след като с такава небрежност, без да 
чете, подписва заповед, подадена му 
от типичен чиновник в черен костюм. 
Креон не се замисля – и преди него са 
подписвали, и той ще подпише. Вече е 
отворен пътят към насилието. Алюзи-
ите с днешните събития са повече от 
актуални. И е тънка границата между 
игра и жестокост в свят на незачита-
не на човешкия живот. 

Действието се развива сред голяма 
библиотека, като че побрала цялото 
знание на света, но то не стига, за да 
се излезе от лабиринта на Минотавъ-
ра и да се отиде на открито с натру-
пания опит на цивилизацията.

Kой избира финала на тази архетипна 
история? Съществува ли избор при 
заявеното в самото начало отворено 
тълкуване на образи и събития? Кой е 
участник и кой е зрител в този спекта-
къл? На финала актьори и зрители са 
седнали един срещу друг, а Антигона, 
сякаш пристисната от двете страни, 
върви към трагичния си край. 

Образите на сцената са удвоени, от-
разени в антична мозайка, чиято глад-
ка повърхност отразява светлината 
като огледало. Дифузни отражения 
се разпръсват по завесата и пречупе-
ната светлина от водата на басейна 
подтиква към игра на въображение-
то. Тази игра се улавя на всички нива 
– и като текст, и като актьорско пре- 
въплъщение. Талантливият актьорски 
ансамбъл, пластичната партитура 
(Андреа Гаврилиу), която превръща 
гражданите на Тива в античен хор, жи-
вата музика (дуетът Борислав Ковачев 
и Александър Колев) са пясъкът, гасе-
ната вар и водата – правилната про-
порция ги е превърнала в спойка, която 
свързва в неделимо цяло различните 
елементи на спектакъла.

Майя Праматарова

Страх и смърт
в библиотеката 

Александър Морфов 
отново в България

„Антигона“ по Жан Ануи, Плевенски театър, фотография Стефан Н. Щерев
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Паоло Фрезу Трио в Sofia Live Club, май 2022 г., 
фотография Евгени Димитров (БулФото)
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Най-старият български фестивал и 
тази година предложи богат избор от 
събития. Ще припомня, че през 1926 г. 
група творци се обединяват и слагат 
началото на Варненските музикал-
ни тържества. Техен приемник през    
1957 г. става Международният му-
зикален фестивал „Варненско лято“. 
Така морската ни столица, прочута с 
курортите и красивите си плажове, 
вече събира и почитатели на класи-
ческата музика, а от известно време 
и на други мултижанрови проекти. 

Музикалният фестивал „Варненско 
лято“ запази и разви програмата си в 
няколко различни направления. Това са 
преди всичко концертите и оперните 
спектакли, които привличат публи-
ката благодарение на присъствието 
на известни наши и чужди музиканти. 
Допълнение с тематични концерти 
дава Музикалната лаборатория, раз-
нообразие внасят също кросоувър 
проектите, станалите вече тради-
ция есенни барокови срещи, както и 
паралелната програма, която е обо-
гатена с изложби и мултикултурни 
изяви.

В традиционната Лятна академия 
през юли бяха включени майсторски-
те класове на перкусионистката Виви 
Василева и китариста Лукас Кампара 
Джиниз, на цигуларя Димитър Буров, 
пианиста Людмил Ангелов и виолиста 
Румен Цветков и по оперно пеене на 
тенора Емил Иванов. И тази година 
своя майсторски клас проведе проф. 
Минчо Минчев, като отново се състоя 
и състезанието на фонд „Цигулките 
на проф. Минчев“, което осигурява 
качествени инструменти за младите 
ни инструменталисти. В рамките на 
тази академия имаше творческа сре-
ща с пианистката Пламена Мангова, 
цигуларя Сергей Догадин и виолонче-
листа Павел Гомзяков. 

През август в раздела „Алтернативна 
сцена“ в курорта Св. св. Константин и 
Елена и в Морската градина бяха пред-
видени майсторски класове на проф. 
Марио Хосен – цигулка, проф. Ейприл 
Клейтон – флейта, Илиян Илиев – кла-
ринет, и Божидар Николов – тенор, 
както и концерти на студентите.

След като пое артистичното ръко-
водство, Марио Хосен създаде още 

един модул, който допълни фестивал-
ните събития със срещи с изявени му-
зиколози и преподаватели. За пореден 
път Международният симпозиум на 
„Варненско лято“ събра известни про-
фесори от Австрия, Германия, Фран-
ция и България.

Първата година темата на симпози-
ума беше „Творческият процес през 
погледа на композитора, диригента 
и интерпретатора“. Лектори тогава 
бяха диригентът Найден Тодоров, пи-
анистката проф. Милена Моллова, ци-
гуларят Марио Хосен, композиторът 
проф. Георги Арнаудов и кларнетис-
тът Илиян Илиев, а акцентът падна 
върху творчеството на Лудвиг ван 
Бетовен и 250-годишнината от рож-
дението му. Миналото лято гости-
те се съсредоточиха върху темата 
„Немски романтизъм – Брамс, Лист, 
Малер“. Гостуваха проф. д-р Харт-
мут Кронес, проф. д-р Хелмут Лоос, 
проф. д-р Кристиан Гланц, проф. д-р 
Манфред Пермозер, проф. д-р Волф-
рам Щайнбек, д-р Райнер Бишоф. Тази 
година лекциите и дискусиите в три-
дневната програма бяха посветени на 
френския модернизъм. Изключително 
интересна тема, която обхваща пе-
риода от края на XIX в. и началото на 
XX в. Бяха представени девет раз-
лични гледни точки към френските 
модернисти, връзките им със съседни 
държави и влиянието им върху други 
творци. Модератор на събитието 
беше Лили Големинова. Нейната за-
бележителна лекция беше посветена 
на композиторите Марин Големинов 
и Любомир Пипков и свързаността 
им с френската школа. Благодарение 
на нея друг участник в симпозиума 
призна, че е открил цял един нов свят 

„Варненско лято“
Светлана Димитрова

Международният 
фестивал запази и разви 
програмата си в няколко 
различни направления. 
Научният симпозиум 
тази година беше 
посветен на френския 
модернизъм в музиката 

Музикалното

Майсторският клас на перкусионистката Виви Василева от Лятната академия,                
фотография Росен Донев
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„Варненско лято“
– на българската музика и тези велики 
творци. 

Централната фигура в събитието 
беше видният австрийски професор 
д-р Хартмут Кронес, който имаше две 
лекции в началото и в края на симпози-
ума. Първата беше на тема „Френска-
та музика и Дружеството за частни 
музикални изпълнения на Шьонберг“ и 
в нея той разгледа обстойно събити-
ята, представящи новата музика от 
1918 г. във Виена, в поредица от кон-
церти, както и имената на изпълня-
ваните композитори. Втората тема 
на проф. д-р Кронес беше „Виенската“ 
музика в творчеството на Морис Ра-
вел“. Той направи анализ на моменти 
от някои „валсови“ композиции на 
прочутия французин и най-вече на хо-
реографичната поема „Валсът“, като 
цитира и свои колеги от онова време. 
Ще си позволя да спомена анализа на 
Фердинанд Шерер от „Виенски вест-
ник“: „Навсякъде има изискано, нежно 
поантилистично изкуство с френски 
чар и галска лекота. И цветове, цве-
тове, които звучно се издигат и по-
тъват, подобно на едва настъпващо 
изумително здрачаване“.  

С две теми се представи и проф. д-р 
Луси Каяс от Франция. Във „Френс-
ката музика от „края на века“ и му-
зикалният колониализъм/екзотизъм“ 
намериха тълкувание специфичните 
условия, създадени в периода, обоб-
щен като fin de siecle, привлекател-
ността на екзотичните сюжети и 
колониалните влияния за композито-
ри като Дебюси, Равел, Венсан д`Енди, 
Еманюел Шабрие, Ернест Шосон. В 
„Дебюси и Първата световна война“ 
проф. Каяс представи с богата факто-
логия този период от живота на ком-
позитора, който може да защитава 
родината само със своите творби и 
сам казва: „Искам да работя не толко-
ва за себе си, колкото за да предоста-
вя доказателство, колкото и малко да 
е то, че и 30 милиона немски войници 
не могат да разрушат френската ми-
съл, дори и след като се опитат да я 
заглушат, преди да я унищожат“. 

Следващият лектор беше проф. д-р 
Щефан Кайн с лекцията „Само повърх-
ностно или с визия за бъдещето? За 

рецепцията на френската музика в 
Германия около 1900 г. на фона на ис-
торията на немско-френския транс-
фер в музикалната култура“ – богата 
информация за възхвалите, отрица-
нието и безразличието при възпри-
емането на новите френски творци. 
Всичко това е обобщено от Теодор 
Тагер през 1909 г. в берлинския „Алге-
майне Музикцайтунг“: „От известно 
време целият музикален свят насочва 
поглед към Франция. Там е започнала 
една нова епоха в изкуството... Сега 
Франция проправя новия път към 
бъдещето“.

Проф. д-р Кристиан Гланц разгледа 
филмовата музика на австрийския 
композитор Ханс Айслер, създаде-
на от него във Франция, където той 
намира убежище като емигрант, и 
то в контекста на политическите 

с подробен разказ за търсенията на 
двамата големи музиканти. Новият 
прочит на мита за Орфей се вписва 
жанрово в тогавашната съвременна 
опера, а общото между двете музи-
кално-драматични произведения – 
„Страданията на Орфей“ от Дариус 
Мийо и „Орфей и Евридика“ от Ернст 
Кренек, чиито премиери са в една го-
дина – 1926 г., е неконвенциалното 
тълкуване на мита.

Живеещата в Париж проф. д-р Иван-
ка Стоянова се спря на симфониза-
цията на балета в началото на ХХ в. 
при Клод Дебюси – „Мъченичеството 
на св. Себастиан“, Игор Стравински – 
„Пролетно тайнство“, и Морис Равел 
– „Валсът“. Проф. Стоянова подчерта, 
че „понятието „симфонизъм“ не е си-
ноним на използването на симфоничен 
оркестър, то означава съвкупност от 

обстоятелства и творческата му 
дейност.

С доклада си за „Страданията на Ор-
фей“ и преосмислянето на мита за 
Орфей по Мийо и Кренек проф. д-р 
Манфред Пермозер допълни трактов-
ките на мита за тракийския музикант 

своеобразни принципи, определящи 
формалната организация на музикал-
ното произведение.

Забележително изложените и разра-
ботени тези бяха съпътствани от 
мултимедийна визия, при много от 
тях имаше факсимилета от нотни 

Момент от концертната програма на симпозиума на „Варненско лято“,                                        
фотография Росен Донев
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издания на някои от пиесите, под-
ходящи музикални примери, както и 
изпълнения на живо. Темата на Лили 
Големинова беше допълнена от изпъл-
нения на живо: Тересе Плеткуте и Ан-
жела Тодорова представиха Соната за 
цигулка и пиано №1, оп. 7  (1929 г.) от 
Любомир Пипков, а Анжела Тодорова 
изпълни Младежки албум за пиано на 
Марин Големинов (1959 г.). По време на 
изложението на проф. Стоянова Ми-
лена Радинска се включи с изпълнение 
на фрагменти от посочените твор-
би, а на запис беше излъчен „Валсът“ 
на Равел.

И ако всички гости на симпозиума и 
слушателите им се събираха сутрин 
от 9.30 ч. до 13 ч., то трите вечери 
бяха посветени на много изискани 
концертни програми, които привля-
коха огромен интерес. Като най-ярки 
представители на френския модер-
низъм, Морис Равел и Клод Дебюси 
доминираха изцяло в първата вечер, 
която започна с елегантната интер-
претация на флейтиста Марио Карбо-
та на „Сиринкс“ на Дебюси. Последва 
„Валсът“ на Равел във версия за две 
пиана. Милена Моллова и Милена Ра-
динска се понесоха в ефирно вихрения 
ритъм на танца, преплитайки задъха-
ните музикални послания. Концертът 
завърши със Соната за цигулка и пиа-
но в сол минор на Дебюси в стилното 
изпълнение на Марио Хосен и Анжела 
Тодорова. 

Във втората вечер френският мо-
дернизъм беше представен от кла-
вирното трио „Жермен Тайефер“ 
– пианистката Долорес Мария Гай-
тан, цигуларката Кристина Хинова 
и виолончелиста Сандро Лафранкини. 
Последва вокалният цикъл „Три песни 
на Билитис“ на Дебюси с мецосопрана 
Грациела Вълчева-Фиеро и пианист-
ката Виктория Василенко. А Оливие 
Шарли и Марчело Мацоне изпълниха 
Четири пиеси за цигулка и пиано на Ан-
тон Веберн. Вечерта завърши с краси-
вия, грандиозен Клавирен квинтет №1 
в до минор от Габриел Форе в брилянт-
ната интерпретация на Оливие Шар-
ли – цигулка, Марта Потулска – виола, 
Фредерик Одибер – виолончело, Марче-
ло Мацони – пиано, които представиха 

ярките идеи на френския композитор, 
оказал влияние върху модернистите.

Най-ефектна и пространна беше фи-
налната вечер, която започна с фуга 
от „Просветлена нощ“ на Арнолд 
Шьонберг в аранжимента за трио на 
Лайнер Бишоф, изпълниха я Марио Хо-
сен – цигулка, Мария Долорес Гайтан 
– пиано, и Фредерик Одибер – виолон-
чело. Заради неизключени телефони 
по желание на Марио Хосен пиесата 
беше повторена – нещо, на което при-
съствам за първи път като слушател. 
След това прозвуча виртуозната Со-
ната за флейта и пиано от Франсис 
Пуленк със солисти Марио Карбота и 
Милена Моллова. И двамата музикан-
ти са майстори, а за интерпретаци-
ята им може да се каже, че беше забе-
лежителна. Вариации, интродукция 
и финал по тема от Рамо на Пол Дюка 
представи пианистката Виктория 
Василенко, която с лекота преплита-
ше авангардните виждания на Дюка с 
елегантния стил на Жан Филип Рамо. 
Прозвуча отново музика на Дебюси 
– Соната за виолончело и пиано, с Ан-
тон Никулеску и Емануела Пиемонти, 
а частта от „Бергамаска сюита“, на-
речена „Лунна светлина“, на Дебюси 
отново ни срещна с Милена Моллова и 
Милена Радинска. Както и в първата 
вечер, двете бяха изключително еле-
гантни, прецизни и с усещане за един 
дъх и богато нюансиране на ефирната 
клавирна структура на пиесата. За 
край беше избран Клавирният квин-
тет във фа минор от Цезар Франк в 
интерпретацията на цигуларите Ма-
рио Хосен, Жаклин Прейс, виолистка-
та Марта Потулска, челиста Сандро 
Лафранкини и пианистката Надежда 
Цанова. Въпреки че Франк се смята 
по-скоро за романтик, присъствието 
му в компанията на френския авангард 
се дължи на изключителното му влия-
ние върху неговите по-млади колеги. 
С Квинтета на Франк завършиха тези 
три дни, изпълнени с нови познанства 
и срещи със забележителни майстори 
на музиката и словото. 

По време на симпозиума си мислех, че 
това, което чувам, е добре да стиг-
не до повече хора. От разговор с ар-
тистичния директор на музикалния 

фестивал „Варненско лято“ Марио Хо-
сен разбрах, че организаторите имат 
намерение да издадат алманах с тек-
стовете на всички лектори от първи-
те три издания на симпозиума. Това ще 
бъде трайно наследство, което може 
да е в помощ на много музиканти. 

А фестивалната програма продължава 
и през есенните месеци. На 13 септем-
ври е гостуването на Симфоничния 
оркестър на Истанбул със солист ци-
гуларя Александър Марков, а на пулта 
ще застане Мете Волкан Ялчин. Следва 
бароковият модул в аулата на варнен-
ския Икономически университет. Тази 
година отново са поканени забележи-
телни солисти и състави с интересни 
програми. Познатият ни клавесинист 
Аапо Хакинен води Бароковия оркес-
тър – Хелзинки. Освен като диригент 
той ще се изяви и като солист заедно с 
цигуларите Марио Хосен и Река Силвай. 
В програмата са включени творби от 
Йохан Себастиан Бах, Карл Филип Ема-
нуел Бах и Андреас Кирхоф. Следващата 
вечер е запазена за баpоковия ансамбъл 
Il concerto Vienese с диригент и солист 
виолончелиста Рудолф Леополд. Ще бъ-
дат представени забавната „Кантата 
за кафето“ на Бах, както и творби от 
Бибер, Телеман и Хендел. Третата ве-
чер е запазена за още един великолепен 
ансамбъл – Lа Grande Chapelle, ръково-
ден от Алберт Рекасенс, с испански ре-
несансови канцони и мадригали. 

Голям концерт предстои и на 7 октом-
ври, когато Симфоничният оркестър 
на БНР под диригентството на Марк 
Кадин ще представи „Славянски им-
пресии“. Както винаги, интересни и 
провокативни са творбите, които Ка-
дин избира. Във Варна ще прозвучат 
Третият клавирен концерт на Рахма-
нинов със солист Александър Гиндин, 
избрани Славянски танци на Антонин 
Дворжак, както и Сюита за оркестър 
на Лазар Николов, която ще бъде из-
пълнена и по повод 100-годишнината 
от рождението на композитора. А след 
началото на учебната година предсто-
ят и концерти на Младежкия симфони-
чен оркестър с диригент Страцимир 
Павлов, които са в поредицата „Вар-
ненско лято“ за деца“.
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Паоло Фрезу, най-яркият южняк, вла-
деещ този особен звук на тромпета, 
който обикновено свързваме със Се-
вера, дойде у нас през май по покана 
на Италианския културен институт. 
И изнесе концерт с двамата си верни 
последователи и все по-често съав-
тори Дино Рубино (пиано) и Марко 
Бардоша (контрабас). Паоло Фрезу, 
който владее десетки музикални езици 
и когото можем да чуем както с класи-
ци на съвременната джаз сцена, така 
и с артисти, които свързваме с други 
сцени, представи програмата Tempo 
di Chet. Посредством наследството 
на Чет Бейкър и личното усещане на 
неговото трио този авторски проект 
ни отправя към съвсем неподозирани 
територии. 

В настоящата ви група имате още 
един тромпетист, който обаче 
свири само на пиано в това трио.

Пианистът ни Дино е удивителен и 
когато свири на тромпет и на флюгел-
хорн. Беше ми студент в Сиена допре-
ди три години. В тази група е само 
пианист, защото музиката е такава, 
че някак няма място за още звук от 
тромпет. Музиката за този проект – 
Tempo di Chet – всъщност е писана за 
театрална пиеса, посветена на Чет 
Бейкър. С това представление пропъ-
тувахме цяла Италия в продължение на 
две години и направихме 120 концерта 
представления – осем актьори на сце-
ната и ние тримата, свирейки на живо. 
Беше невероятен опит. Албумът, кой-
то издадохме после, е с музика от този 

репертоар – мои пиеси, както и музика 
на Дино и Марко в духа на Чет Бейкър, 
включени са и някои стандарти като 
My Funny Valentine и Everything Happens 
To Me и други фантастични класики, 
които свързваме с Чет Бейкър.

Това не е първият албум, с който 
се докосвате до вселената на Чет 
Бейкър. В края на 90-те участвате 
в Shades of Chet в квинтета на друг 
ключов съвременен тромпетист – 
Енрико Рава.

Групата с Енрико беше един вид почит 
към Чет Бейкър, защото оттам идва-
ме всички. Първите майстори, от кои-
то съм се учил, са Чет и Майлс Дейвис. 
Същото е било и за Енрико преди мен. 
Но проектът с Енрико – със Стефано 
Болани на пиано, Енцо Пиетропаоли 
на контрабас и Роберто Гато на ба-
рабани, беше по-традиционен квин-
тет. Следвахме по-класическа форма 
– с два тромпета и ритъм секция в 
духа на Чет Бейкър. С триото е раз-
лично, защото свирим без барабанист. 
Само трима сме и се получава по-сък- 
ровено. Има повече пространство в 
музиката и за музиката и използваме 

допълнителни звуци от лаптопа ми, а 
в една конкретна песен допускаме, че и 
самият Чет Бейкър може би е с нас на 
сцената, използваме запис на неговия 
глас, върху който импровизираме. И 
80% от този репертоар са оригинал-
ни композиции на трима ни, докато с 
Енрико беше изцяло музика от репер-
тоара на Чет Бейкър.

Слушайки вашите авторски ком-
позиции, човек сякаш забравя, че 
те не са съществували по времето 
на Чет…

Това е така, надявам се, защото, пи-
шейки за това трио, аз си мисля за Чет 
и за това какво би изсвирил той, ако 
беше жив и би пожелал да свири с мен в 
една група. Някои от композициите ни 
са вдъхновени от философията и звука 
му. За мен те са нещо като шансони. 
Един вид, създаваме нови стандарти. 
Подходът ми към звука на Чет Бейкър 
обаче не се е променил досега, защото 
страшно харесвам неговата музика и я 
слушам всеки ден. Със същата емоция 
свиря тази музика – и неговата, и вдъх- 
новената от него.

Tempo di Paolo
Паоло Фрезу, един                 
от живите класици                                         
на съвременната 
европейска джаз 
сцена, в разговор                                               
с Цветан Цветанов                       
за Чет Бейкър, Пазолини, 
духовите оркестри                      
в Сардиния и връзката 
между миналото                           
и настоящето в джаза

Паоло Фрезу, фотографии Евгени Димитров (БулФото)
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В заглавието на софийския концерт 
обаче фигурираше и друга ключова 
фигура в италианската култура 
– Пиер Паоло Пазолини. Неговите 
филми, неговата поезия, филосо-
фия, погледът му към света как са 
ви повлияли?

Тази година светът чества 100-го-
дишнината от рождението му и в цяла 
Италия имаме събития, посветени на 
Пазолини, един от най-големите ин-
телектуалци, писатели и режисьори в 
историята на ХХ век…

И един от най-опасните за ста-                                                                                                                                  
туквото…

Да, един от най-опасните за властта. 
За времето си той е бил важен колкото 
културно, толкова и политически. Една 
от песните, които свирим, е писана от 
Фабрицио де Андре... Мисля, че той и 
Пазолини са гледали в една и съща по-
сока и са споделяли сходни идеи. И ние 

изсвирихме в София (за първи път изоб-
що) Una storia sbagliata от Фабрицио де 
Андре, посветена на Пазолини.

Звукът на вашия тромпет поня-
кога напомня на това, което пра-
вят в северния джаз, без обаче да 
е в разрез със средиземноморския 
привкус или с вашите собствени 
корени в джаза. Къде се срещат 
Югът и Северът при вас?

Харесвам Чет, но едновременно с това 
харесвам и всякакви други начини да се 
създава музика за тромпет. Обичам 
музиката на хора като Нилс Петер 
Молвар и Арве Хенриксен. Бяхме мно-
го близки приятели с Джо Хасъл, голе-
мия майстор на това по-абстрактно 
електроакустично звучене. Бях гост 
в един от албумите му, концертирали 
сме заедно, той свири на моя фестивал 
в Сардиния. Харесвам различни видове 
джаз, както и харесвам различни видо-
ве музика изобщо, следвам това, което 
е казал Дюк Елингтън: „Съществуват 
само два вида музика – добра и лоша“. 
Ако си говорим за идеи и концепции за 
тромпета, много обичам точно този 
тип северноевропейски тромпетис- 
ти. С Нилс Петер Молвар сме свирили 
няколко концерта заедно – в трио с 
Ману Каче: два тромпета и барабани. 
В Канада пък имахме съвместно турне 
с Джон Хасъл и Ерик Трюфа – тримата 
заедно на сцената.

Какво е тромпетът за вас?

В съзнанието ми тромпетът е нещо 
като връзка с миналото, която ми по-
мага да прекрача в бъдещето. Майлс 
звучи фантастично, Чет звучи фан-
тастично, но след тях идват и други 
– наши съвременници. Аз използвам и 
доста електроника, което ми позво-
лява да свиря много дълги тонове, да 
си играя с фразирането, да включвам 
някои хармонизатори и други ефек-
ти. Ако искаме да съхраним миналото, 
трябва да се опитаме да го поставим 
в контекста на днешния ден. Смятам, 
че да свириш репертоара на Чет и 
Майлс точно както те са го свирили, е 
много глупаво. Фотокопие на тяхната 
музика не отговаря на ситуацията, на 
различния исторически момент, в кой-
то живеем. Дино и Марко са млади, но 
познават в съвършенство историята 

на музиката, могат да свирят пер-
фектно всеки стандарт. За тях обаче, 
както и за мен, срещата на миналото 
с днешния ден е не само по-важна, но и 
естествена – по този начин можем да 
прекрачим в бъдещето.

A вашето собствено минало? Какво 
беше детството ви в Сардиния?

Семейството ми беше бедно. Баща 
ми беше фермер и отраснах сред при-
родата, с овцете и другите домашни 
животни. Открих тромпета благо-
дарение на духовата музика в нашето 
село. И до ден днешен, когато посеща-
вам родното ми място в Сардиния, ви-
наги свиря с този оркестър. Отраснах 
с музиката на маршовите оркестри 
в Сардиния и оттам идват усещане-
то и разбирането ми за колективно 
свирене, за това да си част от нещо 
по-голямо. Това е и послание към бъде-
щето, защото за младите хора днес е 
все по-трудно да бъдат себе си, да на-
мерят собствения си глас, но едновре-
менно с това и да останат свързани 
помежду си. 

Разкажете ни за срещите си с други 
култури – близки до вас и по-далеч-
ни? Примерите в дискографията 
ви са десетки – от почти рокен-
дрол експлозията, когато свирите 
с македонски ромски музиканти 
или с брас оркестър с участието 
на пънк ветерани като Стивън 
Бърнстейн, до тихата и красива 
сакрална музика заедно с корсикан-
ския хор A Filetta.

Обичам да търся и да откривам раз-
лични светове в музиката. С A Filetta 
се получи, защото познавам и обичам 
полифоничното пеене от Сардиния и 
често свиря и с хорове от Сардиния. 
А Корсика, откъдето са те, не е тол-
кова далеч географски и като звучене. 
Обожавам да свиря с тях, защото те 
са брилянтен пример как една тради-
ционна група може да създава изключи-
телно новаторски авторски реперто-
ар. Но освен тях аз съм свирил с много 
хора от различни култури – Нюен Ли 
от Виетнам, Дафер Юсеф от Тунис, 
„Кочани оркестър“ от Македония… 
Смятам, че е важно да търсиш и опоз-
наваш другия, а оттам и други светове 
– джазът е музика на споделянето.

Паоло Фрезу е роден през 1961 г. 
в Беркида, Сардиния. Свири на 
тромпет от 11-годишен. В ду-
ховия оркестър в родното си 
градче преминава през почти 
всички духови инструменти – 
тромбон, традиционни сопран- 
и тенор флюгелхорн и дори 
лаунедас – най-стария поли-
фоничен духов инструмент на 
Средиземноморието. Завърш-
ва Консерваторията в Каляри 
през 1984 г. Сред множеството 
му записи, наред със соловите 
му издания като лидер, можем 
да откроим и съвместните му 
албуми с Карла Блей, Ралф Тау-
нър от Oregon, Ришар Галеано, 
Джон Хасъл, Алдо Романо, Омар 
Соса, Глен Ферис, Йон Балке. 

Паоло
Фрезу
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Тази година кинофестивалът в Кар-
лови Вари е в процес на активна „ре-
мисия“ и връщане към нормалността. 
След като през 2020 г. въобще не се 
състоя заради пандемията, а минала-
та 2021 г. бе преместен от обичайния 
период в началото на юли чак в края 
на август, сега вече всичко е според 
„канона“! 56-ото издание декларира 
успешно амбицията да възвърне са-
мочувствието на организаторите 
и доверието на зрителите. А освен 
това домакините мислят перспек-
тивно за неговото обновление и 
бъдещо развитие като водещо ки-
носъбитие в Централна и Източна 
Европа. Затова най-категорично ра-
боти преформатирането на предиш-
ната конкурсна категория „На изток 
от запад (която бе ориентирана към 
новите демокрации на изток от пад-
налата Стена), а сега вече под назва-
нието „Проксима“ е с неограничена 
териториална селекция и „астроно-
мически“ символ като най-близката 
звезда до нашето слънце (тоест до 

основния конкурс). Защото авторите 
от тези страни (и ние сред тях) вече ис-
кат да са конкурентно равнопоставени 
със световното кино. Нова е и прибаве-
ната информационна категория Imagina, 
която предоставя екран на експеримен-
тални и авангардни филми. А в перспек-
тива „мозъчният тръст“ на фестивала 
мисли и за бъдещо коопериране (под раз-
умна форма) с набиращата все по-голя-
ма енергия индустрия на компютърните 
игри като възможен допълнителен „про-
зорец“, но без да се промъква в терито-
рията на традиционното кино. 

И тъй като от широката програмна схе-
ма е отпаднал международният конкурс 
за документални филми, то в основното 
състезание наред с 11 игрални заглавия 
бе намерил място нашият нов докумен-
тален филм „Една провинциална болни-
ца“ (продуцент Мартичка Божилова) на 
режисьорското трио Илиан Метев (той 
като най-опитен е монтирал филма) 
плюс оператора Иван Чертов и звукоре-
жисьорката Златина Тенева. Те двамата 
са снимали на място в Кюстендилската 

болница през трудните месеци на ко-
вид пандемията. Никак не е изненад-
ващо, че тъкмо в такава конкурсна 
селекция филмът получи наградата на 
Екуменическото жури с мотивацията 
„За хуманните идеи, за яркия пример на 
осъзнат лекарски дълг и за положител-
ните послания към зрителите“.

Добре известно е, че последните две 
години бяха трудни за цялото светов-
но кино. Затова прави чест на селек-
ционерите, че са успели да направят 
добра подборка като проблемно-те-
матичен спектър и като посоки на ху-
дожествените идеи в различни нацио-
нални кинематографии, дори с някои 
радващи изненади. Сред тях са и „мои-
те филми“ тази година.

„Лято с надежда“ е по същество 
ирански филм, но продуциран от Кана-
да. Садат Фороухи не е прецедент на 
жена – режисьор в ислямски Иран. Но 
вторият ѝ филм от замислената три-
логия за статута на тийнпоколение-
то в страната с авторитарен режим 

Божидар Манов

Фестивал в „ремисия“ 

56-и кинофорум в Карлови Вари, 
1–9 юли 2022 г.

 след пандемията
Кадър от наградения български филм „Една провинциална болница“, реж. Илиян Метев, Иван Чертов, Златина Тенева
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откроява нейния смел талант плюс 
художествена зрелост. И Голямата на-
града Кристален глобус не е изненада – 
очевидно журито е оценило тези добре 
защитени аргументи. Любопитно съв-
падение е отличаването на испанския 
филм „Трябва да дойдете и да види-
те“ (реж. Йонас Труеба) с втората по 
важност Специална награда. Защото 
неговите четливи артистични наблю-
дения също запазват свеж и любопи-
тен поглед към статута на младото 
поколение и неговото цивилизационно 
бъдеще. При това сюжетният разказ е 
умело преплетен с музикални цитати 
от песента Let’s move to the country на 
Бил Калахан. А допълнително достойн-
ство на филма е чистият, лаконичен 
екранен език, събрал целия есеистичен 
разказ само в 64 минути.

Както повечето големи международни 
кинофестивали (Берлин, Кан, Венеция), 
и Карлови Вари отзивчиво предоста-
вя екран на своето национално кино – 
тази година 2 филма в основния конкурс 
и още 2 в „Проксима“. При това играл-
ният дебют „Граници на любовта“ на 
реж. Томаш Вински смело ревизира и 
преосмисля феминисткия уклон от по-
следните години в основното послание 
на филма си. Темата за освободените 
сексуални фантазии все още е табу за 
много житейски двойки. Но този умен 
и задълбочен филм ясно декларира, че 
при физическа, сексуална и духовна хар-
мония любовта наистина е безгранич-
на! Ала при съзнателен декларативен 
опит тя да се „освободи“ като отво-
рена връзка (евфемизъм за съгласувана 
изневяра), тя е обречена и се разпада 
от безсмислен егоизъм и безотговор-
на самодостатъчност. Авторът на 
филма категорично избира статута 
на любовта пред полигамията. А може 
би и заради това заслужи наградата на 
международната критика ФИПРЕССИ. 

Любопитно е, че още един ирански 
филм, „Като риба на луната“ (в кон-
курса „Проксима“), също дебют и пак 
на жена – режисьорката Дорназ Хай-
ха, разсъждава за семейството като 
крепост на единението и всеотдайна 
емоционална обвързаност на двойката 
в името на детето и неговото бъдеще! 

Разбира се, това не е единственият 
възможен прочит на темата, но ав-
торката (тя е и сценарист) убедител-
но защитава тезата си, естествено, в 
конвенциите на своята ислямска общ-
ност. Но това още веднъж доказва, че 
светът не е еднообразна матрица, коя-
то тиражира универсална конфекция, 
и чест прави на селекционерите реше-
нието да покажат два външно толкова 
различни филма. 

Безспорен плюс на селекцията е и 
включването в информационната про-
грама на един ярко политически доку-
ментален филм. Заглавието „Убийство 
на журналист“ звучи ясно и недвус-
мислено, а достоверната фактология 
е добре известна. През февруари 2018 г. 
Словакия бе разтърсена от шокиращо 
събитие: разследващият журналист Ян 
Куциак и неговата годеница са брутал-
но убити като безпощадно отмъщение 
на силната местна мафия, която не 
прощава разкриване на мръсните тай-
ни за съмнителни бизнес отношения и 
политически „чадър“ над тях. Случаят 
предизвиква най-мощните граждански 
протести в Словакия след падането на 
комунистическия режим. На всички е 
ясно, че в това дръзко престъпление и 
неговото „замитане“ са замесени мест-
ни олигарси, подкупни магистрати, 
егоистични бизнесмени, корумпирани 
полицаи и безскрупулни политици. Без-
плодното разследване продължава вече 
четири години и все още няма оконча-
телни резултати или присъди. Допъл-
нителен, но много показателен факт е, 
че филмът на американския режисьор 
Мат Сарнецки е копродукция на Дания, 
САЩ и Чехия, но без участие на словаш-
ки продуцент! А това доказва реална-
та трудност да се направи достоверен 
екранен документ, който „слага пръст в 
раната“ и би бил изключително полезен 
като допълнителна гражданска енергия 
за продължаващия съдебен процес. Фил-
мът умело е построен като разследващ 
трилър, в който основни персонажи са 
родителите на журналиста, както и 
негови колеги, които въпреки всички 
трудности не са престанали да търсят 
истината и участват именно от таки-
ва подбуди. Подобни сюжети са извест-
ни от документалната практика и от 

игралното кино в много страни, особено 
ярко в италианските антимафиотски 
филми от 60-те и 70-те години (редица 
шедьоври на режисьори като Франческо 
Роси, Дамяно Дамяни и други). Този нов 
актуален документален филм не би бил 
никак излишен в програмата на някоя 
от нашите телевизии с национален об-
хват или поне в селекцията на предста-
вителни фестивали като София Филм 
Фест и „Киномания“. 

И в заключение, няколко реда за един 
от моите „вкусни“ филми –„Веспер“ 
(2022, Литва, Франция, Белгия), които 
се срещат не на всеки фестивал. Ста-
ва дума за добър и универсално раз-
бираем опус на режисьорския тандем 
Кристина Буожите и Бруно Сампер. 
Сюжетът е сръчно построена екранна 
дистопия от неопределеното бъдеще, 
когато земната екосистема е в колапс 
и дори елементарното изхранване на 
хората е невъзможно. Но затова пък 
злите сили от символната Цитадела 
диктуват настоящето и бъдещето 
на малцината оцелели земни жители. 
А срещу тях се изправя едно 13-годиш-
но момиче Веспер, което с помощта 
на загадъчна жена пророчица от не-
избродните блатисти гори се опитва 
да спаси биологичните видове, за да 
могат хората все пак да оцелеят. Фан-
тазно-приказният сюжет не олекотя-
ва филма, а напротив – води го към ув-
лекателен трилър, защото екранният 
разказ впечатлява с ефектна визуална 
среда, перфектнa операторска работа 
и сценографско решение, плюс много 
убедителни CGI ефекти (компютърно 
генерирани изображения). Тъй като ос-
новният тезис на филма се изнася от 
13-годишната Веспер (непрофесионал-
ната изпълнителка Рафаела Чапман), 
в зрителското съзнание неволно се 
промъква асоциативна връзка с нат- 
рапчивата психодекларативна еколо-                    
гична кампания на нейната реална 
шведска връстничка Грета Тунберг. 
Но филмът, макар и фентъзи дистопия, 
по-силно ангажира зрителското внима-
ние и това е един от парадоксите на 
изкуството: понякога художествените 
аргументи работят по-убедително от 
публицистичните декларации. 
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Преди 1989 г. културата и в частност 
киното в България са подчинени на 
централизирана система на контрол, 
планова икономика и идеологически 
наратив на властта за осъществя-
ване на политическата повеля на Пар-
тията. Киното е важна част от орга-
низираната пропагандна показност. 
Затова целенасочено във всеки бивш 
окръжен град се организират тема-
тични панорами и фестивали. Всички 
масови културни прояви, към които се 
числят националните филмови фес-
тивали, конкурсите и филмовите па-
норами, са подчинени на държавната 
политика на „единните дългосрочни 
програми“ за „по-нататъшно усъвър-
шенстване на ръководството на кул-
турния фронт“.

и мъжка роля и др. Основният девиз 
е „Родното киноизкуство за мир и 
социализъм“.

Първият Фестивал на българското 
кино „Златна роза“ се провежда от                                                                                       
31 юли до 9 август 1961 г. във Варна. 
Прожекциите на деветте играл-
ни филма са в кината „Република“ и 
„Златни пясъци“. В първия ден зри-
телите са 9300, като по време на 
фестивала публиката нараства до 17 
300 дневно. Първият игрален филм, 
награден със Златна роза, е „А бяхме 
млади“ на Бинка Желязкова. Следваща-
та година фестивалът се провежда в 
новооткритото лятно кино „Ленин“. 
Зрителите са 140 000. След постро-
яването на Двореца на културата и 

българската държава и демонстрира 
мегаломанския размах на ДО „Българ-
ска кинематография“ с филмите „Хан 
Аспарух“, „Боянският майстор“, „Тър-
новската царица“, „Ударът“, „Преду-
преждението“ и др. През 1986 г. „Злат-
на роза“ се провежда за първи път във 
Фестивалния и конгресен център, 
където е и до днес. Гвоздеят в програ-
мата тогава е „Да обичаш на инат“ 
на Николай Волев, а Златна роза полу-
чава „Те надделяха“ на Киран Коларов 
(в чест на 75-годишнината на Тодор 
Живков). На юбилейното издание през 
1988 г., окрилено от „перестройката“ 
на Горбачов, публиката най-после може 
да види забранени филми като „Живо-
тът си тече тихо. Партизани“, „Про-
курорът“ и „Понеделник сутрин“, но 
пък селекционната комисия отхвърля 
от конкурсната програма „Маргарит 
и Маргарита“ на Николай Волев.

В лабиринта на времето Фестива-
лът все пак успява, макар и трудно, да 
се наложи като авторитетен форум 
въпреки идеологическия, а по-късно 
и конюнктурния натиск. Днес той 
отбелязва края на една дълга серия 
от филмови фестивали във Варна, 
ограничена в рамките на един месец, 
в един град и на едно място. А това 
неминуемо води до прогресивно нама-
ляваща публика през годините. Зато-
ва не е изненада, че през последните 
години „Златна роза“ постепенно се 
превръща във ведомствен фестивал, 
разположен в огромната зала на ФКЦ, 
при ограничена публика от творци, 
критици и все по-малко непредубе-
дени зрители. Към това можем да до-
бавим пропуските в менажирането 
на фестивала, липсата на рекламна 
стратегия, инертността и рутина-
та в организацията, както и пасивния 
интерес от страна на самите твор- 
ци. Надявам се тази година да бъде 
различна и вдъхновяваща, защото 
залогът е съществуването на Фес-
тивала. Всеки компромис е в ущърб 
както на организаторите, така и на 
авторите, техните творби и накрая 
на зрителите.

Деян Статулов

златни рози

Фестивалът на българския филм е 
създаден през 1961 г. като резултат 
от желанието на държавата и Пар-
тията да покажат успехите на на-
родната власт на културния фронт. 
Затова и в началото се представят 
игрални, документални, научнопопу-
лярни и анимационни филми. Журито 
определя награди за най-добър филм 
на съвременна тематика, най-добър 
сценарий, режисура, операторска ра-
бота, най-добро изпълнение на женска 

спорта през 1968 г. филмите се про-
жектират всяка вечер в зала „Кон-
гресна“ пред повече от 5000 души. 
От 1974 г. форумът се нарича Фести-
вал на българския игрален филм и се 
провежда веднъж на две години. По-
ради липса на средства през 1990 г.                                            
се премества еднократно в София, 
а през 1994 г. се връща отново във 
Варна. През 1982 г. „Златна роза“ 
е важна част от честванията на 
1300-годишнината от създаването на 
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златни рози

С какво 40-ото издание на фести-
вала „Златна роза“ ще бъде по-раз-
лично от предишните? 

Изданието е юбилейно, въпреки че 
самият фестивал води началото си 
от 1961 г., но е имало периоди, в кои-
то не се е провеждал. С екипа на НФЦ 
работим усилено то да е по-различно, 
по-младежко, по-адекватно на годи-
ната, в която се провежда. В послед-
ните издания се създаваше усещане 
за натрупана рутина, умора, за орга-
низиране по задължение, за фестивал, 
на който ходят едни и същи хора и се 
случват едни и същи събития. Сред 
новите моменти са създаването на 
младежко жури, паралелно на основно-
то, кръгли маси по актуални за съвре-
менното кино теми, демонстрацион-
ни щандове на големи технологични 
компании, прожекции в алтернативни 
пространства – галерии, музеи, на 
открито, както и представяния на 
книги, свързани с киното. Работим 
по нова визия, ще има и нова стату-
етка, ще направим изложба съвмест-
но с Българската национална филмо-
тека. Разчитаме на община Варна и 
партньорите, с които работим, да 
предложат още добри идеи, които 
да осъществим. Имаме и една много 
мащабна идея, като се надявам тя 
да се развие през следващата година 
– представяне на книги на български 
автори пред продуценти, за да се пре-
върнат книгите в сценарии, а оттам 
и в хубави филми. 

Какво ви мотивира да се кандида-
тирате за директор на Национал-
ния филмов център?

Причините за кандидатурата ми са 
няколко. Първата от тях е, че през 
2021 г. Филмовият център на прак-
тика не работеше. Годината беше 
почти нулева, много средства за кино 
бяха върнати в държавния бюджет 
и не бяха усвоени от филмовата ин-
дустрия, а това неминуемо създава 
напрежение и усещане за несигур-
ност в целия процес. И така, воден 
от максимата, че ако нещо не работи 
или не ти харесва как работи, тряб-
ва да се включиш, за да го поправиш, 
се явих на конкурса. Друга същест-
вена причина е, че имаме много силни 
автори и кинематографисти, но ня-
къде нишката се къса и не можем да 
постигнем успехите на съседите ни 
на големите фестивали, не продаваме 
филми на големите стрийминг плат-
форми. Третата причина е, че според 
мен не даваме достатъчно трибуна на 
младите да се изявяват, много късно 
режисьорите правят дебютите си, а 
пък дебютантите продуценти е поч-
ти невъзможно да спечелят държавно 
финансиране. И накрая, но не на пос- 
ледно място, са разпространението 
и кинопоказът на български филми, 
най-болната за мен тема. 

Като разпространител и проду-
цент досега сте били от другата 
страна на Филмовия център. Как 
изглежда родното кино, след като 
сменихте гледната точка?

Да, винаги съм бил „от другата стра-
на“, и то най-често там, където фил- 
мите срещат своята публика в кино-
салоните. И винаги съм се чудел защо 
авторите и продуцентите не идват 
да се срещат с публиката на филмите 
си. Винаги съм виждал голям проблем в 
това един и същи човек или компания 
да се опитва да покрие различните 
етапи в създаването на един филм от 
неговото заснемане до разпростране-
нието му в кината. Едно от малкото 
положителни неща за индустрията 

след пандемията е, че автори, проду-
центи, разпространители и киносало-
ни разбраха, че достигането до публи-
ката е свързано с много допълнителни 
усилия – специални събития с екипите 
на филмите, много повече таргети-
рана реклама. Всъщност българското 
кино не е по-различно от всяко друго 
национално кино в европейска държа-
ва. Хората го търсят и го гледат, ако 
то им бъде правилно предложено. 

Какви проблеми за решаване от-
крихте, когато влязохте във Фил-
мовия център?

Проблемите бяха много: недостиг на 
персонал, недостатъчно или дори ми-
зерно заплащане на съществуващия 
персонал, две чисто нови големи схеми 
за администриране, влезли в сила от   
1 януари 2022 г. – схемата за подкрепа 
в създаването на български сериали и 
схемата за възстановяване на разхо-
ди. И разбира се, основният проблем 
– около 250 натрупани проекта, пре-
минали през различните художестве-
ни комисии и чакащи за Финансовата 
комисия. Тя е може би най-важният 
орган и когато на практика той е за-
дръстен, процесът спира. Трябваше 
много бързо да се организира работа-
та на Комисията, да се увеличи пер-
соналът на Агенцията, да се увеличи 
и възнаграждението на служителите, 
защото то не само че не беше спра-
ведливо, но не беше и достойно. Към 
датата на това интервю голяма част 
от проблемите са решени, но все още 
изоставаме в работата на Финансо-
вата комисия, въпреки че за четири 
месеца бяха проведени 11 заседания и 
разгледани над 200 проекта, подписа-
ни над 150 договора и около 7 500 000 
лева влязоха в българската филмова 
индустрия. 

Какви важни мерки трябва да се 
предприемат, за да функционира 
киното ни нормално? 

Предстоят приемане на Устройс- 
твения правилник на НФЦ, който 
не е променян от 2018 г., промени в 

От другата страна
„След пандемията 
автори, продуценти, 
разпространители                   
и киносалони разбраха, 
че достигането                            
до публиката е свързано 
с много допълнителни 
усилия.“ Разговор                                                         
с Петър Тодоров, 
директор                                                        
на Изпълнителна агенция 
„Национален филмов 
център“

на българското кино
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Правилника за прилагане на Закона за 
филмовата индустрия, конструиране 
на Национален съвет за кино, който 
да бъде консултативен и регулато-
рен орган – не съществува от 2018 г.                           
Всички тези неща са внесени в Ми-
нистерството на културата. Рабо-
тим по нов и по-функционален сайт 
на НФЦ и по очакваното от всички в 
индустрията електронно подаване на 
документи – надявам се да са готови 
през есента. 

Имате наблюдения върху проце-
сите в киното ни. Според вас на 
какво се дължат перманентните 
скандали в него?

Киното е субективно изкуство, нор-
мално е един да харесва едно, друг дру-
го. В тези четири месеца аз проведох 
изключително много срещи с предста-
вители от всички части на индустри-
ята – автори, продуценти, разпрос-
транители, фестивали, киносалони. И 
на всички тези разговори хората иска-
ха само едно – справедлив и предвидим 
процес, който да бъде администриран 
от Агенцията. Всички разбират, че 
непрекъснатите скандали не рабо-
тят за никого и създават лош имидж 
на българското кино, че политиците 
няма да решат проблемите на киното 
и че трябва много работа. След като 
НФЦ се превърне в предвидим парт-
ньор, според мен решението трябва 
да е, когато художествената комисия 
не класира твоя проект, да приемеш 
нейните бележки, да прецениш дали да 
го преработиш и пак да се върнеш, за-
щото, ако проектът ти е добър, няма 
как да не бъде класиран. 

Защо българското кино няма стра-
тегия за реклама извън страната? 
Едва ли щандовете по фестивали 
са достатъчни. Как бихме лоби-
рали за наш филм с номинация за 
Оскар?

Разбира се, че само с щандове няма да 
стане, но те са важна част от разви-
тието на индустрията. Тази година 
за първи път подкрепяме участия на 
няколко фестивала, където досега не 
е имало българско присъствие, напри-
мер на този в Анеси, който е най-го-
лемият фестивал за анимация. Тряб-
ва ни много по-активна политика и 

при промоцията на български филми. 
Когато пристигна номинацията на 
новия филм на режисьора Илиан Ме-
тев „Една провинциална болница“ на 
фестивала от клас „А“ в Карлови Вари, 
подкрепихме продуцентите, за да 
имаме достойно представяне. Досега 
сме избирали със скандали българско-
то предложение за Оскар, отпускали 
са се едни средства и се е смятало, 
че Филмовият център си е свършил 
работата, а това е едва началото на 
дълъг процес, в който тази година ще 
участваме много активно. 

Как да се стимулират големите 
салони, за да прожектират българ-
ски филми повече от две седмици?

Големите салони сами признават, че 
благодарение на българските филми, 
излезли в периода на пандемията, са 
успели да преминат през нея. Тогава 
филмите стояха на екран в продълже-
ние на няколко месеца, тъй като ня-
маше американски филми. Отделно от 
това НФЦ финансира киносалоните за 
показ на български филми, независимо 
дали те са големи, или малки киносало-
ни. Единственото условие е да имат 
повече от 6% показ на български фил-
ми, равномерно разположени във всич-
ки часови пояси. От момента, в който 
станах директор, над половин милион 
лева са изплатени на киносалоните за 
2021 г. 

Как да привлечем младите зри-                                                                                                                                           
тели?

Младите искат да гледат български 
продукции, просто разпространите-
лите все още трудно намират път 
към тях, въпреки че има и изключе-
ния. Но няма да стане само с билборд 
и плакати, разлепени по улиците или в 
киносалоните. Например тази година 
започнахме нова фестивална инициа-
тива, наречена „Киноваканция“, коя-
то се проведе в Бургас. Четири дни 
залата беше абсолютно пълна с млади 
хора, имаше гостуващи автори, кои-
то разговаряха с публиката. Трябва 
активна работа и в социалните мре-
жи, където всъщност са младите. 
НФЦ започна програма за стажанти, 
които да ни помагат в развитието 
на социалните канали. Впечатлен съм 
от кандидатите – млади, образовани, 

мотивирани. Относно достигането 
на филмите до публиката, често каз-
вам, че има честни и нечестни филми. 
Честни към зрителите, към автори-
те, към Агенцията и държавата, коя-
то ги е финансирала. И все повече зри-
тели виждат това и на екрана. 

Какво стана с идеята Модерен 
театър да се превърне в център 
на българското кино?

Работим по тази идея, но става бав-
но. Едно от нещата, които научих за 
тези четири месеца, е, че държава-
та работи бавно. Иначе идеята беше 
представена на министъра на култу-
рата и цялото министерство, и дори 
на Министерския съвет, и се харесва 
от всички. Необходими са обаче про-
цедури, които отнемат време. Освен 
Модерен театър, който е емблема-
тична сграда за българското кино, 
имаме предвид и други пространства, 
които могат да са център на българ-
ското кино и да показват основно бъл-
гарски документални и анимационни 
филми. 

Как НФЦ може да помогне за 
разширяване на инфраструкту-
рата, за да има кина и в малките 
градове? 

Това е още една идея, по която рабо-
тихме със заместник-министъра на 
културата, като намерението е в 
съществуващи читалища да бъдат 
изградени киносалони. На пръв поглед 
това е най-естественото и най-лес-
но изпълнимо решение, тъй като нито 
инвестицията ще е непосилна за дър-
жавата, нито е дейност встрани от 
читалищната. Напротив, кинопо-
казът е най-бързият и лесен начин 
да се запълни слот в едно културно 
пространство. Големият проблем за 
мен тук е управлението на тази ин-
фраструктура, защото липсват под-
готвени хора. Виждам ролята на Фил-
мовия център именно в обучението на 
т.нар. кинопрограматори. Тази годи-
на съвместно с НАТФИЗ ще започнем 
една магистърска програма за диги-
тализация и реставрация на българ-
ски филми, защо не следващата година 
да има магистърска специалност и за 
управление на киносалони. 

Въпросите зададе Деян Статулов
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Николай 
Дойчинов

Момче лови риба в язовир „Розов кладенец“ близо 
до ТЕЦ-овете „Брикел“ и AES Гълъбово, фотография 
Николай Дойчинов



76

септември 2022

Николай Дойчинов е фоторепортер 
с дълъг опит в медиите, работил е 

за вестниците „Сега“ и „Дневник“, за 
агенция „Ройтерс“, а вече повече от 
десет години е фотограф на аген-
ция „Франс Прес“. Преди месец Нико-
лай Дойчинов получи две отличия на 
конкурса БГ ПРЕС ФОТО 2021 – стана 
фотограф на годината с история от 
интензивното отделение на болница 
„Лозенец“, в което лекарите се гри-
жат за пациенти с COVID-19, и беше 
отличен на първото място в кате-
гория „Фотосерии“ за разказа си за 
минния комплекс „Марица-изток“. 
Победител е в конкурса „Благотво-
рителността през обектива“ през      
2017 г., а по-късно представя фотоиз-
ложбата „Очи в очи“ – истории за бе-
жанците и за децата им, които нами-
рат в България разбиране и приемане 
въпреки общите настроения.

Занимавате се повече от двайсет 
години с фотожурналистика, как 
започна всичко? 

Стажът ми започна във в. „Седмичен 
Труд“ през 1998 г., когато бях ученик. 
Но реално с фотожурналистика се за-
нимавам, откакто започнах работа 
в „Сега“, при Иво Хаджимишев и Боби 
Николов. 

Натрупва ли се умора от този дне-
вен ред, който няма свършване? И 
каква е мотивацията човек да се 
занимава повече от двайсет години 
с едно и също и то да му харесва, 
защото, ако не му харесва, това 
много си личи? 

В различни периоди мотивацията ми е 
била различна и тя постоянно се про-
меня. Променяло се е и желанието ми 

Фотография на общуването

„С годините се отказах 
от това, че трябва                   
да се върна със снимка                                            
на всяка цена. Отнася 
се за всяко нещо, което 
трябва да направим 
на всяка цена, въпреки 
хората, въпреки 
обстоятелствата,                    
с които се сблъскваме.           
И много ми олекна, когато 
разбрах, че имам избор.“ 
С Николай Дойчинов 
разговаря Оля Стоянова

фотография Николай Дойчинов
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да се занимавам с фотожурналистика. 
Например след три години, прекарани 
в „Сега“, реших да се откажа и зами-
нах на студентска бригада в САЩ с 
идеята да остана, ако ми предложат 
добри условия там. Това беше пери-
од, в който се отказах от работата 
като фоторепортер, защото просто 
не ми харесваха нито отношенията в 
редакцията, нито отношението към 
самоинициативата или към желание-
то за работа по собствени теми. Ня-
как открих, че това не е моето място, 
и впоследствие се почувствах много 
добре в Америка. Там работех като 
спасител, но виждах благодарност в 
очите на хората, на които помагах, и 
това беше много зареждащо. В този 
период разбрах, че животът не е ед-
ноизмерен и можем да го променяме на 
всяка крачка. Това откритие ми даде 
сили, защото дотогава смятах за 
връх в живота си да стана фотограф 
на агенция като „Ройтерс“, „Франс 
Прес“ или „Асошиейтед Прес“. Неща-
та се промениха, когато моят прия-
тел и съученик Стоян Ненов, който 
тогава работеше за „Ройтерс“, ми 
каза, че във вестник „Дневник“ тър-
сят фотограф. В „Дневник“ винаги са 
се спазвали стандартите за работа 
на „Ройтерс“ и бях много трогнат, 
че Живко Ангелов знае кой съм аз и че 
иска да работя за тях. Тогава се приб-                               
рах от САЩ, но знаех, че ако не се по-
лучат нещата, имам виза за Амери-
ка и мога да се върна по всяко време. 
И така, уж за няколко месеца, но на 
четвъртия месец Олег Попов го из-
браха за шеф на „Ройтерс“ за Израел 
и Палестина и се оказа, че имат нужда 
от втори фотограф. Не съм си правил 
илюзии, че ще работя в „Ройтерс“, но 
един ден Олег Попов изпрати Стоян 
Ненов да ме извика в офиса и директно 
ми каза, че ако искам да работя за тях, 
ще трябва да забравя за сегашния си 
начин на живот. Защото работата в 
такава агенция изисква много, много 
голяма отдаденост, защото личният 
ми живот ще бъде напълно подчинен 
на работата. Това впоследствие се 
оказа точно така – тази работа не е 
като всяка друга, но не заради лично-
то време и личното пространство, 

а заради усилията, които трябва да 
се полагат във всеки един момент. 
Работих три години за „Ройтерс“ и 
за тези три години там се научих на 
много строг професионален режим. 
Това е пълна отдаденост не толкова 
на агенцията, колкото на професио-
налните стандарти, на желанието да 
бъдеш наистина на високо ниво. 

С кого се сравнявахте, имахте ли 
примери, от които да се учите?

По това време се срещнах и с конку-
ренцията. За първи път усетих, че ра-
ботейки за „Ройтерс“, трябва да на-
правя снимка, която да е на нивото на 
фотографиите на Димитър Дилков, 

снимките им. Не само техните, а и на 
всички колеги, които съм харесвал как 
работят, и това ми остана навик до 
ден днешен. Ако ми хареса някоя сним-
ка – започвам да гледам кой е авто-
рът, да следя за други негови снимки. 
И така „крада“ професията от колеги, 
понякога и много по-млади от мен. 

Това означава ли, че имате усеща-
нето за общност и че онова, което 
правите, е видимо в тази среда? 

Има го със сигурност. Фотожурна- 
листите винаги са били част от една 
общност, която малко или много е 
доста сплотена. Може би това не е 
точната дума, но тази общност се 

който тогава работеше за „Франс 
Прес“, или на Васко Донев от Европейс-   
ката фотографска агенция. 

Какво ви даде тази конкуренция?

Много ми даде, защото ми позволи да 
вървя напред. За да се опитам да бъда 
на тяхното ниво, постоянно изучавах 
професионалните им навици, изучавах 

намира в постоянна връзка, посто-
янно общуваме. Преди много пове-
че – когато редакциите бяха пълни 
с фотографи и на дадено събитие 
имаше много фотографи от различни 
вестници и издания. Сега ситуацията 
е по-различна, но пак споделяме ед-
накви проблеми, радваме се на еднак-
ви победи. И някак си, когато имаме в 
тази общност доказани авторитети, 

Дете от Украйна лежи в празен басейн на хотел в Балчик, където е настанено с майка 
си след началото на войната, фотография Николай Дойчинов
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до голяма степен всички се стремим 
да работим като тях. 

Как се промени през годините на-
чинът ви на работа? 

Начина, по който съм се научил да ра-
ботя в „Ройтерс“, съм го доразвивал 
непрекъснато в годините. И той е 
базиран на усъвършенстване както 
на естетиката и техниката, така и 
на етиката. И в последните години 
етиката заема все по-голяма част от 
всекидневието ми. Дори професио-
налните ни разговори с колегите все 
по-често се отнасят до етични теми. 

Означава ли това, че с времето ви 
става все по-трудно да вдигате 
фотоапарата, когато сте на съ-
битие, и има моменти, когато се 
отказвате? 

Все по-често ми се случва да не вдигам 
фотоапарата. Дори по някакъв начин 
се чувствам виновен за свободата, 
която съм имал в миналото. Опитът 
ми е показал, че винаги се изпуска 
нещо – нещо, за което не съм проявил 
достатъчно внимание, и то е оказало 
след това влияние върху други хора. 
Много колеги са ми разказвали за това 
как страдат, че са причинили, невол-
но, разбира се, тежки емоции у хора. 
Но знам, че ние цял живот се учим, 
учим се един от друг, затова за мен 
най-важно е общуването. 

„Да правиш добро е заразно и в един 
момент не можеш да спреш“ – това 
казваше Павел Павлов, един пла-
нински спасител, когото загубих- 
ме в началото на тази година. Вие 
споменахте, че сте усетили това 
чувство като спасител в Америка. 
А случвало ли се е като фотограф 
да почувствате тази благодарност 
от хората и това желание да на-
правите нещо за другите?

Случвало ми се е много пъти. В рабо-
тата много често съм се заемал да 
помагам, вместо да снимам, и смятам, 
че това е нормално. Нещо, с което се 
сблъсках още в самото начало в про-
фесията – снимката на всяка цена, 
задължението да имаме снимка от да-
дено събитие. Моят голям ужас беше, 

когато на сравнително млада възраст 
покривах инцидента в дискотека „Ин-
диго“ и се наложи да снимам детски 
тела, а след това снимах и родители-
те им, които четяха списък с имената 
на децата си. С годините се отказах 
от това, че трябва да се върна със 
снимка на всяка цена. Отнася се за 
всяко нещо, което трябва да направим 
на всяка цена въпреки хората, въп-                                                                                          
реки обстоятелствата, с които се 
сблъскваме. И много ми олекна, когато 
разбрах, че имам избор. 

Как стигнахте до това разбиране, 
че хората са по-важни от това да 
се върнете от дадено събитие със 
снимка? 

Още преди да започна работа като 
фоторепортер, имах подобен сблъ-
сък – първият ми братовчед, когото 
много обичах и ценях, беше полицай и 
загина през 1996 г. в една престрелка 
в „Люлин“, близо до Кооперативния па-
зар. Много го обичах, а един ден прос-
то го видях на първа страница в локви 
кръв и разбрах, че има нещо, което не 
е както трябва. 

Как се промени средата през тези 
години? Защото фотожурналисти-
ката има нужда от добра журна-
листика като цяло, за да се развива. 

Докато преди, в самото начало, си 
представях идеалната работа като 
щатен фотограф на голяма агенция 
или като фоторепортер в голямо из-
дание, с времето това се промени. 
Все още има щатни фотографи в го-
лемите агенции и големите издания, 
но тяхната работа много се проме-
ни и като цяло натискът, който по-
лучават от редакциите, повлия и на 
моята идеалистична представа за 
тяхната работа. С годините започ-
нах все повече да оценявам работата 
на свободна практика. Когато при-
ключи договорът ми с „Ройтерс“, се 
опитах да поработя няколко месеца 
за агенция БГНЕС, след това отново 
за „Дневник“, но тази работа просто 
ми пречеше на другите ангажименти, 
в които участвах с много ентусиазъм. 
Това бяха проекти за най-различни 

медии, като основно имах късмета, 
че Майкъл Уинфри, кореспондентът 
на „Ройтерс“ в България, ме свърза с 
Матю Брунвасер, който тогава рабо-
теше активно за „Ню Йорк Таймс“ и 
„Интернешънъл Хералд Трибюн“. И с 
Матю направихме страхотни репор-
тажи от България. 

По какви теми работихте?

Първият ни репортаж беше за нуж-
дата от Дунав мост 2, който днес 
вече е построен. Тогава обикаляхме 
района на Видин и Калафат и просто 
разговаряхме с хора, събирахме мне-
ния, пътувахме с ферибота. Беше 
много пълноценна работа – интен-
зивно натоварване в кратък срок от 
време. След това направихме репор-
таж за обезлюдяването на България. 
Идеята на Матю тръгна от името 
на град Лъки – един съвсем млад град, 
в който имаше много детски гради-
ни. Допреди десет години там дори 
е нямало гробища. Просто тогава е 
бил нов миньорски град – и като на-
селение, и като визия. Но по времето, 
когато направихме репортажа, там 
вече имаше две гробища, млади хора 
нямаше, а двете детски градини бяха 
полупразни. Ние се разходихме в райо-
на на Смолян, където има много села с 
един-двама жители, обиколихме маха-
лите по хълмовете, срещнахме хора 
по поляните, овчари, които ни пока-
ниха на обяд – с кисело мляко и как-
вото имаха. След това отидохме и в 
Дупница, където има същия проблем, 
градът става все по-малък и хората 
бягат оттам. 

Може ли да се каже, че това е ва-
шият жанр – репортажът? 

Да, харесвам го много. Но харесвам 
също и спортната фотография. И 
обичам това разнообразие – и в чисто 
професионален, и в емоционален план. 

Намирането на баланс дори е 
здравословно. 

Да, Олег Попов беше казал, че след 
като снима война, предпочита да сни-
ма само спорт.

Как през годините се промениха 
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темите, които са ви интересни 
и по които искате да работите? 

Така се случи, че в периода 2013–2015 г.                                                      
покривах темата за бежанците от 
Сирия, а впоследствие и от Афганис-
тан. Снимах първо какво се случва в 
Харманли, а след това по балканския 
маршрут – Гърция, Македония и Сър-
бия. И тогава с колегите се чудехме 
на тези групи доброволци, които пре-
следваха бежанците по границата. Те 
бяха много активни и това отноше-
ние за мен беше необяснимо, защото 
е нехуманно и представлява тотално 
бягство от това да се опиташ да раз-
береш другия, да влезеш в чуждите 
обувки. С отразяването на темата за 
бежанците исках да изляза от огра-
ниченията на фотожурналистиката 
и да изразя своето мнение. Много ми 
помогна, че ме насърчиха от фотокон-                     
курса „Благотворителността през 
обектива“ и получих грант за моя 
проект да открия и разкажа за хора, 
които абсолютно чистосърдечно по-
магат на бежанците, без да очакват 
нищо. 

Наскоро след катастрофата на ма-
кедонския автобус на магистрала 
„Струма“ бях впечатлен как хората 
идваха пред посолството на Републи-
ка Северна Македония и оставяха цве-
тя. Дойде една възрастна жена, оста-
ви цветя и се разплака – помолих я да 
я снимам, тя се съгласи, разприказвах- 
ме се и тя ми разказа, че е работила с 
македонска фирма преди време и сега 
идваше просто от състрадание. По-
лучи се дълъг и непринуден разговор 
и на тръгване тя каза: „Ами човек 
среща човек“. Това е най-ценното в 
моята работа – неочаквано срещам 
хора, които безкрайно ме обогатяват 
в личностен план, като човек.

Фотоапаратът е единственият 
инструмент, който използвате? 
Не се ли изкушавате от писане-
то на истории, от снимането на 
видео?

Все по-често се впечатлявам от силна 
операторска работа, от репортаж-
ни видео кадри. Образците на кино-
то ме впечатляват не само с чисто 

визуалното изпълнение, но и като съ-
държание. В последните години следя 
и харесвам работата на мексиканския 
оператор Емануел Любецки – не че 
имам сходни с неговите фотографски 
и визуални възприятия, но много ха-
ресвам стила му. Той използва широки 
обективи, които аз някак си не мога да 
се науча да ползвам, защото прекалено 
много информация влиза в кадъра ми. 
Предпочитам нормалните обективи. 

Имате ли проект, по който сте 
работили дълго време? 

Да, това е моят личен проект, кой-
то беше извън работата ми за ме-
дии. Нарекох го „Очи в очи“, разказва 
за българите, които помагат безко-
ристно на бежанци. Просто защото 
са се срещнали, влезли са в контакт 
с тях и някаква симпатия е прорабо-
тила. Много популярен стана дирек-
торът на училището в село Иваново 
до Харманли, който каза: „Аз ще взе-
ма сирийците от лагера в Харманли“. 
Преди това всички училища в района 

ги отхвърляха заради притеснения 
на родителите. Вероятно и той се е 
сблъскал с притеснени родители, но е 
успял да ги убеди, че става въпрос за 
деца, които имат нужда да ходят на 
училище. Деца, които са жертви на 
война, дошли са в непозната страна, 
в повечето случаи без единия си роди-
тел. Този човек успя да убеди хората в 
селото, че децата няма как да им на-
вредят. И прие осем-девет сирийски 
деца, а когато на следващата година 
отидох да ги снимам, те не просто 
бяха интегрирани, едно от тях беше 
почти като капитан на футболния 
отбор, тийнейджърката Нур беше 
част от танцовия ансамбъл, а мом-
четата ходеха като облак след нея. С 
тези свои решения директорът по-
каза, че няма нищо страшно, и други 
също започнаха да се състезават кой 
да приеме деца бежанци. 

Това е много хубава история, за-
щото показва как, ако позволиш, 
децата си намират мястото. 

И това се отнася не само за децата.

В ковид отделението на болница „Лозенец“, фотография Николай Дойчинов
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През ум нe би ми минало да стъпя в 
този град, ако не си бях намерила ра-
бота в него. Трудно се живееше с две-
те пенсии, хеле пък с неговата. Само 
допреди 3–4 години той все още ри-
суваше, продаваше по някоя картина. 
Най-важното, беше с незамъглен ум. 
Тъй че и да са ни липсвали средства – 
поглеждахме се в очите, колкото да се 
уверим, че нищо не се е променило – ня-
маме претенции един към друг, няма да 
капризничим, човек знае и две, знае и 
двеста.

Хапвахме какво да е и тръгвахме покрай 
реката. Все още дълги разходки пра-  
вехме – чак докато отънее водата 
нагоре към изворите. Е, вече не разго-
варяхме така оживено както някога – с 
неизменните спорове, но и с неизменно-
то разбирателство помежду ни, заради 
което и в което бяхме преживели заед-
но повече от 30 години. Репликите ни 
станаха откъслечни, той се отнасяше 
нанякъде, загубваше представа къде 
сме, кога сме, какво предстои. Алцхай-
мерът ме плашеше. „Начална фаза“, ка-
заха, но на мен ми се струваше, че може 
и да бъркат с диагнозата. Чак после...

Когато започвахме, той прехвърляше 
50-те, аз бях наполовина на неговите. 
Допреди няколко години се случваха 
мигове на оживление. Преди съвсем да 
млъкне, боите да се напукат като за-
съхнало гюбре... 

И ето ни тук, където не познавахме 
никого. По цял ден висях в офиса и през 
час-два му звънях – как си, взе ли си ле-
карството, яде ли, пусни радиатора, 

спри радиатора, пий вода, стига си пил 
вода! Какво правиш? Подреждаш?

Цял живот подреждаше. Не, не стаята, 
из бита той бродеше усмихнат и само 
на гости. Каквото – такова. Четките 
си подреждаше, боите, себе си някак, 
дрехите ли, косата ли. Ако носеше очи-
ла, със сигурност цял ден би им бърсал 
стъклата.

Картините подреждаше най-вече. Те, 
обърнати с гръб, наредени до стената, 
но той ги подрежда. Не, не, тази не тук, 
в никакъв случай.

– Както са разположени нещата, всич-
кото е там. Онова зелено, помниш ли, 
гледахме го с теб нахвърляно по плат-
ното, по гората му, по баира му... Ама не 
е така, само хората нахвърлят, вечно 
ги мързи, често не разбират...

Така говореше, докато се черпехме. 
Черпехме? Хайде де, той пиеше, аз на 
ужким – по капчица, до чашка, никога 
не съм умеела. Правех му компания. Не 
обичаше да ходи в кръчми, при прияте-
ли. Че той приятели имаше ли? Не му се 
виждаше важно. А пиенето го имаше за 
много важно. Обясняваше ми – някому 
можело и да разбърква нещата. Не и 
нему, подреждало ги нему... 

Вече не, не ги говореше тия, нищо не 
говореше, нищо и не пиеше, а за под-
реждане – подреждаше. Заваря го, доку-
менти наизвадил, сто пъти ги завърти, 
откъм лицевата страна, наопаки, наля-
во-надясно, този тук, онзи – там... Как-
во правиш? Стресне се, пък се усмихне. 
Веднъж, може и по друг повод да беше, 
рече: „Ред ми е“.

Вече нямаше разходки по реката. И 
река нямаше. В този град излизахме в 
градинката зад блока, правехме по оби-
колка, цялата очуканост нямаше тър-
пение да се приберем. Не знам защо, но 
докато изпълзявахме по стълбите към 
жилището, си спомнях как рисуваше. 
В картините му може и понякога да е 
липсвало нещо, но никога нямаше нищо 
излишно... 

Приберем се, седне, метне крак вър-
ху крак, клати единия и гледа наней-
де. Заразмества краката, колебае се, 
един до друг ли прибрани, или? Става-
ше ми смешно, отстрани изглеждаше 
като да се упражнява в разни стойки. 
Той и стойки, боже мой!... Ставаше 
ми страшно, точно ей така ще ста-
не. Ще се прибера някоя привечер след 
работа...

Не мога да си кривя душата, разсейва-
ше ме работата. Имах свестни колеги, 
с някои можеше за всичко да си говориш. 
Понякога на тръгване от офиса се от-
бивахме в кафенето отсреща. 

Позакъснях тогава, час ли, два ли. Тичах 
после, влязох изтръпнала.

Едната му ръка плътно до тялото, дру-
гата малко встрани, с разперени пръс- 
ти, като че нещо в дланта трябва да 
сложа. Краката изпружени, главата на-
зад опъната. Вторачен нанейде. Викам 
си, поне да му затворя очите. Бързам, 
ама е минало време, не се получава.

Нямах останали сълзи, тръгнах да из-
важдам телефона, син имахме, все ми 
казваше: „Мамо, само спокойно, мамо, 
всичко ще бъде наред!“.

Чавдар Ценов е автор на съчинението „Удавената риба“, на сборници с разкази, с новели, 
на два романа. Наскоро излезе последното му произведение – повестта „Старецът 
трябва да умре“. Работи като редактор на учебници и помагала по литература. 

Ч
авдар Ц

еновРЕД
фотография Цочо Бояджиев
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