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Десетилетия наред тоталитарните 
паметници предизвикват ожесточени 
дискусии, понякога прерастващи дори 
в сблъсъци около главното „капище на 
култа“ – Паметника на съветската 
армия в София. За едни този Памет-
ник (винаги с главна буква) си остава 
„величав символ“ на едно „второ ос-
вобождение“(?), творба с „непреход-
на художествена стойност“, трайно 
вписана в „националната памет“. За 
много хора обаче това чисто и прос-
то е една комунистическа „монумен-
тална лъжа“, символ на националното 
унижение, който по нетърпим начин 
властва над столицата на България, 
поставяйки я под знака на оръжието 
на една чужда армия. Масовото низ-
вергване на съветски „паметници на 
благодарността“ в Европа (Финлан-
дия, Полша, Латвия и др.) след руска-
та инвазия в Украйна допълнително 
изостря „спора за паметта“, който 
отдавна не е чисто естетически, а 
има сериозни политически, морални 
или исторически измерения. С иници-
ативата „Мрак за светлина“, подета 
от Юлиана Методиева, „тоталитар-
ният тотем“ в София потъна в мрак. 
Поне до евентуалното му премества-
не на друго място, за което призовава 
в този брой Трайчо Трайков, кмет на 
столичния район „Средец“. През го-
дините всички аргументи „за“ и „про-
тив“ ПСА отдавна са изречени. На все 
още колебаещите се препоръчвам да 
прочетат задълбочената студия на 
проф. Димитър Аврамов „Изкуство и 
пропаганда в бронз и камък?“, достъп-
на в архива на Портал Култура. 

Време е да се вземе решение. Защото 
аргументът, че „паметниците не се 
пипат“, е очевидно несъстоятелен. 
От дете помня колко стряскащо бе за 
мен съседството между стърчащия 
над града съветски автомат и сто-
личния Зоопарк. На лунна светлина 
сянката на монумента видимо прово-
кираше обитателите на джунглата 
– първо се обаждаше лъвът, чуваше 
се кискането на хиените, ръмженето 
на тигъра и накрая тръбният звук 
на слонски хобот. На знам дали този 
„зверски ефект“ е бил търсен още при 
построяването на ПСА, кой знае… В 
средата на 80-те жълтите стени на 
зоопарка, вписващи МОЧА, бяха събо-
рени. Заедно с тях си отиде и част от 
специфично острата миризма, вита-
еща над това място, но неприятното 
усещане остана… Така монументът 
„олися“ от задната си страна, пре-
създаваща тила на Съветската армия 
по време на Втората световна война 
(дело на авторите Димко Димчев, Ви-
олета Димчева и Владимир Гиновски).

Тук отварям една скоба. На яростни-
те защитници на „комунистическата 
памет“ предлагам да изгледат нано-
во детския шпионски филм „Следите 
остават“ (1956 г., режисьор Петър 
Б. Василев, сценарий Павел Вежинов, 
първа роля на малкия Стефчо Данаи-
лов). Някъде в средата на филма, на-
личен в интернет, те ще могат да 
се порадват не само на прекрасните 
цветни площи в градинката (пре-
ди да се появи паметникът), но и на 

две бронзови стели, посветени на 
героите ремсисти, унищожени впос- 
ледствие заради двата орелефа на 
работници, селяни и партизани, на 
които се натъкваме, идвайки откъм 
бул. „Цар Освободител“.

Ето как българската комунистическа 
памет бива заличена от съветизира-
ната естетика. Но днес никой не рони 
сълзи за това. Както впрочем никой 
не оплаква и изчезналия яко дим па-
метник на др. Леонид Илич Брежнев 
в дясната част на парка, за който бе 
проправена специална алея. Добре 
си спомням инсталирането му в една 
нощ на 1983 г. – с пълна блокада на ра-
йона и грижливо измиване на площите 
с топла вода от пожарни. В годините 
на перестройката (към края на 1988 г.) 
монументът на др. Брежнев се стопи 
за една нощ, както се бе появил. Без 
никой да съжалява за него.

По сходен начин наскоро френският 
визуален артист Мич Брезунек реши 
да стопи призрака на комунизма в Бъл-
гария, при това виртуално. За целта 
Паметникът на съветската армия в 
София изчезва в пламъци, „Альоша“ 
в Пловдив е опакован в златист чар-
шаф, а съответният съветски мо-
нумент в Бургас бива затрупан с то-
нове хляб и сол. За Мич Брезунек това 
е начинът да се справим с призраците 
на тези паметници, „които се явяват 
между видимото и невидимото, за да 
ни напомнят, че историята може да се 
повтори“. Ако не искаме да се повто-
ри, трябва да действаме.

Паметта срещу

паметника
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Ще се намери ли най-сетне решение за паметника на Червената армия, кой-
то властва над София? Недосегаеми ли са паметниците и на каква точно па-
мет е носител този монумент? Каква е алтернативата: трансформация или 
преместване в парк на тоталитарното изкуство? Как страхът от Кремъл 
пречи на демонтирането на паметника? И кога ще се сбогуваме с комунизма? 

Паметника на съветската армия

С
ъдбат

а на

тема на броя
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Споровете	около	Паметника	на	Съ-
ветската	армия	в	София	допълни-
телно	се	изостриха	след	руската	
агресия	в	Украйна.	Миналото	е	ти-
ранин	според	известната	формула	
на	Марк	Блок,	който	продължава	
да	сее	конфликти	в	настоящето.	
Какво	би	било	решението	в	случая?

Има два вида решения. Принципно ре-
шение и решение на парче. Лично аз, 
разбира се, съм за принципните реше-
ния. Ала в България, и то от години, 
се действа по другия начин. Мавзоле-
ят беше разрушен, но паметникът 
на Альоша в Пловдив си стои. Съот-
ветно и Паметникът на Съветската 
армия продължава да съществува, а 
около Чинията на Бузлуджа и памет-
ника на Старчев „1300 години Бълга-
рия“ избухнаха фантастични спорове. 
И каквото и да се случи, пак ще бъде 
на парче. Въпросът е кой ще надделее 
в дадена ситуация. Навремето надде-
ля Евгений Бакърджиев, който взриви 
Мавзолея. Дали това е правилно, или 
не е правилно, е друг въпрос. Прин-
ципно решение нямаше, имаше так-
тически произвол на властта. И сега, 
както изглежда, отново ще се стигне 

до нещо подобно. Българското общес- 
тво явно само не е способно да разре-
ши този въпрос. Той не се решава с 
консенсус, нито с политическа воля, 
както би следвало. Всичко зависи от 
това кой в момента държи лостове-
те на властта и кой може бързо и раз-
рушително да вземе окончателното 
решение. 

А	как	все	пак	би	изглеждало	прин-
ципното	решение?

То предполага определена философия, 
която не съм в състояние да изработя 
сам. Затова ще разкажа моята утопия 
в случая. Моите опоненти вероятно 
биха открили дефекти в нея, но аз ще 
изложа основните ѝ положения. Как би 
изглеждала една такава философска 
утопия за паметниците? Тя тръгва 
от ницшеанското положение, че от-
ношението между настояще и минало 
е диалектика между памет и забрава. 
Трябва да има памет, но трябва да 
бъдат открити и нови хоризонти, да 
бъде загърбено старото, защото на-
стоящето и бъдещето се нуждаят от 
живителни сили. Преди време участ-
вах в една комисия за паметниците в 
София. Дотогава, признавам си, не си 
бях дал сметка какво чудовищно коли-
чество паметници има в столицата. 
При това бяхме буквално заринати 
от нови и нови заявки за патриотич-
ни, псевдопатриотични, партийни и 
всякакви други паметници. В Бълга-
рия има някакво неистовство, някак-
ва страст към поставянето на па-
метници. Все едно дали те ще станат 
реални „места на памет“, ще останат 
просто някакви знаци, или нищо няма 
да станат. На някого му хрумва нещо, 
решава, че това е неговата велика ка-
уза за паметник, и се бори за него със 
зъби и нокти докрай. Един от най-ку-
риозните примери, с които се сблъс-
ках в тази комисия, беше проект за 

един доста женствен паметник на 
Джон Ленън в Южния парк, на който 
ние яростно се противопоставихме. 

Та първият въпрос е дали София се 
нуждае от толкова много паметници. 
Според мен много от съществуващи-
те паметници въобще не са „места 
на паметта“. Силно наподобяват на 
онези луксозни, леко кичозни надгроб-
ни паметници, които издигат някои 
хора за своите близки, но не ходят на 
гробищата. Това са лоши паметници. 
Те измиват нечия съвест или са кон-
кретна инициатива на скулптор или 
архитект, който иска да спечели мал-
ко пари. 

Ето защо в моята философия за па-
метниците в София на първо място 
стои минимализацията на тази аб-
сурдна паметна вълна. Необходимо 
е едно внимателно изследване къде 
и при какви обстоятелства софи-
янци създават истински „места на 
паметта“. 

Вторият проблем е свързан с т.нар. 
дисонантно наследство. В Закона за 
културното наследство няма такъв 
термин. Там се предполага, че каквото 
е културно наследство, то е несъмне-
но благо. Но не е така. Има паметни-
ци на гордостта и има паметници на 
срама (например тези на концлаге-
рите). Паметниците на срама са не 
по-малко важни от паметниците на 
гордостта, а най-провокативни са 
онези паметници, по които общес- 
твото не може да намери съгласие 
у нас и тeкат кавги, които траят 
десетилетия. 

Смятам, че дисонантните памет-
ници също би трябвало да бъдат 
запазвани при няколко условия. На 
първо място, би трябвало да има 

„Няма	такъв	принцип	
–	„паметниците																									
не	се	пипат“.	Историята	
назад	във	времето																						
е	пълна	с	„пипането“	
на	паметници,																																									
с	обезглавяване	
на	статуите																																																			
на	римски	императори	
и	заместването	им																									
с	глави	на	християнски	
светци.	Живеем	в	епоха,																																																													
в	която	музеифициращата	
култура	се	хиперболизира.“

Паметникът на травмата

и срамаРазговор	
с	професор																																																			
Александър	Кьосев
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интерпретативна среда, която да 
показва защо се сблъскват мненията 
и страстите относно тях, да е възмо-
жен разказ за конфликта на гледните 
точки. Трябва да създадем такава му-
зейна и мемориална култура, която да 
може да опазва неустановени, неясни 
и конфликтни реалии, а не само ут-
върдени и вечни ценности. Аз не виж-
дам защо някои руини отпреди 2000 
години да са по-важни, отколкото 
дълбокият конфликт отпреди 80 или 
50 години. Той не е изчезнал, българ-
ското общество продължава да бъде 
разединено. Имах спор с Дора Иванова, 
архитектката, която предложи въз-
становяване на Чинията на Бузлуджа. 
Възражението ми беше, че идеята не 
е лоша, но че на Бузлуджа трябва да 
бъде изграден музей на противоре-
чивите памети. А не просто да бъде 
изграден някакъв псевдомузей, който 
всъщност да е апология на социалис-
тическото строителство, на самия 
строй и на неуспешната утопия на ко-
мунизма. Те започнаха вече, но аз про-
дължавам да имам съмнения, че там 
ще бъде построен добър музей.

Паметник	на	паметта	ли	е	в	този	
смисъл	монументът	на	Съветска-
та	армия?	

Цитирахте Марк Блок, че миналото 
е тиранин на настоящето. Обратно-
то е не по-малко вярно. Настоящето 
тиранизира миналото по най-неверо-
ятни начини, защото всичко, което 
то извлича и осмисля от миналото, е 
в отношение към самото настояще, 
обикновено ужасно объркано и кон-
фликтно. Нуждите и лудостите на 
настоящето винаги хвърлят своята 
дълга сянка назад в миналото. Това е 
диалектика, трудна за разрешаване.

По отношение на руските и съвет-
ските паметници обаче ситуацията 
е съвсем ясна. Погледнато ретроспек-
тивно, Освобождението на България 
е акт, извършен от Руската империя 
с поддръжката на руския народ, на 
руските интелектуалци и писатели. 
Трябва да се научим да разгранича-
ваме искреността на поддръжката 
на обикновените хора към братята 
славяни от циничната политика на 

Руската империя, несъмнен факт. Им-
перията е продължила по същия цини-
чен начин да се намесва многократно 
в историята на българския народ. 
Всеки път с катастрофални после-
дици. Опитвала се е да предотврати 
Съединението, в съветско време е 
дала импулс за избухването на кър-
вавото Септемврийско въстание от 
1923 г. И така до 9 септември 1944 г.                                 
Руската политика на Балканите е 
дискредитирана и разобличена още 
от Раковски и Захарий Стоянов, а и 
от много други сериозни съчинения. 
По тази причина еднозначно русофил-
ски паметници в центъра на София не 
може да има. Те непременно трябва да 
бъдат премахнати. А паметникът на 
Съветската армия двойно по-непре-
менно трябва да бъде премахнат, за-
щото на всичкото отгоре е паметник 
на тоталитаризма и на една измисле-
на революция. За какво напомня този 
паметник? За ролята на Червената 
армия в България? Нека тези, кои-
то твърдят това, да гледат филма 
„Второто освобождение“ на Евелина 
Келбечева и Светослав Овчаров, за да 
разберат ролята на Червената армия, 
която не е точно „освободителка“. 

Така че аз съм категорично „за“ пре-
махването на този паметник. И ня-
колко думи за последния аргумент 
– Иван Фунев, Васка Емануилова, Лю-
бомир Далчев, Мара Георгиева, всички 
тези видни български скулптори и ар-
хитекти са участвали в издигането 
на този паметник. Твърди се, че те 
са създали един „шедьовър“, който 
трябва да бъде опазен заради своите 
художествени качества. Лицемерно 
твърдение, защото зад художестве-
ните аргументи се крие защитата 
на руските интереси, но да оставим 
това настрана. Второто невярно 
нещо е, че паметникът има кой знае 
какви художествени качества. Има 
една прекрасна студия на моя бивш 
учител и преподавател в катедра 
„Културология“ проф. Димитър Авра-
мов, която блестящо оборва тази 
теза. И трето: не е вярно, че имената 
на изтъкнати творци – на Иван Фунев 
или Любомир Далчев – придават ав-
торитет на паметника. Точно обрат- 
ното е. Ако оставим паметника, ние 

увековечаваме срама на Иван Фунев, 
Васка Емануилова и т.н. Това ли иска-
ме – да запазим тази срамна памет за 
тях? 

Единственият доскоро валиден ар-
гумент за запазването на паметника 
беше Русия и евентуалното ѝ „страш-
но отмъщение“. Но Русия вече направи 
нещо страшно, по-страшно няма да 
стане, така че и тази пречка отпадна. 

През	90-те	години	дори	се	твър-
деше,	че	дългосрочният	договор	с	
„Газпром“	в	годините	на	Елцин	е	
„бетонирал“	този	паметник	насред	
София.	Не	излиза	ли,	че	все	външни	
зависимости	определят	вътрешно-
българския	дебат	за	„носителите	
на	паметта“?	

Това, което става в България, за Русия 
не е важно, освен ако Москва не реши 
да го раздуе като символ за назида-
ние на Европа. Но няма да го направи, 
защото отношенията между Русия 
и Европейския съюз са едностранно 
смразени. Ситуацията е ясна. Ние из-
гонихме 70 души от дипломатическия 

и срама

Композиция от Паметника на съветската 
армия, детайл, фотография Чавдар Гюзелев



6

октомври 2022

персонал на посолството, не знам 
защо не изгонихме и самата г-жа 
Митрофанова, което би било най-
добре. От тази гледна точка страш-
ното се случи. Нищо повече няма да се 
случи. Знаем, че такива паметници 
в Чехия, Литва, Латвия, Финландия 
бяха отстранени, така че няма да е 
кой знае какъв прецедент. Тези неща, 
връщам се към първоначалната си 
теза, у нас се случват не въз основа на 
културно-исторически принцип, а се 
случват с тактически произвол. Но в 
случая аз съм „за“ тактическия про-
извол. За бързото и незабавно пре-
махване на паметника на Съветската 
армия. 

Паметниците	не	се	пипат	–	ту-
такси	ще	ви	възразят	някои.	Те	са	
носителите	на	паметта,	такава	
каквато	е.	Вашият	отговор	на	по-
добна	теза,	която	продължава	да	
има	своите	привърженици?

Няма такъв принцип – „паметници-
те не се пипат“. Историята назад 

във времето е пълна с „пипането“ 
на паметници, с обезглавяване на 
статуите на римски императори и 
заместването им с глави на христи-
янски светци. Ние живеем в епоха, в 
която музеифициращата култура се 
хиперболизира и започва да заплашва 
живителните сили на настоящето. 
По този въпрос са написани множес- 
тво сериозни съчинения, които по-
казват как тази страст към запазва-
не и увековечаване владее умовете и 
до какви глупости тя може да доведе. 
Музеифицират се заведения за бързо 
хранене и кока-кола от 50-те години 
например. Идеята, че всичко трябва 
да се пази, е толкова глупава, че няма 
защо да бъде оборвана. Един жив град 
не е музей, нито е изложбена зала. 

Но	има	и	друга	теза	–	трансформа-
ция	на	паметника	или	премества-
нето	му.	Все	още	ли	е	валидна	тази	
дилема?

Въпреки всичко, което казах, аз съм 
„за“, когато е възможно, да се запазят 
паметниците. Но първо – при какви 
случаи е категорично невъзможно? Ко-
гато те доминират градското прос-
транство пряко волята на живеещи-
те в него. Когато това обижда цели 
поколения и им напомня за техните 
травми и за техния срам, няма как да 
има „опазване“. По-точно такива па-
метници и знаци на травмата могат 
да бъдат запазени, но не в центъра на 
София. Опитите да бъдат създадени 
паркове за тяхното съхранение досе-
га не се увенчават с успех и те се пре-
връщат в туристически-комичен кич, 
което е много тъжно. Защото те не 
бива да бъдат такива. Те са паметни-
ци на нещо много сериозно и дълбоко 
болезнено – на един провален живот. 
И когато ги превърнеш в сувенири за 
любопитни туристи, не е никак добре. 

Трансформацията на един паметник, 
да се върна на въпроса, е възможна, 
но е много скъпа. Имаше страхотен 
проект не да се разрушава Мавзолея, 
а той да се вкопае в земята и да слезе 
две-три нива надолу. Да се превърне 
по този начин в музей на тоталита-
ризма в София, без да се вижда истин-
ски. Ето такъв проект бих подкрепил. 

Само че кажете ми кой ще го финанси-
ра? И кой ще го изпълни така, че да не 
стане кич? Често пъти подобни про-
екти си остават в сферата на уто-
пията. Имаше един чудесен проект 
на Георги Божилов-Слона за „Альоша“, 
който предвиждаше да се изчукат 
ботушите и автоматът на войни-
ка, за да стане паметник на Альоша 
Карамазов, имаше и други прекрасни 
идеи – на група „Ръб“, на Владислав 
Тодоров и пр. Но всички тези проекти 
си останаха в сферата на словесните 
провокации. Интересни, забавни, но 
неизпълними. 

Не	е	ли	най-лесно,	докато	се	търси	
решение,	монументът	да	бъде	де-
сакрализиран	чрез	паметна	плоча	
(и	информация	на	безплатен	теле-
фонен	номер),	за	да	стане	ясно,	че	
той	символизира	десетилетия	на	
политическа	несвобода	в	България?	

Бих могъл да предложа едно по-евти-
но решение. Тъй като през септември 
1944 г. в България навлиза Трети ук-
раински фронт, то и монументът да 
бъде прекръстен на Паметник на ук-
раинската армия освободителка. Но е 
ясно, че това няма как да стане. Около 
този паметник кипят огромни страс-
ти и той не може повече да остане в 
центъра на София. Искам да направя 
едно сравнение с паметника на Цар 
Освободител, който също е имперски 
паметник: той вече е „обживян“, Со-
фия е живяла исторически и е свикна-
ла с него, не помни травматизма му. 
Докато с паметника на Съветската 
армия не може и не бива да се свиква. 

Какво	ще	бъде	бъдещото	разви-
тие	на	Княжеската	градина	след	
евентуалното	 преместване	 на	
монумента?	

Това е въпрос на бъдещето, не на 
миналото. Историята не може да се 
върне ретроактивно. Когато това 
се случи, тя заприличва на кич. Аз съм 
против показните „реставрации“. 
Княжеската градина отдавна вече не 
е „княжеска“. Трябва да дойдат нови 
архитекти и озеленители, да има кон-
куренция на проекти, да има обсъжда-
не. И аз бих се включил. 

Разговаря Тони Николов

Проф. Александър Кьосев е 
преподавател по история на 
модерната култура в СУ „Св. 
Климент Охридски“. Препо-
давал е в Гьотингенския уни-
верситет, специализирал е в 
Чехия, Великобритания, Фран-
ция, Унгария. Автор на ста-
тии и книги върху история на 
културата и литературата, 
сред които: „Лелята от Гьо-
тинген“, „Индигото на Гьоте“, 
„Караниците около четенето“. 
Директор е на Културния цен-
тър на СУ „Св. Климент Охрид-
ски“. Едно от лицата на Дви-
жение „Реформи в културата“.

Александър 
Кьосев
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Веднага	след	нахлуването	на	руска-
та	армия	в	Украйна	поискахте	от	
институциите	да	пристъпят	към	
демонтажа	на	ПСА	в	София.	Но	
това	е	„отдавна	изразена	воля“,	вие	
сте	сред	инициаторите	на	първата	
гражданска	дискусия	за	премахва-
нето	на	този	„позорен	паметник“	
и	водите	над	30-годишна	безрезул-
татна	битка.	Имаше	ли	дебат	по	
същество,	или	само	разпри	за	ми-
налото	и	стълкновение	с	вкаменели	
идеологически	повели?

Дебат имаше през 2011 г., както и 
по-късно – през зимата на 2012 г. За-
почнахме го с поета и издател Ясен 
Атанасов. С него сме от различни по-
коления, но вижданията ни за абсурда 
на ПСА са напълно еднакви. Канихме 
архитекти, в т.ч. главния архитект 
на София Петър Диков. В този пръв 
дебат за и против ПСА участваха 
млади урбанисти, политологът Анто-
ний Тодоров, писателката Диана Ива-
нова, общинските съветници Мартин 
Заимов и Георги Кадиев, а залата беше 
пълна. Поканих и Н. Пр. Юдит Ланг, за-
щото Унгария има страхотен опит 
с премахване на съветските памет-
ници. Тя ни окуражи, но вижда се – не-
достатъчно! Въпреки че през 2000 г. 
приехме Закон за обявяване на кому-
нистическия режим за престъпен, а 
това означава да „декомунизираме“ 
както учебниците по история, така и 
публичното пространство, резулта-
тите са твърде малко.

На този, както и на последващите 
дебати винаги надделяваше тезата 
за съхраняване на миналото, за да се 
учат младите поколения какво е било 
диктатура, съветско влияние, БКП 
и нейните лидери. Наскоро един ху-
дожник (Петринел Гочев) ми каза, че 
не иска да се маха МОЧА, както не е 
искал да бъде махнат и мавзолеят на 
Георги Димитров. Нямало как да обяс-
нява на децата си какъв абсурд е била 
онази система, карала ни да се кланя-
ме всяка година на 9 септември пред 
лежащата вътре мумия! С други думи, 
чуваха се различни доводи, както е 
редно при един демократичен дебат. 
Проблемът е, че нашият цивилизован, 
европейски плурализъм се използва от 

членовете и симпатизантите на БСП. 
Днешните наследници на комунисти-
ческия апарат, превърнал след 9 сеп-
тември страната ни в малодушен и 
конюнктурен сателит на Съветския 
съюз, за съжаление се чувстват силни 
и окрилени от либерализма като то-
лерантност и зачитане на мнението 
на другия. Симпатизантите на БСП 
ни наричат „разрушители“, „декон-
структори на паметта“ и пр. На де-
бата стана ясно, че някои от младите 
ни приятели вече са възприели илюзи-
ята на „новите леви“ от Брюксел или 
Будапеща. На тях и в статиите, и в 
книгите им личи как са снели от ра-
менете си отговорността за отвра-
тителното ни минало! Сякаш нямат 
нищо общо с 45-те години правешка 
диктатура на необразования Тодор 

Живков! Безразлични са, че бяхме ли-
шени от всякакви граждански права и 
свободи, а хора бяха затваряни в „Бе-
лене“ заради критично отношение 
към режима. Дори не знаят как БКП 
беше извършила безчовечния „възро-
дителен процес“ за преименуване на 
близо 1 млн. турци през 1985–1989 г.!

Администраторите, лидерите, онези, 
от които зависи големите ни градове 
да изглеждат свободни от миналото, 
но най-вече София, проявяват голяма 
търпимост към съветските памет-
ници. Унгарците не могат да ни бъдат 
пример, защото те имаха своята ан-
тикомунистическа революция, а ние 
– никаква съпротива. Като изключим 
бунта на горяните, за които узнахме 
толкова късно.

Кога ще се сбогуваме с комунизма?

Разговор																																										
с	Юлиана	
Методиева

фотография Чавдар Гюзелев
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В	отвореното	си	писмо	поисках-	
те	да	бъде	установена	незабавно	
собствеността	на	ПСА	в	Княже-
ската	градина.	Стана	ли	ясно	чия	
собственост	е	монументът	и	коя	
е	институцията,	която	носи	от-
говорност	за	съдбата	му?

Много факти открихме в тези го-
дини. Скулптурната конфигурация 
– дело на Иван Фунев, Любомир Дал-
чев, Мара Георгиева, Васка Емануило-
ва, Васил Зидаров и Петър Дойчинов 
(художник график е Борис Ангелушев) 
и др. – е преименувана на Паметник 
на Съветската армия от Йосиф Ста-
лин на 25 февруари 1946 г. Паметни-
кът е открит на 7 септември 1954 г. 
в Княжеската градина на мястото на 
ботаническата градина, алпинеума и 
царската детска градина. Уви, тези 
факти излизаха постепенно след куп 
писма и срещи с различни предста-
вители на местната и централна 
власт. Днес вече знаем, благодарение 
на поискания от инициативната ни 
група от ДНСК доклад (март, 2022 г.),           
как през годините (от 1991 до 2020 г.)                                                                       
се е прехвърляла отговорността за 
изясняване на собствеността от 
Столичния общински съвет през Ми-
нистерството на културата и отно-
во към СОС. Ясно е, че липсата на ре-
шение на проблема на различни нива 
в държавата има персонален	 харак-
тер. В последните пет години това 
са кмет, зам.-кметове, зам.-предсе-
датели по култура към СОС, област-
ни управители, шефове на агенции, 
директори на дирекции към Инсти-
тута за недвижимо културно нас-                    
ледство, министри на културата, в 
това число последните – Боил Банов и 
Велислав Минеков. В момента сме из-
пратили отново писмо до В. Минеков. 
Ще цитирам предпоследния му отго-
вор до Малина Едрева, дългогодишен 
председател на групата на ГЕРБ в 
СОС. „Уведомявам ви, че ПАМЕТНИКЪТ 
НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ в rp. София не 
притежава статут на единична не-
движима културна ценност по сми-
съла на чл. 59, ал. 4 и чл. 65 от Зако-
на за културното наследство.“ Като 
прочетете това изречение, ще смет-
нете нещата за ясни. Но не са! Ето 
с какво продължава това уникално 

писмо: „Обектът... притежава ста-
тут на групова недвижима културна 
ценност“!

За да се загубим напълно в бюрокра-
тичната джунгла, ето пък отгово-
ра до министър Гроздан Караджов, 
който ни го препрати в резултат на 
искането на Инициативната група 
от 350 души, подписали писмото: „За 
монумента е налице Акт за държавна 
собственост №3418/18.09.1947 г. на 
бившия Сталински народен съвет на 
депутатите, според който памет-                                                
никът е предоставен за управление 
на Софийски градски народен съ-
вет (СГНС), сега Столична община“. 
По-късно, през 2017 г., се изпраща 
този отговор: „На кмета на СО е по-
сочено, че... паметникът е	публична	
държавна	собственост“. 

Да спрем дотук.

В Столичната община трябва да се 
търсят отговорите! Общинският 
съвет е имал неведнъж дискусии да 
бъде ли демонтиран паметникът, но 
нищо не се е случвало. Общинарите 
от БСП са блокирали предложенията 
на другите си колеги, особено от ДСБ 
и ГЕРБ. Така и досега! Не искам да бъда 
груба, но практиката на писмата от 
Общинския съвет до министъра на 
регионалното развитие, после до ми-
нистъра на културата и обратно са 
гонене на опашката!

Нека	припомним	все	пак,	че	през	
всички	тези	години	държавата,	а	и	
столицата	бяха	управлявани	дълго	
от	политически	формации,	опреде-
лящи	се	като	десни	и	евроатланти-
чески.	Как	си	обяснявате	липсата	
на	политическа	воля	за	отхвърляне	
на	комунистическите	идоли?

Отговорът е очевиден. В нито една 
програма на състезаващите се на 
тези избори партии не стои въпро-
сът за окончателно премахване на 
съветските паметници! Защо сме 
приели Закона за обявяване на кому-
нистическия режим за престъпен, 
след като не можем да се разделим с 
опозоряващите му символи?! Има и 
друго. Става дума за обикновен по-
пулизъм. Обществото ни е разделено 

по въпроса за МОЧА, като преоблада-
ващата част от възрастните хора 
и дошлите в града по-късно от про-
винцията не искат премахването му. 
Дори младите от Destructivе Creation, 
които през 2011 г. боядисаха МОЧА 
като Капитан Америка и Жокер, не 
искат. За тях да правят графити е 
по-интересна изява, реагират остро, 
защото нямало къде да изявят своя 
street art, ако им махнем монумента! В 
разговори с тях те са показвали доста 
консервативно мислене. С други думи, 
партиите усещат настроенията и по-
пулистки им угаждат.

Изтъквате	знаковата	съпротива	
на	Руската	федерация,	доколко	оп-
ределяща	бе	тя?	Как	Москва	въз-
препятстваше	демонтирането	на	
паметника?

Имах много забавни приключения с 
предишния посланик на РФ. Докато 
подготвях първата дискусия, отидох 
в руското посолство. Пихме чай, гово-
рихме за Пушкин и Окуджава. Приятна 
дама, която беше връзки с обществе-
ността, ми обещаваше, като ме гле-
даше в очите, че по принцип нямат 
нищо против и да, ще видим, може и да 
стане! По време на заседание на СОС, 
на което бях поканена да присъствам, 
звъннаха от посолството. Хубав раз-
говор проведохме, на руски! Нямало как 
да стане нашата идея за премахване на 
паметника, защото международното 
законодателство пазело военните па-
метници. Казах (вече без да ги ухажвам 
с Булат Окуджава!), че нямат право да 
се месят във вътрешните работи на 
България. Познанията ми по руски бяха 
достатъчни, за да формулирам посла-
нието! Е, по-късно ми позвъни лично 
и непознатият ми Николай Малинов, 
тогава функционер в „Дума“, мисля, а 
сега вече обвинен в шпионаж в полза на 
Русия. Как ме заплашваше!!! Арогант-
ността им няма сравнение. Гледат на 
МОЧА като на нещо неприкосновено 
или като част от себе си. Ние за тях 
сме незначителни политически слуги 
на някогашния Съветски съюз и зато-
ва днес ни гледат с пренебрежение.

За	комунистите	(лявомислещите)	
миналото	е	разбираемо	като	борба	
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„Маргиналия“. Съосновател на 
правозащитната организация 
Български хелзинкски комитет 
и главен редактор на нейното 
издание „Обектив“ от 1994 до 
2014 г. Автор на социологиче-
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медийната свобода, антисе-
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ска дискусия за премахването 
на Паметника на съветската 
армия в София.

Юлиана
Методиева

между	угнетените	и	техните	мъ-
чители,	в	наратива	им	съветската	
армия	заслужава	почит	заради	при-
носа	си	в	победата	над	фашизма.	
Как	може	да	бъде	превъзмогнат	
опасният	дефицит	на	информира-
ност	относно	ролята	на	съветска-
та	армия	за	„освобождението“	на	
Източна	Европа?

Уроците за миналото ни имат две 
части – до 1944 г. и след 9 септември. 
Няма как да се разкъсат тези час-
ти. Ако не знаем ясно каква е вината 
на цар Борис III и неговия колабора-
ционизъм с Третия райх, няма как да 
разберем защо съветската армия 
навлиза по този ужасен начин в една 
страна, която до 5 септември 1944 г.                               
е част от нацизма! Едва тогава Кон-
стантин Муравиев разпуска ХХV на-
родно събрание и профашистките 
организации! Но… Законът за защита 
на нацията, на практика вирулентен 
антисемитски закон, продължава да 
действа до 27 ноември 1944 г.! Как си 
въобразяваме, че ще ни пощади Ста-
лин? Нямали сме никакъв шанс да не 
се установи тук най-мракобесната 
форма на комунистически режим, на 
практическа окупация. Когато съм 
била на конференции за паметта, чес-
то ме питат защо е нямало истинска 
съпротива срещу пронацисткото 
правителство на Богдан Филов, не 
партизанска съпротива, дирижирана 
от Москва, а автентичен антифаши-
зъм. Трудно ми е било да отговаря. Да, 
в последното правителство до това 
на Муравиев е имало много храбри по-
литици и дипломати. Но… нищо не са 
успели да направят, за да се измъкнем 
от хватката на Хитлер, дори когато 
съветските войски вече са били на 
Дунав. С една дума, историята тряб-
ва да се чете и да се изваждат поуки. 
Имали сме срамни петна и до 1944 г., а 
за следващите 45 години комунисти-
ческо време да не говорим!

Вие	познавахте	Александър	Дяков,	
един	от	най-талантливите	скулп-
тори	на	България,	обречен	да	живее	
в	несвободно	време	като	„нетради-
ционен“	автор	на	куп	нереализира-
ни	творби.	Разкажете	за	проекта	
му	за	ПСА,	защо	не	успя	неговата	

благославяща десница	да	се	превър-
не	в	символ	на	София?

Александър Дяков, пламенният скулп-
тор, както го нарече Митко Новков, 
е особен случай. Той е бил дисидент с 
всяка своя пластика! Живееше встра-
ни от казионния Съюз на художници-
те, имаше свой „каменен“ разказ за 
отвратителното време, в което жи-
веехме. И точно той, заклетият ан-
тикомунист, през 1991 г. сътворява 
проекта „Благославящата десница“! 
Предлага в пространството, окупи-
рано от милитаристичния символ на 
войника, размахал шпагина, да положи 
скулптурата с опрощаващата дес-
ница на Бог. Такива художници с не-
говия мощен талант съзнават, че с 
омраза не може да се живее смислено. 
Александър Дяков искаше в центъра 
на Княжеската градина да се постави 
знакът на прошката! Толкова красиво, 
етически извисено изкуство и нямаше 
как да бъде прието от тогавашните 
общинари. На всичко отгоре повечето 
бяха атеисти. Иисус Христос за тях 
беше наратив на бабите им, поди-
граваха му се… В скоби само отбеляз-
вам, че този атеизъм е също част от                                                                                  
проблема защо толкова дълго се сбо-
гуваме с комунизма! Не приемат про-
екта на Сашо Дяков. Нормално! През 
2010 г. той дойде при мен и тръгнахме 
заедно да събираме хората и да ги пи-
таме докога ще търпят МОЧА в сър-
цето на София!

„Търси	се	българският	последова-
тел	на	Кая	Калас“,	писахте	преди	
седмици,	когато	естонската	ми-
нистър-председателка	обяви,	че	
като	„символ	на	репресии	и	оку-
пация“	съветските	паметници	в	
страната	ще	бъдат	демонтира-
ни	и	преместени.	Като	наследник	
на	СССР,	Русия	сключва	с	редица																
бивши	комунистически	 страни	
двустранни	споразумения	за	под-
държане	на	съветските	памет-
ници.	България	не	е	сред	тях,	но	
тези	монументи	са	навсякъде	у	нас.	
Вярвате	ли,	че	ще	се	намери	българ-
ски	политик,	способен	да	последва	
Калас,	и	как	ще	продължите	ини-
циативата	за	демонтаж	на	съвет-
ските	паметници	в	страната?

Силно се надявам да се появи! Ето, 
вече има резултат! Нашата иници-
атива „Мрак за светлина“ бе приета 
от Столичната община – в навече-
рието на Деня на независимостта 
да изключат по наше настояване, на 
гражданите, прожекторите на МОЧА! 
За да потъне в мрак този зловещ па-
метник! Край с осветлението на кому-
нистическия „тотем“, от който тол-
кова се страхуват, все едно е езическо 
божество и ако му посегнат, ще ги 
порази! Полека-лека може да се стиг-
не и до демонтирането му. Нали Нилс 
Армстронг беше казал при кацането 
на Луната: „Малка стъпка за човека, 
голяма стъпка за човечеството“! И 
ние си вярваме, че след угасването на 
осветлението и потъването в мра-
ка на забравата МОЧА ще си тръгне! 
Дори да се мотаят още с физическото 
му отстраняване и преместване в Му-
зея на социалистическото изкуство, 
той вече е „разкостен“, вече не е све-
щена крава! Украинските ни приятели 
ще могат да оповестят новината как 
влиянието на кървавия Путин от-
слабва дори в колебливата София!

Въпросите зададе Димитрина Чернева
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През	февруари	2022	г.,	след	диску-
сия	в	Столичния	общински	съвет	
(СОС),	заявихте	намерение	да	започ-
нете	процедура	по	преместване	на	
Паметника	на	съветската	армия.	
По-късно	казахте,	че	очевидно	няма	
достатъчно	желание	от	Столич-
ната	община	(СО)	това	да	стане.	
Днес	в	балтийските	страни	и	във	
Финландия	масово	се	отстраняват	
паметници	на	съветските	окупато-
ри.	Какво	трябва	да	се	случи,	за	да	
започне	такъв	процес	и	у	нас?	

Започнах и стигнах до факторите, от 
които зависи взимането на решение по 

въпроса – държавата, като собстве-
ник, и СОС, където от две години стои 
блокиран доклад, възлагащ на кмета на 
СО да проведе разговори с държавата. 
Според мен отдавна е ясно, че този 
паметник е проблем и ще продължи да 
бъде проблем и да разделя общество-
то по един или друг начин. Така че пъ-
тищата са два: или по инициатива на 
правителството да се предприемат 
стъпки за затварянето на тази рана, 
не казвам точно за премахване на па-
метника. Има различни варианти, аз 
постоянно се срещам с хора, които 
имат идеи. Или кметът на СО като 

собственик на терена, на който е раз-
положен паметникът, да инициира 
такъв разговор с правителството. 
Докладът на общинските съветници 
от „Демократична България“ още не се 
допуска за разглеждане от Комисията 
по образование, култура, наука и кул-
турно многообразие под предлог, че не 
е дошло становище оттук или оттам, 
което изобщо не е необходимо. Посто-
янно се разглеждат доклади, без да има 
становища, ако те не са дошли в срок. 

Казахте	също,	че	има	два	вариан-
та	за	действие	пред	кмета	на	СО	
–	да	се	съобрази	с	решението	на	
СОС	от	1993	г.,	което	му	възлага	
да	демонтира	фигурите,	или	да	се	
допусне	за	разглеждане	докладът	
на	ДБ,	който	възлага	на	кмета	да	
поиска	от	държавата	да	премести	
монумента.	Кой	от	двата	вариан-
та	е	по-адекватен?	

Най-чистият начин е СО и държавата 
да съгласуват стъпките и процеса, 
по който ще се търси решение. Тъй 
като от 1993 г. досега има много до-
кументи и съдебна практика, които 
винаги служат като аргументация 
защо нищо не може да се направи. В 
момента обаче всяко правителство 
може да не взима отношение, кметът 
на СО също не може да вземе решение, 
а пък СОС не иска да разгледа доклад, 
който да задължи кмета да направи 
нещо. Това, което има пряко отноше-
ние към районната администрация, е 
конструктивното състояние на па-
метника, тъй като ние имаме опреде-
лени права и задължения да следим за 
конструкции, които могат да бъдат 
опасни. И районната администрация 
е констатирала такива проблеми, на-
правила е предписание, то е отишло в 
областната администрация. Когато 
станах кмет, не открих какво разви-
тие е получила темата, но след като 
беше сменен областният управител 

Разговор																											
с	Трайчо	Трайков,	
кмет	на	столичния	
район	„Средец“

Страх от Кремъл

фотография Чавдар Гюзелев
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от „Атака“, поисках от новия облас-
тен управител цялата документация 
и се оказа, че са се провеждали оживени 
разговори, за които районният кмет 
не е бил информиран. Тогава излезе ис-
торията с предложението на бившия 
областен управител1 паметникът да 
се предостави на Руската федерация, 
което е толкова безумно. Разменяли са 
се писма в продължение на доста вре-
ме, докато накрая с половин уста от 
Външно министерство казват, че не 
е политически целесъобразно. Пробле-
мът продължава да стои – от памет-
ника падат плочи, има дупки, областна-
та управа няма средства за ремонт. А 
според мен е кощунствено да се влагат 
средства просто така, като се избягва 
големият дебат. 

Става	дума	за	390	000	лв.,	през										
2021	г.	областната	управа	е	задви-
жила	процедурата	за	получаването	
им	от	държавния	бюджет,	както	
бе	съобщено.

Били са толкова преди инфлацията. Но 
колкото и да са, има нещо много сбър-
кано в това да влагаш пари, за да под-
държаш нещо, което разделя хората. 

Може	ли	да	се	каже,	че	дебатът	на	
24	февруари	т.г.	в	Общинския	съ-
вет	е	крачка	напред?	Съветниците	
признават	за	първи	път,	че	има	
валидна	процедура	за	демонтиране	
на	паметника	от	1993	г.

Не, няма крачка напред, всичко е само 
на думи. Крачка напред ще бъде, когато 
Общинският съвет приеме решение с 
конкретен ангажимент и задължение 
на столичния кмет да разговаря по    
въпроса със собственика на конструк-
цията – държавата. Това е пътят. 
Другият, по-краткият път е държа-
вата в лицето на правителството или 
областната управа сама да инициира 
действия по демонтирането. 

Тогава, през февруари, изведнъж се 
оказа, че има мнозинство, че всички са 
„за“, обаче всички смятат, че районни-
ят кмет е единственият, който може 
да направи нещо. Това очевидно беше 
опит за измиване на ръцете от ГЕРБ, 
тъй като те дълго време имаха кмет, 
имаха правителство, нямаха само ра-
йонен кмет за определен период. Това 

беше първото, което им хрумна да ка-
жат. Тогава заявих, че щом е така, аз 
съм съгласен да се започнат процеду-
рите. И те направиха пресконферен-
ция, на която казаха, че нямало нужда 
да се разглежда докладът на ДБ, за-
щото има решение от 1993 г. Аз казах, 
че в решението пише, че се възлага на 
кмета на СО. Те отговориха, че има съ-
дебни решения. Да, действително след 
това има всякакви съдебни решения, 
които ви дават чудесни основания да 
не свършите нещо, ако не искате да го 
свършите. 

Приемате	ли	аргумента	на	област-
ния	управител	от	ИТН,	че	трябва	
да	се	направят	консултации	с	Ру-
ската	федерация,	тъй	като	памет-
никът	попада	в	обсега	на	чл.	14	от	
Договора	за	приятелски	отношения	
и	сътрудничество	между	РБ	и	РФ?

Доколкото съм запознат с позицията 
на експертите, те са достатъчно ка-
тегорични, че паметникът не попада в 
обсега на договора, отделно от това 
не е и недвижима културна ценност. 
Той просто е материално фиксиране на 
една лъжа – нито армията е освободи-
телка, нито народът е благодарен. 

Ние с областния управител сме раз-
говаряли, но не зависи нито от него, 
нито от мен да даваме мнения дали 
трябва да се водят консултации с Ру-
сия. Неговата задача като представи-
тел на държавата е да се грижи този 
паметник да не е опасен за хората. 

Как	смятате	да	продължите	в	
тази	ситуация?	

Докладът на ДБ е добре аргументиран 
и е внесен, няма абсолютно никаква 
причина да не се допуска за разглежда-
не. А по време на разглеждането всеки 
да си каже аргументите по същество. 

Какви	идеи	за	преосмисляне	на	па-
метника	стигат	до	вас?	

Най-различни художествени идеи – за 
премахване, за преместване, за разру-
шаване, за украсяване, за вкопаване, 
за донагласяне, за обозначаване. Тези 
идеи трябва да бъдат разгледани на 
много нива – естетическо, градоус- 
тройствено, историческо и идейно. 
Аз не се наемам да кажа коя от всички 

е най-добрата. Това няма да го реша 
нито аз, нито кметът на СО, въпро-
сът е много по-голям, това е знаково, 
централно място в София. 

В момента ми се струва доста реа-
листично и полезно да се монтира ин-
формационна табела на паметника. 
Смятам да внеса такъв доклад в СОС, 
това е и в моите правомощия. Говорил 
съм с други хора, които отдавна се за-
нимават с темата. Имаме първоначал-
но съгласуван текст, който все още не 
е съвсем готов, но със сигурност ще 
направим това. Процедурата е доста 
сложна, пак трябва да се мине през Об-
щинския съвет, за това трябва да има 
доклад, той може да е от общински съ-
ветници и от районни кметове. Така 
че вероятно и общински съветници 
от групата на ДБ ще се присъединят. 
И отново се минава през комисии и се 
гласува от сесията на Общинския съ-
вет. Там със сигурност ще има големи 
дебати, т.е. ще бъде достатъчно об-
ществено видимо. 

А	не	е	ли	назрял	моментът	–	съ-
ветски	паметници	се	демонтират	
днес	в	редица	страни	под	напора	на	
обществените	настроения?

Самият факт, че беше взривен мав-
золеят на Георги Димитров, а памет-
никът на Съветската армия не беше 
пипнат, за да не се разсърди Кремъл, 
показва, че в България страхът от 
това какво мисли Русия е несравнимо 
по-голям. Мавзолеят беше избран като 
по-меката цел. За мавзолея нямаше кой 
да ни заплашва и подкупва, а за памет-
ника има. 

Както	беше	много	по-лесно	да	се	
премахне	паметникът	„1300	годи-
ни	България“.	

Да, за някои хора в България всичко 
друго е по-лесно от това да те поглед-
не строго Митрофанова.   

Въпросите зададе Людмила Димова 

Страх от Кремъл

1 Становището на бившия областен управител 
на София-град Николай Пехливанов от „Атака“ 
Паметникът на съветската армия и прилежа-
щата земя да се предоставят на Русия за без-
срочно и безвъзмездно ползване е от 13 април 
2021 г.
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През месец януари 2011 г. попаднах на 
една пресконференция, предизвикана 
от идеята за демонтиране на Памет-
ника на съветската армия в София. Из-
казванията на присъстващите (това 
бяха хора от дружества за дружба с Ру-
сия, представители на ръководствата 
на творческите съюзи на писателите, 
журналистите, архитектите и кино-
дейците, както и на ветерански орга-
низации) защитаваха тезата, че въп- 
росният монумент не бива да се пипа, 
понеже е свързан с историческата па-
мет и борбата срещу хитлерофашиз- 
ма, засяга българо-руските отношение 
и е произведение на изкуството от го-
леми автори. Нахвърлих някои бележ-
ки, свързани с тази пресконференция. 
Споделих мислите си по този повод с 
журналиста Христо Христов и това 
затвърди мнението ми, че най-удач-
но ще е, ако пространството на ме-
мориала бъде преустроено в музей на 
името на Георги Марков, в който като 
основни експонати да са атрибутите 
от съществуващия комплекс. Идеята 
си оформих като предложение в писмен 
вид, съпроводено с моя илюстрация, 
маркираща представата ми как тряб-
ва да изглежда сградата, и през март 
същата година ги представих на сто-
личния кмет. 

1.	Из	интернет. „Така нареченият па-
метник на съветската армия, носещ 
надписа „От признателния български 
народ“, е построен в годините на про-
съветското (комунистическо) управле-
ние в България. Високо издигнатото 
над столицата на Република България 
оръжие на съветски войник е символ 
на верноподаничеството на българ-
ските комунистически правителства. 
„Стресни се, племе закъсняло! Живейш 
ли, мреш ли, ти не знайш! След теб по-
томство иде цяло, какво ли ще му заве-
щайш!“ (Иван Вазов). 

2.	Относно	 авторите. Известни ху-
дожници са създали своите скулптури 
и композиции с пропагандна цел и зато-
ва едва ли могат да се броят за чисти 
произведения на изкуството, както 
твърдят защитниците на монумента; 

те ще бъдат почетени в пластичното 
им творчество, като се извадят от 
контекста на политическата поръчка 
и останат в полето на художествена-
та стилистика, водеща във времето, в 
която са реализирани – времето на со-
циалистическия реализъм. Поднесени 
по друг начин от един световноизвес-
тен колега художник, какъвто е съна-
родникът ни Христо Явашев – Кристо, 
те ще намерят подобаващото им ар-
тистично присъствие в ценностната 
система на националната ни култура. 
Стига той (замисълът е от 2011 г., б.р.) 
да се съгласи на подобен атрактивен 
жест и че е в стилистиката му по та-
къв начин „да опакова“ едно минало. 
Така например и Янки Дудъл преми-
нава от подигравателна песен на ан-
гличаните по време на войната им с 
провинциите в победоносна песен на 
американците. Такива травестирания/
трансформирания са възможни в изкус- 
твото и в живота.

3.	 По	 промяна	 на	 името. Главният 
надпис на този паметник гласи: „На 
съветската армия освободителка от 
признателния български народ“. Едно 
послание в основата си политическо: на 
цяла чужда армия от един цял народ се 
издига паметник, ясен и недвусмислен. 
Предложението на защитниците на 
монумента за превръщането му в па-
метник на „незнайния руски/съветски 
воин, загинал в борбата срещу светов-
ния фашизъм“, е опит за манипулация 
на основния замисъл с нова конюнктур-
на цел и фактическо неуважение към 
създателите – те не биха направили 
такъв именно монумент за подоб-
на цел: незнаен воин и фашизъм. Този 
род паметници у нас са многократно 
по-скромни (виж например Паметника 
на незнайния воин в София – „Българи-
йо, за тебе те умряха...“). 

4.	Патриотизъм. Следва ли една ува-
жаваща себе си нация да издигне мо-
нумент на тези, които са я сразили-по-
бедили? Отговорът е просто НЕ. Няма 
такава нация, която да възхвалява по-
бедителя си или окупатора си, незави-
симо кой е той.

5.	 Паметникът	 не	 е	 паметник	 на	
културата.	И законът не го защита-
ва в поддръжката му. След 55 години 
съществуване той се руши. Ако не се 
поддържа, след още 20 години ще бъде 
в руини. Единственият път за негово-
то съхраняване е, ако като културна 
ценност той се „вмести“ в Закона за 
музеите; благодарение на това и за-
ради немалкото спестени средства 
по евентуалното му демонтиране и 
монтиране на ново място може да бъде 
доизграден в един поддържан на съвре-
менно ниво музей за част от миналото 
на България. 

6.	 Обединителен	 знак.	 Един музей е 
действие по събиране и съхраняване 
материалните и духовни произведе-
ния на една страна от определен пе-
риод в историята ѝ, където си „съ-
жителстват“ различни ценности без 
оглед на политическата им окраска, 
която са имали на времето си – тоест 
те са извън времето. Те изразяват 
един помирителен ход между човешки-
те идеи, най-широк плурализъм. Скан-
далът изчезва – ценностите се под-
реждат по друга схема. Те стоят, те се 
четат, те се разглеждат – експонати 
за един музей, където паметта за не-
щата е разумна, а не емоционална. 

Понастоящем този паметник не пре- 
дизвиква емоции. Единици са тези, кои-
то се вълнуват от присъствието му, 
а напротив, става място за спорт, за 
графити, за пиянски вечеринки и пар-
тийни скандали – неща, чрез които 
логиката на живота го „осквернява“ и 
вади от местата за поклон.

И ако той е само „артистично произ-
ведение“, както си личи от застъпни-
чеството му от творческите съюзи, 
нека получи тази оценка и подобаващо-
то му отношение. И да не се свързва с 
носталгията по един провален социа-
лен експеримент, с мечтата за рестав-
рация на последвалия казармен строй 
или с интернационалните претенции 
на група съветофили и бивши агенти.

Нека да излезе от света на политичес- 
кото и – ако може – да заеме своето 
място в областта на естетическото 
и историческото.

7.	 Историята. Историята не може 
да се промени. Но е перверзно една 

Руси Чанев

Да поканим Командора на вечеря
Идея	за	превръщане	на	Паметника	на	съветската	армия	
в	Музей	на	комунистическото	минало	на	България
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страна, която е била съюзник на губе-
щия, да се изпъстри след края на война-
та с монументи на „освободителите“ 
си. От кого ни е освободила Червената 
армия? От самите нас ли – от народа, 
който чрез своето Народно събрание 
е направил избора си? Той не бил до-
бър, верен, правилен този избор. Но 
си е наш, български. Както всичко във 
вековната ни история. Можеш да съ-
жаляваш за последиците, може да об-
виняваш партньорите, съседите или 
ума си, да изгаряш от срам, но това е 
положението. 

И не ще затулиш едно национално по-
ведение с бутафорни прояви от рода 
на този паметник. Това не е просто 
идеологически кич, това е жест на пер-
верзия и унизителна гротеска. Но тъй 
като и това е история, трябва да се 
оцени по подобаващ начин – на култур-
но ниво. И никак повече.

8.	Тази	армия	налага	един	нов	стил	–	
тоталитарно-комунистическия.	Ця-
лостният живот, изкуство и култура 
след 1944 г. са следствие от този акт 
на създаване по военен път (което па-
тетично демонстрира паметникът) 
на една 45-годишна, насила писана 
страница в историята ни. Естестве-
но е един Музей на социализма/комуниз- 
ма/тоталитаризма да е в символното 
пространство на този именно акт и 
край него да могат да се видят мате-
риалните доказателства от настъ-
пилите последствия и измеренията 
на създаденото през онова време. Това 
не променя с нищо чувствата на бъл-
гарите към русите, нито би станало 
обратното. Това ги слага на местата 
им. Както християнската символика на 
руските паметници от Освободител-
ната война е в кръга на време, което е 
подчинено на това намерение – спасе-
ние на братята славяни/християни в 
борбата между религиите.

9.	 За	 думата	 „паметник“. Този мо-
нумент се нарича паметник. Думата 
идва от памет. Памет в такъв вид 
обикновено се пази за ознаменуване на 
незабравими личности, скъпи на отдел-
ния човек или нация. Става ли дума тук 
за такава памет? Загинали съветски 
воини няма на българска територия. 
А ако би имало – мястото им би било в 
мемориални военни гробища.

Памет национална или лична може да 
се пази и за събития. В случая събитие-
то е навлизането на една чужда армия 
и установяването с нейна помощ на   
угодна ней власт. Трябва ли да се от-
бележи, дори ознаменува, такова съби-
тие? Може би, но не в този си вид – на 
паметник. 

Какво съдържа този монумент, по съ-
щество паметник ли е нещо, изградено 
в началото на шейсетте години, за да 
отбележи десетгодишнината от да-
тата 9 септември 1944 г.? Свързван 
преднамерено-символно с подобна „ос-
новополагаща“ дата, този паметник 
измъчено фалшифицира факта за една 
национална революция, на която е уж 
рожба. Нямало е такава. Ала въпреки 
това е демонстрирано грандоманско-
то послание в сърцето на страната, 
че чрез мощта на съветското оръжие, 
издигащо се победно над главата на 
всеки български мъж, жена и дете, се е 
наложил и е бил въодушевено приет от 
нацията нов следвоенен живот, чиито 
корени са във „вся власть советам“, до-
несена от Големия брат с танковете 
на другаря Сталин.

Ако на такова място в столицата на 
България се намираше монумент, кой-
то пази паметта и прославя някакъв 
национален акт – основаването на 
държавата, Средногорското въстание, 
създаването на самостоятелна Църк-
ва, съединението на Княжеството с 
Източна Румелия, паметта за заги-
налите в Балканските войни – би било 
обяснимо и прилично.

Но съществуващото в центъра на 
столицата е нелепо, насилено, предна-
мерено. И тъй като е фалшиво обясне-
нието, че руският войник (и притекли-
те му се на помощ българи) е победил 
фашизма в Европа, поради което си 
струва да го почетем по този неумес-
тен начин, това говори само за едно 
неизтребимо българско слагачество 
с далавераджийски оттенък. Такова 
явление не заслужава венци и почетни 
караули, тъй като си е за срам. Но и на 
срамните страници мястото им е в ис-
торията на един народ, те не се късат. 
Те се държат в МУЗЕЯ.

За тези, които все пак искат да сла-
вят съветската армия победителка, 

нека да поставят китките си на друго 
не особено далечно място – пред баре-
лефите с подобен сюжет, които са вър-
ху монумента „Братската могила“. Това 
е достатъчно като почит, с мярка.

10.	Децата	и	паметниците. Като ги 
гледат, пипат и питат – получават 
отговор, че това са били минали велики 
неща – дейци и събития. Но когато ще 
ги гледат, оформени по този начин – в 
един музей – тоест поставени в ско-
би, в кавички – то обяснението, което 
ще им дадат възрастните, е по-друго: 
това са минали неща, но дали са велики 
или просто значими за историята ни?... 
Ще трябва, значи, да им се обяснява 
по-сложно и по-близо до истината. 

11.	За	бъдещия	музей. Спомена се, че 
такъв музей трябва да носи името 
на писателя Георги Марков, опитал и 
меда, и жилото на тоталитаризма.

Представена е една примерна ски-
ца, на която е изобразена странично 
стъклена постройка на седем етажа, 
вписала в себе си паметника и приле-
жащото му понастоящем простран-
ство. Трябва да си представим, че в 
нея са разположени още: постоянна 
галерия, изложбена зала, книжарница, 
библиотека, читалня, две постоянни 
експозиции с видеозали „1944–1968“ и 
„1969–1989“: икономика, политика, во-
енно дело, спорт, култура и изкуство, 
антитоталитарни явления и дейнос-
ти в емиграция: зала „Джери“ и зала 
„Кристо“, камерни салони (кино, теа-
тър, музика), помещение за децата на 
посетителите, бюфет, конферентна 
зала, магазинчета за сувенири, както и 
административно-помощни и охрани-
телни помещения. На най-долния етаж 
има ледена пързалка и картинг, а под 
основната сграда – подземия със скла-
дово депо, гаражи и паркинг.

12.	Очовечаване	на	страха.	На покри-
ва на сградата има огромно открито 
кафене, което в единия си край опира 
в скулптурната група на върха на па-
метника. Приближаването на хората 
към нивото на монумент, който се из-
висява застрашително високо над гла-
вите им, хуманизира нещата, като ги 
иронизира. Това е жест, подобен на оня 
в „Дон Жуан“: да поканиш Статуята на 
Командора на вечеря.
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След	агресията	на	Русия	срещу	Ук-
райна	завръщането	на	имперските	
амбиции	е	сякаш	по-очевидно	от	
всякога.	Как	виждате	края	на	тази	
империалистическа	фаза?

Били сме в подобна империалисти-
ческа фаза през по-голямата част 
от историята на човечеството. И 
си мисля, че ще продължава да бъде 
така. Не става дума само за Русия или 
Китай. Имаме Турция, Иран, Индия… 
В повечето региони на света, дори в 
Африка, е имало доминиращи империи 
като Сонгай, Мали и други. Имперски-
ят режим е избор по липсата на по-                                                             
добро, така приема една или друга 
форма. По този начин в атаката на 
Русия срещу Украйна може да се про-
види спор за наследството на Романо-
ви. А в спора между Китай и Тайван – 
за наследството на династията Цин. 
Ако се вгледате във влиянието на 
Иран, разпростиращо се от Ливан чак 
до центъра на Афганистан, ще види-
те, че става дума за старите граници 
на различни династии на Персийска-
та империя. Само на Запад – в Европа 
и в Съединените щати – империята 
е нещо презряно, а хората се извиня-
ват заради своето имперско минало. 
В други части на света хората са гор-
ди от имперското си минало. В Турция 
гордостта от империята на османци-
те и селджуките, както и начинът, по 
който това влияе на външната поли-
тика на Анкара, е очевиден факт. 

Ала	империализмът	в	крайна	смет-
ка	означава	война:	нима	не	е	нещо	
добро	да	се	разобличават	различ-
ните	имперски	амбиции?

Империите възникват поради хаоса 
и за да придадат ред на хаоса. Когато 

империите рухват, след тях остава 
единствено дирята на същия този 
хаос. Исторически погледнато, пери-
одите между империите също са били 
хаотични. Това не е въпрос на добро 
или зло: ако погледнете историята в 
режим на „дълго траене“, ще видите, 
че империята е била най-прагматич-
ният начин на човешка, политическа 
и географска организация.

В	същото	време	имперските	ам-
биции,	съперничещи	помежду	си,	
водят	до	конфликти.	Европейски-
ят	съюз	със	своята	пацифистка	
етика	не	е	ли	доста	неподготвен	за	
справяне	с	подобни	амбиции?

Да. Европа, Съединените щати и 
страните от Западния алианс, как- 
вито са Япония, Австралия и други, 
вярват в международния ред, осно-
ваващ се върху правила, които за-
крилят индивидуалните права и се 
противопоставят на етническите 
нации. Битката, която се води днес, 
противопоставя западната концеп-
ция за световен ред, основаващ се 
върху правилата, на наследството 
на имперския начин на мислене, който 
господства в Русия, Китай и в дру-
ги части на света. Но трябва да се 
правят разлики. Например нито ки-
тайците, нито турците са съгласни 
с инвазията на Русия в Украйна. Има 
различни начини на действие, за да 
подхраниш имперските си амбиции, 
а Русия осъществява тази своя ам-
биция по възможно най-екстремния 
начин. В този случай най-ефикасният 
начин за изграждане на коалиция сре-
щу Русия би бил в интегрирането не 
само на демократични страни, но и на 
автократични режими, спазващи оба-
че международните правила. 

Преди	време	заявихте,	че	Доналд	
Тръмп	е	симптом	за	изтеглянето	
на	Америка	от	света.	Ситуация-
та	промени	ли	се,	откакто	Джо	
Байдън	стана	президент	на	САЩ?

Да, промени се. Индивидите имат 
значение. Историята е шекспиров-
ска, индивидите са в състояние да 
направляват историята. Те са ней-
ните „свързващи сили“. Помислете 
как би изглеждала руската инвазия в 
Украйна, ако Доналд Тръмп бе преиз-
бран като президент. НАТО вероятно 
не би било тъй единно, както е днес, 
защото алиансът се нуждае от ли-
дерската роля на Съединените щати, 
а не можем да не отчетем безспор-
ните организаторски способности, 
които администрацията на Байдън 
прояви в тази криза. Ако го нямаше 
всичко това, Швеция и Финландия 
най-вероятно нямаше да поискат да 
се присъединят към НАТО. А Украйна 
нямаше да получи десетки милиарди 
долари помощ от Съединените щати 
и други западни страни за покупката 
на оръжия. Това стана възможно, за-
щото Байдън спечели изборна победа, 
която в исторически план бе буквално 
на ръба. Както винаги съм повтарял, 
историята е била под влиянието на 
географията, докато не е била повли-
яна от Шекспир. 

Като	говорим	за	история	и	геогра-
фия,	Украйна	е	интересен	случай,	
нали	така?

Да, защото нейната ситуация е двойс-                  
твена. Исторически тя е била част 
от Русия на Романови, но винаги се е 
стремяла към независимост. Укра-
инците искаха да се откъснат тък-
мо от това имперско наследство, 
но непрестанно бяха сплашвани от 
режима на Владимир Путин. Една от 

Демокрациите, световният ред 

Във	време,	когато	прогнозите	с	шум	се	провалят,	
Робърт	Каплан	не	се	бои	да	опише	„своята	картина“													
на	утрешния	свят.	Връщане	към	една	неосредновековна	
система,	в	която	силните	държави	по-често	прибягват	
до	насилие,	за	да	удовлетворят	териториалните																	
си	амбиции.	Интервю	за	сп.	„Льо	Поен“

Разговор																								
с	американския	
политолог	
Робърт	Каплан

и империите



16

октомври 2022

причините, поради които Володимир 
Зеленски е така популярен, а украин- 
ците се сражават с такова упорство, 
произтича не само от концепцията 
за Украйна като независима държа-
ва, но се дължи и на самото естество 
на руския режим. Украинците въста-
ват срещу самата природа на руския 
империализъм. 

Дали	войната	в	Украйна	не	вдъхна	
душа	и	на	самия	Европейски	съюз?

Европейският съюз има формата на 
империя: той се управлява от Брюк-
сел и обхваща обширна територия, 
включваща старите империи на Пру-
сия, на Карл Велики, на Хабсбургите, 
на Османска Турция и т.н. Европейс-                           
кият съюз определя всекидневния 
живот върху цялата тази терито-
рия… Става дума за форма на импе-
риализъм, която аз определям като 

„добротворен империализъм“. На ва-
шия въпрос дали Европейският съюз 
си връща „душата“, отговарям с думи-
те, че въпросът е сложен. Дали Запа-
дът е на път да се възобнови емоцио-
нално? През целия ход на историята 
това, което е правило хората патри-
оти или ги е възпламенявало емоцио-
нално, е била външната заплаха, имен-
но тя ги е обединявала. Инвазията на 
Русия в Украйна за първи път след па-
дането на Берлинската стена (което 
се случи преди трийсетина години), 
върна на европейците усещането, че 
съществува реална заплаха, която 
иде от Изток. Русия е и винаги е била 
предизвикателство за Европа. 

Толкова	ли	е	сигурно,	че	Русия	ще	
просъществува	още	100	години?

Добър въпрос… В Китай, ако Си 
Дзинпин легне болен и не може вече да 
управлява, системата е достатъчно 
институционализирана и организи-
рана, за да бъде бързо избран нов ки-
тайски ръководител. Със сигурност 
ще се промени политическата линия 
в Китай, но нещата ще следват своя 
ход. Не е такъв случаят на Русия. Там 
няма толкова добре развити инсти-
туции, както в Китай. Ето защо, ако 
Владимир Путин легне болен, ако е не-
способен да управлява или бъде свален 
от власт, в Русия ще настъпи хаос. 

Освен това руски ръководители, кои-
то губят война, не са добре посрещ-
нати в страната. И би трябвало 
сериозно да се запитаме каква ще е 
стабилността на Русия след Путин. 
Не забравяйте, че Русия е голяма яд-
рена сила. Нейната стабилност би 
трябвало да е нещо, което вълнува 
Запада. Проблемите не приключват 
с поражението на Путин, нека го ка-
жем така. Западът ще трябва винаги 
да преговаря с Русия, по един или друг 
начин. 

Как	обаче	ние,	хората	от	Запада,	
можем	да	предвидим	това?

Много е трудно. Има една извест-
на фраза на Ленин, която често се 
цитира в Съединените щати, от-
както Путин нахлу в Украйна: „Има 

десетилетия, в които нищо не се 
случва, и седмици, в които се случват 
цели десетилетия“. Ние сме във фаза-
та, когато бъдещето на Русия и дори 
на Европа за следващите петнадесет 
години може би ще се реши през след-
ващите три месеца на бойното поле 
в Украйна. 

Оптимист	ли	сте	относно	шан-
совете	на	Украйна	да	се	справи	с	
руския	щурм?

Не, не съм. Но не съм и песимист. Труд-
но е, много е трудно да се предрече 
каквото и да било, защото, от една 
страна, руснаците вече се сражават 
доста по-интелигентно, отколкото в 
началото: те ограничиха своите цели. 
И вече водят битките си в по-малка 
зона. От друга страна, украинците 
ще получат значителни оръжейни 
доставки от Съединените щати, 
които ще бъдат интегрирани в тех-
ните въоръжени сили. Ситуацията е 
изменчива и динамична, трудно е да се 
правят предвиждания. 

Според	вас	кой	ще	бъде	следващият	
голям	конфликт	след	Украйна?

Винаги трябва да имаме едно наум, че 
иранците са на път да станат ядрена 
сила. Те натрупаха множество ядрени 
компоненти, които скоро ще им поз-
волят да изработят бомба. Израелци-
те толкова се сближиха със Саудитска 
Арабия и с Емиратите, че е възможно 
скоро да нанесат удар срещу Иран. Не 
го предричам, но се опасявам, че това 
ще се случи. За сметка на това не смя-
там, че Китай в скоро време ще пред-
приеме нещо срещу Тайван. Украйна 
няма да откаже китайците от жела-
нието им да сложат ръка над Тайван, 
просто ще ги направи по-предпазливи 
и по-нюансирани в действията им в 
тази посока. Те ще почерпят уроци от 
тази война с ясната цел да завземат 
Тайван някой ден. Всички смятат, че 
Западът е в състояние на разпад, но 
ето че западният отговор на инвази-
ята в Украйна промени всичко. 

Говорим	за	общия	разпад	на	Запада,	
но	и	вътрешните	битки	в	Съедине-
ните	щати	будят	безпокойство…

Робърт Каплан (род. 1952 г.) е 
американски политолог и пуб-
лицист, един от редакторите 
на сп. „Атлантик“. Работил е в 
Центъра за нова американска 
сигурност, бил е старши поли-
тически анализатор на агенция 
„Стратфор“. Става световно-
известен с книгата си „Балкан-
ски духове“ (1993), посветена на 
конфликта в Югославия, където 
е отделена и цяла глава на Бъл-
гария. Според съветници от 
Белия дом решението на Бил 
Клинтън за американска намеса 
в югославския конфликт е било 
до голяма степен повлияно от 
прочита на „Балкански духове“. 
На български език е преведена 
единствено книгата му „Поли-
тиката на война“ („Сиела“, 2002).

Робърт 
Каплан
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Така е наистина. Струва ми се, че ки-
тайците са склонни да мислят, че 
Съединените щати, най-важната 
страна в Запада, са на път да изгубят 
политическото си единство, тоест 
своя капацитет да се справят с проб- 
лемите си. Американците трябва 
сами да се излекуват. Глобализацията 
сериозно засегна и раздели Съедине-
ните щати. Една част от страната 
е силно глобализирана и космополит-
на, разполагаща с високи технологии, 
а другата част сериозно изостава и 
изобщо не е в състояние да ѝ съпер-
ничи. Съединените щати бяха голяма 
и масова демокрация в епохата на пе-
чатарските и пишещите машини, но 
изобщо не е толкова сигурно, че могат 
да си останат такава сила в ерата на 
видеото и на дигитализацията. Со-
циалните мрежи облагодетелстват 
експертите. Докато печатниците и 
пишещите машини бяха благоприят-
ни за „центъра“, защото става дума 
за продължително и комплексно мис- 
лене. Ето защо както демократите, 
така и републиканците все повече се 
радикализират.

Говорим	за	глобализацията,	но	не	
присъстваме	ли	на	движение	на	
деглобализацията	след	ковид	и	зат-	
варянето	на	Китай?

Отчасти. Не искам да отивам твър-
де далеч, тъй като глобализацията 
няма алтернатива от гледна точ-
ка на технологиите. В ерата на хи-
перзвуковите оръжия и на социал-
ните медии светът обаче става все 
по-клаустрофобичен. Населението 
ще продължи да нараства до края на 
века. Повечето хора ще живеят в гра-
довете. Един американски философ 
и математик с европейски корени, 
Джон фон Нойман, настоява, че огра-
ничената повърхност на Земята ще 
се превърне в дестабилизираща сила. 
Технологията, свързваща хората по-
между им, позволява на войната да се 
разпространява по немислим досега 
начин. Например войната в Украйна, 
случваща се в този взаимосвързан и 
клаустрофобичен свят, може да има 
сериозни последици върху редица ас-
пекти като снабдяването с храни в 
Африка. Няма как това да не се отрази 

на снабдяването с жито или ориз, кои-
то са базови хранителни продукти… 
А покачването на цените на тези ба-
зови продукти в слабо управляваните 
държави може да провокира граждан-
ски войни. Множество фактори все 

повече ще затрудняват управление-
то в развиващите се страни. Така че 
стабилизирането на международната 
система няма да настъпи утре.

Превод от френски Тони Николов

фотография Чавдар Гюзелев
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Има такова древнокитайско прок- 
лятие: „Да живееш във времена на 
промени“. Такова е и нашето време. 
Мисля, че днешните промени, както 
във външния живот на човека, така и 
в неговото съзнание, са по-големи от 
всякога. Давам си сметка, че полови-
ната свят, хората, които сега изпит-
ват отчаяние, омраза и ужас, тези, 
които стоят по границите с надеж-
дата някой да ги спаси, и онези, които 
са в окопите или в тайните убежища 
и приготвят взривни устройства, не 
мислят така. Но времето и мястото, 
които ми се паднаха, съдбата, която 
изтегли за мен незнайният папагал на 
незнаен латернаджия, са невероятно 
интересни тъкмо заради промените, 
които наблюдавам през последните 
70 години.

Не мога да кажа, че съм наистина сво-
боден човек. Но животът ми се стече 
така, че вървях по пътя на нараства-
щата свобода – и външна, и вътреш-
на. Да се говори за това е особено 
трудно днес, когато колосалната и 
всеобхватна криза, завладяла света, 
е преди всичко криза на понятията. 
В известен смисъл стоим отново до 
колене в руините на Вавилонската 
кула. Дълбочината на неразбирането 
е бездна, бездна БЕЗ ДЪНО! Изгубен 
е езикът, на който говорехме. Никой 
не разбира другия. За това пише Ору-
ел – думите губят своето изначално 
значение, а значенията – словесните 
си определения: война – мир, любов – 
омраза. „Много букви!“ – крещи изгу-
беният човек. В такива времена сво-
бодата означава престъпление.

Животът ми премина във времена, в 
които свободният човек изглеждаше 
като безумец, юродив, самоубиец или 
просто глупак.

Да бъдеш свободен означаваше да бъ-
деш престъпник. Това бе времето на 
комунистическия тоталитаризъм.

Комунистическият тоталитаризъм 
свърши, започна друг, но още не са му 
измислили име. Умните и учени хора 
ще напишат книги, ще публикуват в 
Уикипедия статия „за нашата и ваша-
та свобода“. С този лозунг на Черве-
ния площад през август 1968 г. излезе 
млада жена с детска количка. В онези 
дни съветската армия освободителка 
влезе в Прага за втори път. Тогава бях 
на 24. Моята приятелка Наташа Гор-
баневска беше по-голяма със седем го-
дини. Макар че бяхме близки от много 
години, бях сред слушателите на ней-
ните стихове, освен това получавах 
машинописните ѝ листове с „Хроника 
на текущите събития“, последните 
самиздатски новини, които Наташа 
съставяше, преди да я арестуват. То-
гава разбирах, че е съпричастна към 
това издание, отпечатано на цига-
рена хартия, но и през ум не ми мина 
да ѝ предложа помощта си. Границата 
на моята свобода стигаше дотам – да 
прочета и да знам. Да знаеш – това 
също бе някаква смелост. Между дру-
гото, законодателството през онези 
години предписваше доносничество, 
а „недоносничеството“ се наказваше 
от закона. Така че да не напишеш до-
нос за роднина, познат или колега бе 
вече престъпление. Казват, че в архи-
вите на КГБ се съхраняват 4 милиона 
доноса. Сами си правете изводите.

Съдбата на Наташа Горбаневска е 
известна – тя прекара повече от 

година в психиатрична болница от 
затворнически тип, а това бе много 
по-лошо, отколкото в лагер, където 
бяха изпратени останалите шес-
тима, излезли тогава на площада. Те 
бяха седмина свободни. А свободни по 
онова време бяха малцина. Тук е редно 
да кажа няколко думи за поколението 
на воювалите. Повечето от тях вече 
си отидоха. Но аз познавах много пре-
красни хора. Те притежаваха огромна 
лична смелост и до един не обичаха да 
си спомнят за войната: твърде теж-
ко, кръв, страх, жестокост, смърт... 
Всички те бяха не щабни, а обикнове-
ни люде, преминали през военна болни-
ца, а някои и през плен. Други – през 
следвоенни лагери. Такъв един живее-
ше в съседната къща – Лев Копелев...

Дали бяха свободни хора? Не мога да 
кажа със сигурност. Но мога да кажа 
убедено – те първи разбраха степен-
та на своята несвобода.

Тук е възловият момент: свободата 
започва с осъзнаване на собствената 
несвобода. Хиляди и милиони хора жи-
вееха, изпитвайки огромни лишения: 
бедност, глад, разруха, унижение... 
Войната върна на победителите чув-
ството за собствено достойнство. Те 
не искаха да търпят повече унижения. 
В някакъв смисъл бяха първите, кои-
то, макар да не бяха все още свободни, 
вече жадуваха за свободата.

Първи прозряха това хората на изкус- 
твото. Те бяха и най-свободни. Сред 
тях бяха и завърналите се от война-
та – Шаламов, Солженицин, Копелев, 
Даниел, Сидур, Неизвестни...

Художниците и поетите от „Лиано-
зовската група“ – Кропивницки, Рабин, 

Човекът	в	епохата																		
на	тоталитаризма.	
Бележки	за	свободата

Людмила Улицка

Русия се нуждае от команда

„Свободно!“
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Сапгир. Имаше и музиканти – Мария 
Юдина, Рихтер, Шостакович, измъч-
вани от властта. Те реализираха сво-
бодата си, както могат. Велики учи-
тели и мъченици на съветския живот.

За самиздата няма да говоря, макар че 
темата е огромна. „Съхранение и раз-
пространение“ – това е член от Нака-
зателния кодекс, за това затваряха. 
Но рискуваха, препечатваха и преда-
ваха – и това бе реализация на сво-
бодата. Никой не знаеше какво е сво-
бодата. За едни тя бе религиозна, за 
други – художествена, за трети – же-
лание да се освободят от тоталната 
всекидневна лъжа, от идеологията, 
която беше задължителна. Различ-
ни видове бунт. От най-идейните до 
най-материалните. Протестът на 
работниците в Новочеркаск. Въста-
ния в лагерите – в следсталинския пе-
риод. Всичко това бе търсене и пот- 
ребност от свобода.

Съветската власт приключи не защо-
то я свалиха дисидентите. Тя падна 
сама, изчерпвайки ресурса си. Поради 
това всички гневни приказки, че ди-
сидентите са виновни за падането 
на прекрасната съветска власт, са 
чиста глупост. Социалистическата 
икономика не помръдваше, дълго се 
опитваше да се съревновава: „ще ги 
настигнем и ще ги изпреварим“, „ще 
обърнем течението на реките“... Тък-
мо от тази точка нашата лодка за-
почна да потъва. И през 1991 г. всичко 
се разпадна сякаш с магическа пръчка 
– никой не го бе предвидил, никой не го 
очакваше. Дори светата пророчица 
Ванга... Властта на КПСС рухна – ма-
кар че бе невъзможно да се повярва!

Това беше много важен момент в жи-
вота на обществото. КПСС изпусна 
властта от отслабените си ръце. 
Революцията се оказа съвсем кадифе-
на – три момчета загинаха близо до 
Белия дом. Не триста и не триста хи-
ляди. В Русия са свикнали или изобщо 
да не броят жертвите, или да броят 
милиони.

През 1991 г. дойде свободата. Но ня-
маше свободни хора. Или бяха твърде 
малко, за да я задържат. Ала тогава 

никой не се досещаше, че без свободни 
хора няма и свобода. Моите прияте-
ли бяха много въодушевени. Те всички 
излязоха на площада. А аз не отидох 
– просто краката ми не потеглиха. 
Казах им: „Ще изляза с вас, когато на-
правят лустрация и забранят Кому-
нистическата партия“. Но това не се 
случи.

Случи се най-лошото, което може-
ше да се случи – по волята на народа, 
привикнал на „твърда ръка“, властта 
премина от партията към КГБ. Това 
бе условно свободен избор на условно 
свободни хора.

През следващото десетилетие се ре-
ализира един доста необичаен, но не 
и уникален сценарий. Някакъв образ 
на двувластие съществува открай 
време: има официална власт, но също 
и тайна полиция, която работи за 
властта. Това разделение на властта 
води началото си непосредствено от 
Платон.

Ще припомня, според Платон в идеал-
ната държава има три съсловия:

• земеделци-занаятчии (все още не се 
говори за работническа класа);  
• стражи (воини, опазващи реда                    
в държавата);  
• и философи-мъдреци, които                  
управляват държавата.

Така че властта има два етажа: висш 
(мъдрите управници) и низш (стра-
жите). Тази композиция е характер-
на за всички държави, но теоретич-
ната ѝ обосновка дължим именно на 
Платон, изобретателя на античния 
социализъм. Стражите като съсло-
вие осигуряват стабилността на об-
ществото, но са лишени от всякакви 
материални предимства. Те нямат 
собствено жилище, живеят в казарми, 
изхранва ги населението. Безкорист-
ната им служба се подсилва от прави-
ло, според което не само не получават 
възнаграждение за труда си, но дори 
нямат право да докосват злато и сре-
бро! Тези смели спортисти трябва да 
притежават качества на (цитирам) 
„... породисти кучета... техният нрав 
е такъв, че с домашните и познатите 

са съвсем кротки, а пък с непознати-
те проявяват напълно противопо-
ложни качества“.
Така великият философ на Антич-
ността полага основите на тайната 
полиция.

По този начин властите стават две: 
„условно“ законодателна или върховна 
и условно „изпълнителна“, „пазители 
на реда“. Втората е подчинена на 
първата, но в историята от време на 
време стават революционни събития, 
тогава „стражите“ узурпират власт-
та и се превръщат в единствената 
сила, която управлява държавата.

Тъкмо тук философите, мъдреците 
и аристократите се спъват в прага, 
създаден от самите тях. Работата е 
там, че държавата, измислена от Пла-
тон, е държава на справедливостта. 
Всички граждани трябва да са чест-
ни, а лъжата се наказва строго. Има 
само едно изключение. Цитирам Пла-
тон: „Нашите управници ще бъдат 
принудени често да си служат с лъжа 
и измама за полза на управляваните“. 
Общочовешкият морал не е за управ- 
ляващите. Всичко, което е насочено 
към благото на държавата, е позво-
лено. Тук е положена основата на оно-
ва, което по-късно ще бъде наречено 
политика. Така се ражда и възмож-
ността за бунт на стражите срещу 
управляващите. Когато някой реши, 
че знае в какво точно е благото на 
държавата. Или започне да преследва 

Русия се нуждае от команда
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някакви други цели. В крайна сметка 
съвсем не става дума за идеалната, 
никога несъществувала държава на 
Платон, а и принципът на безкорист-
ност и безвъзмездно служение се реа-
лизира в този свят само от отделни 
светци и безумци от гледна точка 
на „естествения“ човек. В нашата 
страна също нямаше никакъв бунт. 
Имаше тихо предаване на властта 
от ръцете на президента в ръцете 
на неговия приемник, представител 
на „стражите“.

За какво всъщност става дума? Необ-
ходима ли ни е тя, тази свобода? Сво-
бодата предполага отговорност. А 
отговорността е тежко бреме. Далеч 
не всеки човек е готов да поеме върху 
себе си бремето на отговорността за 
своите постъпки.

Структурата, предложена от Пла-
тон, отрича правото на свобода на 
отделния човек. Държавата знае по-
добре как трябва да живее индиви-
дът. И човекът се съгласява с това, 
той отдава свободата си срещу дър-
жавни гаранции.

Говорим за отказ от собствената 
воля, за пълно подчинение на автори-
тета на бащата, началника, държа-
вата или вожда в крайна сметка. За 
доброволен или недоброволен отказ 
на човека от свободата. За отказ от 
личността.

В историята на ХХ в. има няколко 
грандиозни примера, които показ-
ват как се осъществява процесът 
на разчовечаване, на загуба на лич- 
ността под натиска на премислени 
сатанински сценарии. Първият от 
тях, детайлно разработена инова-
ция за унищожаване на личността, 
е осъществен в нацистките лагери 
на смъртта през Втората светов-
на война. За това пише в потреса-
ващата си книга The Informed Heart 
(„Просветеното сърце“) виенският 
психолог Бруно Бетелхайм, евреин, по-
паднал в нацистките лагери по време-
то, когато те все още не са лагери на 
смъртта, а фашистите тренират как 
се създава „робска“ работна сила. Тази 

книга, която прочетох през 70-те го-
дини, ме порази дълбоко. След като 
прекарва 11 месеца в лагерите в Дахау 
и Бухенвалд през 1938–1939 г., Бруно е 
освободен поради амнистия в чест на 
рождения ден на фюрера. През тези 
11 месеца се спасява, наблюдавайки 
случващото се. В книгата си, писана 
20 години по-късно, формулира шест 
правила за превръщане на човека в 
„биомаса без личност, воля и чувства“.

Тези наблюдения на психолога ми се 
струват толкова важни, че ще ги ци-
тирам по-долу:

1. Безсмислен труд (копаене на канавки 
с ръце, макар наблизо да има лопати; 
изкопаване и зариване на дупки). Така-
ва работа не само не носи удовлетво-
рение, но унижава човека.  
2. Задължение да се спазват взаимно-
изключващи се правила...  
3. Принцип на колективната отго-
ворност (размива се чувството за 
лична отговорност, всички започват 
да се следят взаимно).  
4. Внушение, че нищо не зависи от 
затворника...  
5. Принуждаване на хората да се 
преструват, че не виждат и не чуват 
нищо...  
6. Принуда над човека да премине и 
„последната линия“ (потресаващият 
пример със затворниците, които се 
погребват взаимно).

В детайлите си тази универсална 
сатанинска история съвпада с някои 
фрагменти от разказите на Варлам 
Шаламов за ГУЛаг.

Познавам трима еврейски автори, 
психиатри – австрийците Бруно Бе-
телхайм и Виктор Франкъл и италиа-
неца Примо Леви – които разказаха на 
света за нацистките лагери. Двама 
от тях, преживели изпитанията на 
лагерите, се самоубиха в края на жи-
вота си. Съществува навярно такова 
знание, с което е трудно да се живее.

Проблемът с превръщането на човека 
в „биомаса“ не е изчезнал, в наше вре-
ме той придобива нови нюанси. Тази 
човешка биомаса е като гъст мраву-
няк, отказал се доброволно от личната 

свобода в замяна на удобства и гаран-
ции за сигурност. 

Какво точно се случва с човека, когато 
отдаде доброволно свободата си да 
взема решения в ръцете на друг човек, 
на авторитет? Какъв е механизмът 
на това подчинение? 

През 60-те години на миналия век 
Стенли Милграм, автор на книгата 
„Подчинени на авторитета“, провеж-
да серия психологически експеримен-
ти, които променят в голяма степен 
представите ни за свободната воля 
и морала. Експериментът е замислен 
така умело, че участниците в него не 
знаят, че се изследва тъкмо тяхно-
то поведение. Те са разделени на две 
групи: „ученици“ и „учители“. „Учи-
телите“ мислят, че изследването 
е насочено към „учениците“, чиито 
роли се изпълняват от наети актьо-
ри. „Учителите“ са инструктирани 
да наказват с електрошок „ученици-
те“, които трябва да решат някаква 
филологическа задача, като при всяка 
следваща грешка силата на удара се 
увеличава постепенно – от 20 до 360 
волта. В действителност не проти-
ча никакъв ток, „учителят“ натиска 
бутоните, обозначаващи все по-ви-
соки стойности на напрежението, и 
чува първоначално писъците, а след 
това воплите и молбите на „ученици-
те“ да прекрати наказанието. Зада-
чата на експеримента е да установи 
границата, до която изпитваните 
„учители“ ще се подчиняват на авто-
ритета на експериментатора, кога 
„учителят“ ще почувства морален 
дискомфорт, осъзнавайки, че при-
чинява на „ученика“ силна болка. Или 
изобщо няма да почувства... По съще-
ство става дума за моралния праг на 
„неподчинението“...

Спомням си в тази връзка моя собст-
вен житейски опит: аз съм осемнаде-
сетгодишно момиче, което мечтае 
да влезе в Биологическия факултет, 
провалям се на конкурса в Московския 
държавен университет и трябва да 
започна работа като лаборантка в 
научна лаборатория. Влизам плахо. 
Бъдещата ми ръководителка стои 
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пред химическа маса, до нея има блю-
до на Петри и машина, с която реже 
главите на новородени плъхове. Те са 
розови, слепи, голи, без козина. 

Ръководителката ми подава ножица 
и казва: „Ето, опитайте, ще успеете“.

Да взема в ръцете си малкия плъх – да 
преодолея вродената гнусливост, да 
отрежа главичката – да отрежа в са-
мата себе си някакъв орган, чието име 
не знам. Притаявам дъх и като съби-
рам цялата си сила, прерязвам глава-
та. Ще ме приемат!

Описах този епизод в романа „Казусът 
Кукоцки“. Наред с останалото, там 
разглеждам и една много важна тема 
– за медицинската етика. Именно то-
гава се сблъсках лично с този проблем 
– вземането на решение. Отрязах 
главата на плъха и през следващите 
две години се занимавах с това. Мо-
тивацията ми беше много силна: ние 
се занимаваме с наука, изучаваме хид- 
роцефалията. Ако проучим хидроце-
фалията при плъховете, ще разберем 
механизмите на това заболяване и ще 
се научим да го лекуваме при човешки-
те дечица...

Милграм иска да разбере: защо под 
влиянието на авторитет, в дадения 
случай изследователя, изпитваните 
хора се оказват способни на жесто-
кост, съвършено несвойствена за тях 
в частния им живот? Колко страдания 
са готови да причинят тези обикно-
вени хора на други, напълно невинни 
люде, когато причиняването на болка 
е част от служебните им задължения?

Резултатите от експеримента по-
казват, че необходимостта да се под-
чиняваме на авторитети е така дъл-
боко вкоренена в нашето съзнание, 
че изпитваните продължавали да из-
пълняват указанията въпреки морал-
ните страдания и силния вътрешен 
конфликт.

Сега нека се опитаме да съберем 
двете картини: експеримента на 
Милграм и типичната ситуация на 
осемнайсетгодишен младеж, повикан 
на военна служба. Самият Милграм се 

основава на интервюта с американски 
войници, участвали във Виетнамска-
та война и в други военни операции. 
Тук подчертавам универсалния харак-
тер на случващото се. Става дума за 
изработване на механизъм за подчи-
нение, който се задвижва в момента 
на получаване на призовката. Пола-
гането на клетва за „вярност“ играе 
същата роля, както инициацията в 
древните култури, символизирайки 
прехода на юношата към групата на 
„воините“.

Затвореното пространство на во-
енната част отнема възможността 
за общуване с други, конкурентни ав-
торитети – родители, свещеници, 
учители. Главен и единствен автори-
тет е старшият офицер. Строевата 
подготовка, колоните и редиците, 
движещи се като автомати, внуша-
ват чувството за единство и обща-
та задача за унищожаване на врага, за 
разтваряне на „личното“ в „общест-
веното“. Подчинението има солидна 
основа в съзнанието, то премахва   
вътрешните конфликти. Обясняват 
на войника, че убива за справедлива 
кауза, че предишните му човешки цен-
ности нямат никакво значение. Искам 
да подчертая: тук преразказвам кни-
га, писана през 70-те години на мина-
лия век от американец! Тече война и 
обикновени хора извършват такива 
неща, в сравнение с които описаните 
в експеримента „учители“ изглеждат 
като ангели. И ето че войната свърш-
ва, но не защото войничетата про-
глеждат и спират да убиват своите 
противници, а заради промяна в дър-
жавната политика.

Човекът, участвал в масови убийства 
на себеподобни, се връща към цивил-
ния живот, приключва авторитетът 
на старшия офицер, но повечето де-
мобилизирани си намират нови авто-
ритети, които снемат от тях отго-
ворността за деянията им.

Милграм заключава: „Парадоксално е, 
че тъкмо добродетели като верност-
та, дисциплината и саможертвата, 
които ценим най-много в човека, съз-
дават разрушителните механизми 

на войната и привързват хората към 
безчовечни системи на власт“.

Това е реалната ситуация в живота 
на съвременния човек: авторите-
тът казва едно, а съвестта – друго. 
Свободата се свежда именно до това 
човек да поема отговорност при ре-
шаването на житейски проблеми с 
различна сложност, изхождайки от 
собствените си представи за света, 
а не от инструкциите на авторите-
ти с различен ранг. Създаването на 
собствени представи обаче е трудна 
и доживотна работа за придобиване 
на знания и усвояване на човешката 
култура. Но тъкмо тази работа ни 
прави свободни.

„Независимая газета“, със съкращения

Превод от руски Димитрина Чернева

Людмила Улицка (род. 1943 г.) е 
сред най-ярките и влиятелни 
гласове на днешната руска 
проза. Биолог генетик по об-
разование, тя сякаш пренася 
съвършената оптическа апара-
тура в литературния си свят 
и внимателно проучва човека 
и вътрешния му живот. Книги-
те є са преведени на десетки 
езици, критиката ги определя 
като „проза на нюансите“ и 
често я сравнява с Чехов. Бъл-
гарските читатели я познават 
с романите „Медея и нейните 
деца“ (2005) и „Казусът Кукоцки“ 
(2017), със сборниците „Сонеч-
ка. Бедни роднини“ (2004) и „Не-
прекъсната линия“ (2019). През 
февруари 2022 г. писателката 
се противопостави на руско-
то нахлуване в Украйна, месец 
по-късно емигрира в Германия.

Людмила
Улицка
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Изложението за съвременно изкус- 
тво Документа в германския град 
Касел започна с амбицията да покаже 
некомерсиални артистични модели, 
принципи на колективизма и липсата 
на йерархии. Създаден през 1955 г., фо-
румът се провежда през пет години 
и дава сцена на актуалните процеси 
в световното изкуство. Тази година 
участваха над 15 000 артисти – ху-
дожници от Тринидад и Хаити, Мали, 
Нигер, Индия, Индонезия, Виетнам и 
др. Бюджетът възлизаше на 42,2 млн. 
евро. За куратор беше поканен твор-
ческият колектив „Руангрупа“ от 
Индонезия. Концепцията му използва 
принципа на снежната топка – учас-
тниците са окуражавани да канят 
други колективи, които предават 
поканата нататък. Международна-
та критика оцени изместването на 
гледната точка от западните пред-
стави за автономното произведение 
към социалната практика. Неслучайно 
мотото на индонезийския колектив е 
Make friends, not art.

Още през януари обаче се появяват 
първите обвинения, че се канят артис- 
ти и групи, които публично отстоя-
ват антиционистки и антиизраелски 
идеи. В отговор „Руангрупа“ обявява 
симпозиум на тема свободата на из-
куството „с оглед на нарастващия 
расизъм и антисемитизъм и увели-
чаващата се ислямофобия“. Впослед-
ствие той е отменен, а кураторите 
излизат с изявление за медиите, че на 
Документа няма да има антисемитска 
пропаганда, подобни нападки подкопа-
ват свободата на изкуството, Югът 
трябва да може да се изказва без опе-
кунството на западните дискурси.

След откриването на форума на 18 
юни дебатите отново се разразяват. 

Предизвиква ги мащабният транспа-
рант на индонезийския колектив „Та-
ринг Пади“. Картината е създадена 
преди двайсет години и е насочена 
срещу кървавия режим на Сухарто, 
известен с кланета, корупция и ма-
сово потъпкване на човешките пра-
ва между 1967 и 1998 г. Изобразен е 
народен съд – със съдии и врагове на 
народа, сред които са карикатурни 
фигури, символизиращи западните 
държави, подкрепяли режима на Су-
харто. Картината е показвана на 
различни форуми, но карикатурният 
образ на евреина чудовище с пура в 
устата и шапка с есесовски знак не е 
правел впечатление сред многоброй-
ните фигури. В Германия обаче той е 
забелязан и предизвиква силен резо-
нанс. На транспаранта има и друга 
фигура с антисемитски черти – вой-
ник със свинско лице, носещ кърпа със 
звездата на Давид и каска с надпис 
„Мосад“. Транспарантът е отстра-
нен. Впоследствие са открити други 
антисемитски клишета в брошура, 
представена от една алжирска женска 
инициатива. Политици от различни 
партии изразяват остри критики, а 

някои дори настояват за прекъсване 
на Документа. Федералните и мест-
ните органи за борба с антисемитиз-         
ма призовават да се установи кой 
носи отговорност за случващото се. 
Германският Бундестаг посвети за-
седание на скандала. Изпълнителни-
ят директор на Документа Сабине 
Шорман подаде оставка. Художничка-
та от Германия Хито Щейрл, една от 
малкото звезди на форума, изтегли 
работите си.

Случаите далеч не са единични – в про-
изведението си „Газа Герника“ Моха-
мед ал Хавайри сравнява израелската 
армия с Вермахта през Втората све-
товна война. След критиките, които 
получава, друг участник – Хамджа Ах-
сан, ляв активист и симпатизант на 
Народния фронт за освобождение на 
Палестина, обявен за терористична 
организация, се включва с пост във 
Фейсбук, в който нарича германския 
канцлер Шолц „фашистка свиня“. Мно-
гочасовата видеоинсталация Tokyo 
Reels показва на огромен екран пропа-
лестински пропагандни филми от 70-
те и 80-те години, събрани от един 

Завръщащи се образи
Документа 15	в	Касел																																												
(18	юни–25	септември	2022	г.)															
ще	се	запомни	с	поредица	
от	скандали	и	обвинения											
в	антисемитизъм	

Документа 15, Britto Arts Trust, ছাযা়িছব (Chayachobi), 2022, Photo Nicolas Wefers



23

октомври 2022

японско-палестински колектив. Сред 
инициаторите на проекта, който от-
крито възхвалява тероризма и омра-
зата към Израел, е Масао Адачи, бивш 
член на японската Червена армия, 
сътрудничила на Народния фронт за 
освобождение на Палестина. В края на 
май 1972 г. тя извършва атака с кар-
течница и гранати на летището в Тел 
Авив, убити са 26 души, 80 са ранени. 

Кураторите първоначално запазват 
мълчание, после отхвърлят критики-
те и накрая признават, че са подцени-
ли значението на форума в Касел. „В 
Индонезия никой не се е загрижил осо-
бено за нас. Документа обаче е почти 
държавен проблем“, казват членове-
те на групата Реза Афисина и Фарид 
Ракун пред берлинския „Тагесшпигел“. 
„Първите обвинения в антисеми-
тизъм през януари бяха неочаквани. 
Никога не сме предполагали, че ще 
ескалират толкова… От всичко това 
научихме, че трябва повече да обяс-
няваме какво правим.“ Според курато-
рите налице са културни недоразуме-
ния. Те обясняват, че не са срещнали 
желание за разбирателство и диалог. 
„В Индонезия, за разлика от Германия, 
все още няма истински речник, за да 
артикулираме какво е антисемитски 
мотив… Едва чрез дебатите ние раз-
брахме колко чувствителна тема е 
антисемитизмът за Германия.“

Публикуваме няколко гледни точки от 
дебата в немските медии.

Добре дошли                      
на Антисемита
Саша Лобо, сп. „Шпигел“

„Понеже не се говори достатъчно, 
да резюмирам накратко защо всичко 
това е антисемитизъм, макар и в раз-
лична степен. 

Приравняването на евреите и/или 
израелците (израелската армия) с на-
цистите е антисемитизъм, защото 
омаловажава Холокоста и същевре-
менно делегитимира самоотбраната 
на демократичната еврейска държава 
Израел.

Представянето на евреите като 
убийци на деца е средновековен ан-
тисемитски разказ, използван като 
емоционално оправдание за редица 
погроми. Той и днес все още се раз-
пространява като антисемитски ло-
зунг срещу Израел.

Скитащият евреин или „вечният ев-
реин“ се основава на разказа, че евре-
ин носи вината за смъртта на Иисус 
и затова е прокълнат вечно да скита.

Препратките към парите често са 
антисемитизъм, защото разпростра-
няват разказа за „богатите, могъщи 
евреи, които са в дъното на конспи-
рацията“. Много опасно клише, което 
вече е взело доказани жертви извън 
оправдаваните по този начин погро-
ми. Показателен е случаят с отвли-
чането на млад евреин в Париж през 
2006 г. Похитителите от една мла-
дежка банда са поискали 450 000 евро 
откуп от безпаричното семейство, 
защото вярвали, че всички евреи са 
богати или има как да получат пари. 
Когато роднините не могли да пла-
тят, похитителите изтезавали до 
смърт жертвата.

Движението за бойкот на Израел е 
класифицирано от парламентите и 
правителствата на Австрия, Чехия, 
Германия, както и от над 30 амери-
кански щата като антисемитско (за-
щото е антисемитско). И накрая, не е 
нужно да обяснявам защо изображени-
ята на гърбави носове, месести устни 
и свински глави са антисемитизъм…

Трябва да се има предвид, че това дъл-
боко антисемитско изкуство е съфи-
нансирано от германската държа-
ва. Толкова сдружения, институции, 
медии, изследователи и частни лица 
повтаряха от дълго време: който 
кани симпатизанти на движението за 
бойкот на Израел, ще пожъне антисе-
митизъм. Но никой – от Клаудия Рот 
(министър на културата на Германия, 
б.р.), през мениджмънта на Документа 
до управата на Касел, не поиска сери-
озно да се намеси. Лично аз не смятам 
за толкова важно, че някакъв ядосан 
артист псува федералния канцлер 

по маркетингови причини. Но когато 
страната, извършила Холокоста, на-
сърчава и разпространява открит ан-
тисемитизъм и чрез бездействието 
си възпрепятства установяването 
му, трябва да алармираме…“ 

Расизмът                               
и антисемитизмът                                  
изкуствено                           
се разделят
Еял Вайцман, професор по простран-
ствени и визуални култури в лондон-
ския университет „Голдсмитс“, „Бер-
линер Цайтунг“ 

„Нищо не боли така, както ударът 
от летящ назад бумеранг. Болката се 
усилва и от гнева, когато осъзнаем, 
че сами сме си причинили удара… Об-
рази, които тръгват от Европа, пъ-
туват през континенти и поколения 
и в променена форма се приземяват 
насред „Фридрихплац“, в центъра на 
Документа.

Антисемитизмът е сред подаръци-
те, които колониализмът носи. Аде 
Дармаван от „Руангрупа“ се спря 
по-подробно на това в речта си пред 
Бундестага през юли. Дармаван твър-
ди, че антисемитизмът е умишлено 
внесен в Индонезия от нидерланд-
ските колонизатори и немски засел-
ници. В страна, която днес има 275 
млн. жители и незначително еврейско 
малцинство. Колониалната власт е 
противопоставяла не-белите хора 
едни срещу други. Нидерландските 
колониални служители са насърчава-
ли демонизирането на китайските 
малцинства и използвали европейс- 
ки антисемитски идеи и образи, за 
да представят китайците, „както 
европейците представят евреите“. 
Историците на изкуството обясниха 
как тези стереотипи са си пропра-
вили път в културното въображение 
в Индонезия, смесвайки се с местни 
форми на изкуството и по-специално 
с яванския куклен театър на сенки-
те, известен като wayang. Чрез об-
разите на злодеи с клюнести носове и 

Завръщащи се образи

Документа 15, Britto Arts Trust, ছাযা়িছব (Chayachobi), 2022, Photo Nicolas Wefers
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танцуващи гротески антисемитски-
те тропи са намерили място в индо-
незийското общество. 

Хана Арент и Еме Сезер използват 
метафората на бумеранга, за да 
обяснят връзката между антисе-
митизма и колониализма. Европейс-                                       
кият фашизъм, нацисткият то-
талитаризъм и Холокостът също 
трябва да се разбират като завръ-
щане на расисткото насилие, което 
европейските империи са отпри-
щили през колониалните граници. 
Бумерангът, който застигна Доку-
мента, имаше и още една, вторична 
траектория: прелетял през конти-
ненти и поколения, европейският ан-
тисемитизъм се завърна „у дома“ под 
друга маска, като произведение на 
антиколониалното изкуство. Ако ис-
каме да използваме психоаналитична 
хипербола, можем да кажем: случило се 
е „завръщане на завръщането“. Никой 
не може да вини евреите, че са изпи-
тали ужас, когато внезапно са се озо-
вали в пресечната точка на тези два 
коловоза…“

Проблемът                  
на затворените                 
светове
Антъни Дирк Моузес, професор по по-
литически науки в Сити Колидж в Ню 
Йорк, „Гешихтен дер Гегенварт“ 

„Антисемитизмът не е чужд на индо-
незийската култура, всъщност него-
вите корени стигат поне сто години 
назад в историята. Фантазмените 
представи за евреите могат да се 
проследят до 20-те години на ХХ век, 
когато съвсем малко хора с юдейска 
вяра живеят в Нидерландските Из-
точни Индии. Те произхождат от Ни-
дерландия, Източна Европа, Армения, 
Ирак и Китай, развиват търговия, 
създават масонски ложи и основават 
през 1927 г. една ционистка организа-
ция, както пише покойният историк 
Джефри Хейдлър от Калифорнийския 
университет – Бъркли. През 2004 г. 
той направи разграничение между 
популярното тогава в Индонезия ан-
тиизраелско движение и това, което 

той определя като „действителен 
антисемитизъм“. Последният, твър-
ди Хейдлър, е внесен от Европа чрез 
нидерландското нацистко движение 
и германски имигранти. Още преди 
това нидерландските колониални 
служители са обвинявали китайските 
търговци, че се държат „като евреи“, 
и така са посели семената на антисе-
митизма. Моделите на деколонизация 
водят до по-нататъшно идентифи-
циране на евреите с европейците и 
други аутсайдери. От една страна, те 
са маркирани като „бели“, от друга, са 
свързвани с по-голямото малцинство, 
китайците. След като през 1942 г. 
японците окупират Нидерландските 
Източни Индии, евреите не са арес-
тувани, защото не са граждани на 
вражески държави. Гестапо настоява 
японците да арестуват евреите от 
неутрални страни. След войната, по 
време на битката срещу индонезийс- 
ките националисти, британските и 
победените японски военни сили ох-
раняват арестуваните евреи, което 
в антиколониалните представи ги 
идентифицира с противниците на 
независимостта… Както други евро-
пейци, повечето евреи напускат бъ-
дещата Индонезия, следвайки един 
повтарящ се модел, според който ев-
реите напускат обществата в процес 
на деколонизация и се преместват 
в колониалната метрополия, чието 
гражданство притежават, в други за-
падни държави или в новосъздадената 
държава Израел. Малкото нидерланд-
ски евреи, които остават в страната 
след обявяването на независимостта 
на Индонезия през 1949 г., най-често 
запазват нидерландското си граждан-
ство, което от своя страна засилва 
впечатлението, че са бели европейци и 
са в сговор с бившите колониални сили.

Както стана на Документа, всяка сре-
ща на Изтока и Запада, Севера и Юга е 
изпълнена с рискове от взаимно нераз-
бирателство: не само по отношение 
на символите, но и по въпроса за гло-
балната справедливост, колониално-
то господство, западната подкрепа за 
диктатори като Сухарто и окупирани-
те от Израел палестински земи…“

Антисемитизъм           
и постколониализъм
Самуел Залцборн, професор по поли-
тически науки в Университета в Ги-
сен, „Франкфуртер Рундшау“ 

„Настоящата Документа се превърна 
в манифест на антисемитизма. И то 
не в изолирани случаи, а с множество 
произведения на изкуството. И забе-
лежете, не под формата на закодиран 
антисемитизъм, а открито, грубо, 
разпознаваемо от всеки… Причина за 
съвременния постколониален анти-
семитизъм е непреработеният ляв 
антисемитизъм от 70-те и 80-те 
години, който е основен структурен 
белег на антиимпериалистически-
те групи и в значителна степен под-
готвя днешната глобализация на ан-
тисемитизма. Представителите на 
средата, възприемаща себе си като 
лява, които днес разпространяват 
антисемитизъм и омраза към Израел, 
все още следват народния светоглед 
за антиимпериализма (днес той ми-
нава под етикетите „етнически“ или 
„културноразнообразен“), повлиян от 
етническо-колективистични пред-
стави за хомогенност. Антиимпери-
ализмът, насочен основно срещу Аме-
рика и Израел, представлява рамкова 
идеология, интегрална част от която 
е антисемитизмът, преди всичко под 
формата на антиционизъм…

Антиимпериалистическият свето-
глед се обръща не само срещу Израел 
и Америка, а и срещу всичко, което 
асоциативно се свърза с тях: срещу 
Просвещението и либерализма, срещу 
модерността и индивидуалността, 
срещу свободата и демокрацията 
– накратко, срещу всеки мироглед, 
който обещава на човека индивиду-
ална свобода и лично щастие. На това 
антиимпериалистите противопос-
тавят представата за хомогенни об-
щества, в които от значение е колек-
тивът, а не индивидът. За всичко в 
този светоглед, което не функциони-
ра, както си го представяме, отговор-
ността се прехвърля върху Америка и 
Израел…“

Подбор и превод Людмила Димова
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Словата, които толкова често мо-
жем да чуем днес, за края на истори-
ята, както и за началото на пост-
човешката и постисторическата 
ера, всъщност забравят един съвсем 
простичък факт: че човекът винаги е 
в процес да стане човек или да прес-
тане да бъде такъв, с други думи, да 
умре за човешкото. 

Претенциите за достигнатата „жи-
вотност“ или за завършената „чо-
вешкост“ на човека в края на исто-
рията изобщо не отчитат цялата 
конститутивна незавършеност на 
човешкото същество. 

Подобни съображения са приложими 
и към разсъжденията ни за смъртта 
на Бога: както човекът винаги се на-
мира в процес на това да стане човек 
или да престане да бъде такъв, така 
и божественото ставане на Бога ви-
наги продължава и никога не свършва 
веднъж завинаги. 

В този смисъл трябва да се разбира и 
известната фраза на Паскал, че Хрис-
тос е в агония чак до края на света. В 
агония – тоест (по етимология) в бор-
ба или в конфликт със собствената Си 
божественост – и по тази причина Той 

никога не е умирал, а само, така да се 
каже, е умирал за Себе Си. 

Единственият смисъл на човешката 
история е в тази несекваща агония. 
Затова и дрънканиците за края на 

полубоговете и на почти божестве-
ните или повече или по-малко човешки 
фигури. 

Историята се състои от същества, 
които вече и още не са божествени, 
но вече и още не са и човешки: тоест 
имаме, така да се каже, „полуистория“, 
както имаме полубогове и почти хора. 
По тази причина единствените клю-
чове за тълкуването на историята се 
оказват ангелологията и демонологи-
ята, които съзират в нея – подобно на 
отците на Църквата или на апостол 
Павел, които определят ангелите 
(или демоните) като сили и господ-
ства на този свят – неспирна битка 
между по-малкото от боговете или 
повече или по-малкото от хората. 

И ако можем да кажем нещо за днешна-
та ситуация, то е, че през последните 
две години ние с безпрецедентна яс-
нота видяхме бесовете, действащи в 
историята, както и бесовстващите, 
които сляпо ги следват в напразния си 
опит завинаги да прогонят ангелите 

Джорджо Агамбен

Ангели и демони
„Ако	можем	да	кажем	
нещо	за	днешната	
ситуация,	то	е,	че	през	
последните	две	години	
ние	с	безпрецедентна	
яснота	видяхме	бесовете,	
действащи	в	историята,	
както	и	бесовстващите,	
които	сляпо	ги	следват	
в	напразния	си	опит	
завинаги	да	прогонят	
ангелите.“	Текст																						
на	известния	италиански	
мислител	от	неговия	блог	
Quodlibet 

Джорджо Агамбен (род. 1942 г.) е един от най-значими-
те съвременни философи. В Homo sacer I – своя opus 
magnum (превод на български Снежанка Михайлова,  
2006 г.) – той преосмисля европейската модерност 
през идеята за биополитика. Агамбен поставя „оголения 
живот“ на човешките същества в центъра на социума 
и тълкува разцвета на тоталитаризмите през ХХ в. 
Втората част от поредицата Homo sacer (превод 
Валентин Калинов, 2019 г.) е посветена на извънред-
ното положение и гражданската война. На български 
език са преведени още и следните негови книги: „Иде-
ята за проза“ (превод Валентин Калинов, 2020 г.) и „Що 
е?... съвременно, диспозитив, творчески акт, заповед“ 
(превод Валентин Калинов, 2021 г.), както и послесло-
вът му към „Разходката“ на Роберт Валзер (2014 г.) 
– всички те издадени от ИК „Критика и Хуманизъм“.

историята, струва ми се, че прене-
брегват тъкмо този безспорен и оче-
виден факт – че историята винаги се 
намира в процес на завършване.

Оттук и настойчивостта на къс-
ния Хьолдерлин по отношение на 

– тези ангели, каквито са били и сами-
те те, но преди безкрайното си грехо-
падение в историята.

4 август 2022 г.

Превод от италиански Тони Николов

Уилям Блейк, Лошите сънища на Йов, 1825 г.
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Проф.	Фотев,	как	да	тълкуваме	и	
разбираме	вашата	най-нова	книга	
„Диалогичният	разум“	(ИК	„За-
харий	Стоянов“,	2022	г.)	–	като	
теория	ли,	или	като	история	на	
разума?	Защото,	струва	ми	се,	кни-
гата	ви	може	да	се	чете	и	по	двата	
начина	–	и	като	теория	на	разума,	
и	като	история	на	разума.	Вие	все	
пак	кой	от	двата	предпочитате?	

Предпочитам да се чете като теория 
на разума. Не е история, нито исто-
рия на идеята/идеите за разума: и 
двете са тежки и много мащабни за-
дачи, с които не бих могъл да се заема 
и да изпълня. Но вашето колебание 
не е безпочвено. В моята перспекти-
ва на високата теория се предполага 
контекстуалност. 

Дълбоки са водите на разума. Тъй 
като по природата си той винаги из-
питва безпокойства. Безпокойство-
то е ключово свойство на разума. 
Вълнуващо е. Беше много вълнуващо 
за мен. 

Все	пак,	ако	искаме	да	определим	
характера	на	книгата	ви,	кое	оп-
ределение	ще	е	най-точно:	1)	кни-
гата	е	социологическа;	2)	книгата	
е	феноменологическа;	3)	книгата	е	
философска?

Феноменология. Според моето раз-
биране феноменологията е наука 
за дълбочинното. Да се стигне до 

последната дълбина; постигане на 
само-очевидното, което не може да 
се постави под въпрос. Тръгва се от 
про-зрение и накрая ни се открива 
очевидното в целия си блясък. Ако не 
стигнем до очевидността, озарение-
то е било измамно. 

Споменах, че разумът е контексту-
ален, което личи още като се пог-
ледне съдържанието на книгата. 
Контекстуалността е кардинален 
епистемологически проблем. В други 
мои съчинения съм се занимавал с въп- 
роса. В класическата или, по-точно 
казано, традиционната епистемо-
логия фундаментална предпостав-
ка и основна грижа е било знанието 
(епистеме) да бъде освободено от 
екзистенциалните условия на свое-
то произвеждане и валидност. Чисто 
знание! Социологията на знанието 
обаче взривява принципа на класи-
ческата/традиционната епистемо-
логия. Социологията на знанието не 
отрича екзистенциалните условия, а 
ги проблематизира. И тъй нататък. 
По много причини в книгата не се за-
нимавам с тази тема и перспектива. 
Между другото, има философия на 
социологията, моят приятел Рандъл 
Колинс преди доста години написа 
книга, озаглавена „Социология на фи-
лософията“. Между нас има различия. 
Споменаването на социологията във 
вашия въпрос ми е много приятно.

Направи	ми	впечатление,	че	сте	
написали	книгата	с	къси,	ударни	

изречения,	сякаш	ги	изстрелвате	
от	картечница.	Категорични	из-
речения,	утвърждаващи	изрече-
ния.	По	този	начин	ли	трябва	да	
се	говори	за	разума	–	категорично	
и	утвърдително?

Не, има нещо друго. Когато пиша, се 
грижа за понятийна яснота, докол-
кото предметът позволява, както 
казва Аристотел. Е, дали успявам, 
валидната оценка не е моята. Коле-
га, професор по музика, забеляза този 
мой стремеж. 

Гьоте има пленителна мисъл за „Кри-
тика на чистия разум“. Когато четеш 
Критиката, имаш чувството, казва 
Гьоте, че се намираш в светла стая. 
Пределна понятийна яснота! Към 
това се стремя.

Вие	изпробвате	и	изпитвате	разу-
ма	през	различни	епитети	и	опре-
деления,	18	на	брой,	ако	не	се	лъжа.	
В	тази	връзка:	един	ли	е	разумът,	
или	той	може	да	се	прояви	един-
ствено	през	различните	еманации,	
които	вие	излагате	във	вашата	
книга?

Изкуството е едно и много (изкус- 
тва), науката е една (идеята е исто-
рически позната) и огромен ансамбъл 
от науки, рационалността е една, 
но Вебер ни каза, че са множество. В 
„Дисциплинарна структура на социо-
логията“ изтъквам, че познавателно 
и социално институционализираните 
социологически дисциплини са около 

В дълбоките води

Със	социолога	проф.	Георги	Фотев	
разговаря	Митко	Новков

„Политическият	разум	
по	същността	си	е	
диалогичен	разум.	Но	не	
е	излишно	да	напомня,	че	
за	мен,	когато	се	говори	
за	диалог,	бутилките	
със	сироп	трябва	да	
се	оставят	надалеч.	
Политиката	е	много	
сериозно	нещо“

на разума
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50, но вече са повече. А социологичес- 
ките парадигми! 

Разумът е един и много. Предпазли-
во употребявам понятието „видове 
разум“. „Разуми“ е неудобен термин. 
Броят на разглежданите в книгата 
видове разум, разумите, не е изчерпа-
телен. Принципно са възможни може 
би безброй разуми. Но да оставим 
този въпрос, защото моят отговор 
би бил много обширен. Предпочитам 
да определя разума като полипара-
дигмален. Служа си с този термин по 
отношение на социологията. Такъв е 
характерът и на други фундаментал-
ни науки.

А	тези	18	вида	разум/и	как	се	съ-
отнасят	помежду	си	–	в	йерархия	
или	в	констелация?	Или	в	един	ис-
торически	период	имаме	едно,	ако	
мога	да	се	изразя	така,	съзвездие	
от	разуми,	а	в	друг	–	друго?

Чудесен въпрос! По-скоро в консте-
лация. Но констелацията предполага 
общо пространство. То обаче би било 
твърде изкривено, но в такъв случай 
констелацията става най-вероят-
но проблематична. Не можем да из-
ключим историческото време. Меж-
ду другото, аз съм свикнал да мисля 
времето като множествено и когато 
казвам историческо време, си мисля 
и за другите измерения на времето, 
например социалното време (разбира 
се, между двете има известно припок- 
риване). Има епохи, в които разно-
видности на разума съсъществуват 
като констелация, дори образуват 
система. Що се отнася до съотна-
сянето, то е специалният проблем. 
Щом разумът е полипарадигмален, 
между разновидностите (парадигми-
те) на разума има несъизмеримости. 
Това е фундаментален проблем на 
многообразието или многоликостта 
на разума. Несъизмеримостите са 
главна тема в моите теоретични со-
циологически трудове. Тежък проблем                            
в голямата социология. Решението 
на главоболните проблеми е в „Диа-
логична социология“. Струва ми се, че 
книгата остава неразбрана. Би могло 

да бъде публикувана на английски. 
Подтикван съм от мои западни коле-
ги. Но честно казано, не ми се занима-
ва, нямам време и мотив. 

Като	продължение	на	горния	въп-	
рос	–	има	ли	историческо	време	без	
разум?	И	ако	има	–	как	се	оправя	
разумът	в	едно	такова	неразумно	
време?	

Има състояние на безумие в живо-
та на отделен човек, в съвместния 

парадигма, и обратно. Съществуват 
несъизмеримости между божестве-
ния разум и естествения (човешкия 
разум) и тези несъизмеримости се из-
разяват тъкмо в сблъсъка на разумно 
и неразумно. Всеки е изпитвал борба-
та между разума на ума и разума на 
сърцето. Конфликтът е разгънат в 
отделна глава на книгата.

Често	употребявате	в	текста	ду-
мата	„осево“,	като	осевата	епоха	
на	Карл	Ясперс.	Дали	тази	ваша	
книга	не	е	рожба	на	вашето	безпо-
койство,	че	сме	забравили	тъкмо	
осевите	основания	за	нормалното	
и	развиващо	се	според	разума	чо-
вешко	общежитие?

Ясперс ми е близък като мислител от 
студентските времена. От моя учи-
тел Асен Игнатов, тогава асистент, 
когото прогониха от университета, 
а след това и в емиграция. Видоизме-
ням голямата и мощна метафора на 
Ясперс. 

Не се ангажирам с вашето предполо-
жение за контекста на моето без-
покойство. Трябва да изтъкна друга 
основна теза в моите трудове. Аз 
гледам на общественото развитие и 
респективно на основните сфери на 
духа като не-линейни процеси. Няма 
как да се впускам тук в подробности. 
Моят отговор на въпроса ви би бил 
различен от този, който е предполо-
жен във въпроса. Тези страни на не-
щата съм поставил в книгата в скоби, 
тоест не ги подлагам на изследване.

Цитирате	Джон	Ролс	за	готов-
ността	да	се	изслушват	другите.	
Не	става	ли	обаче	така	понякога,	че	
политическите	противоборства	
заглушават	гласа	на	разума	и	от	
публичен	разумът	се	превръща	в	
крещящ	и	безпардонен,	нагрубяващ	
дори?

Да, точно така. Готовността да се 
изслушват другите е ключов момент 
от аксиоматиката на диалогичния 
разум.

За	политическия	разум	може	ли	да	
се	каже,	че	той	е	съвкупност	от	

живот или пък при сблъсък между два-
ма или повече хора. Има колективно 
безумие и т.н. Има времена на упадък 
на разума. Цели общества са в помра-
чение на разума.

Разумът е един от атрибутите на 
човешката природа и на човешкия 
жизнен свят, на обществото. Въп- 
росите на разума като полипарадиг-
мален се поставят и в друга плос- 
кост. Разумното в перспективата 
на една парадигма може да изглежда 
неразумно от гледна точка на друга 
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Георги Фотев (род. 1941 г.) 
е известен български соци-
олог. Почетен професор на 
Нов български университет и 
директор на Центъра за изу-
чаване на европейските цен-
ности. Бил е министър на на-
уката и висшето образование 
(1991). Действителен член на 
European Academy of Sciences 
and Arts от 1993 г. Сред основ-
ните му трудове са: „Социал-
на реалност и въображение“ 
(1986), „История на социологи-
ята“, том 1–2 (1993), Ethnicity, 
Religion and Politics (1999), „Гра-
ници на политиката“ (2001), 
„Диалогична социология“ (2004), 
„Дългата нощ на комунизма в 
България“ (2008), „Българската 
меланхолия“ (2010), „Смисъл и 
разбиране“ (2014), „Човешка-
та несигурност“ (2016), „Фе-
номенология на чувствата“ 
(2018), „Диалогичният разум“ 
(2022) и др. В негова чест е 
публикуван монументалният 
сборник „Светове в социоло-
гията“ (2006) с участието на 
световни имена като Зигмунт 
Бауман, Едуард Тирикян и др.

Георги
Фотев

разума	на	политическите	партии	
на	политическия	терен?	Или	пък	е	
обратното	–	партийните	разуми	
по-скоро	оформят	политическо	
неразумие,	отколкото	разумност?

За политически разум може да се го-
вори, доколкото политиката е дифе-
ренцирана като специфична жизнена 
сфера на обществото. Това става в 
модерната епоха, след края на пред-
модерното общество, в края на Сред-
новековието и с настъпването на Но-
вото време. Италианският ренесанс 
е преходът. Николо Макиавели, един 
от титаните на Ренесанса, открива 
политиката като почиваща на свои 
закони, които определят политичес- 
ката рационалност като независима 
от религиозните и собствено ети- 
ческите основания. Широко извест-
ният макиавелизъм е потискащо не-
разбиране на учението на гениалния 
флорентинец. В моята много важна 
книга „Социална реалност и въобра-
жение“ съм отделил специално вни-
мание на Макиавели, наред с Мике-
ланджело Буонароти и др. Смятам, 
че Макиавели открива политическия 
разум. 

Политическият разум по същността 
си е диалогичен разум. Но не е излиш-
но да напомня, че за мен, когато се го-
вори за диалог, бутилките със сироп 
трябва да се оставят надалеч. По-
литиката е много сериозно нещо. Тя 
е една от най-висшите и сложни чо-
вешки дейности, тъй като нейната 
финална цел е общото благо. Общото 
благо е просто, но пътят до прости-
те и близки неща е дълъг и много мъ-
чен. Нужно е мислене.

Може	ли	да	се	каже	за	социалните	
мрежи	–	Фейсбук,	LinkedIn,	Инста-
грам	и	други,	че	те	са	проявление	
на	монологичния	разум,	който	не	
иска,	отказва,	опъва	се	чак	да	влиза	
в	диалог?	И	по	този	начин	засил-
ва	паралелността	на	различните	
съществувания?	Съществувания,	
които	не	се	пресичат,	а	ако	се	пре-
секат	–	нападат	се	и	се	ругаят.

Терминът социални мрежи (в диги-
талното) монополизира другото си 

значение и се наложи във всекиднев-
ния език. Вероятно читателят 
на книгата ще е заинтригуван от                                   
Глава XV – „Симулативен разум“. Ди-
гиталният свят е нововъзникнал 
след Четвъртата индустриална 
(дигитална) революция. В моите со-
циологически трудове се занимавам 
многократно с множествеността на 
световете, което е в същото време 
множественост на реалностите. Те-
мата идва от Уилям Джеймс и Алфред 
Шютц. Дигиталният свят е съвър-
шено нов свят. Ако го съпоставим със 
световете, които специално Шютц 
третира, като света на фантазиите, 
света на сънищата например, уста-
новяваме много съществени разли-
ки. Аз приемам тезата на Шютц, че 
светът на всекидневната реалност 
е върховната реалност в онтологиче-
ски смисъл. Особеността на дигитал-
ния свят е специфичното раздвояване 
на върховната реалност, което спо-
ред мен не може да се каже за другите 
възможни светове. Разумът на диги-
талната реалност наричам симула-
тивен разум. Към това ме подтикна 
постмодернистката визия на Жан 
Бодрияр. Социалните мрежи са три-
умф на хоризонталната интеграция. 
В такъв хоризонт се създават фунда-
ментални предпоставки за диалога и 
диалогичния разум в моето разбиране. 
Но едно условие не е достатъчно. В 
сферата на духа, в човешките реал-
ности изключвам еднолинейния де-
терминизъм. Всеки социален факт е 
двусмислен. Твърдението има силата 
на аксиома. Вашите безпокойства за 
дигиталните полета като хранилища 
на монологичния разум са основател-
ни. Но за това е нужен друг разговор. 

Завършвате	със	следното	изре-
чение:	„Смисълът	е	отговор	на	
въпрос,	а	отговорът,	който	ви-
наги	е	контекстуален,	неизбежно	
става	подвъпросен“.	Какви	всъщ-
ност	подвъпроси	възникнаха	у	вас,	
след	като	сложихте	последната	
точка	на	книгата	„Диалогичният	
разум“?	И	успяхте	ли	вече	да	им	
отговорите?	

О, възникнаха нови въпроси. Напъл-
но неподозирани в началото. Не съм 
станал по-щастлив. Това е участ. И 
все пак има едно особено удовлетво-
рение. Знам какво съм направил и дал 
на науката и националната култура. 
Ще се изразя по друг начин. Отчитам 
се пред българското общество, на 
което съм скромен служител. Имам 
привилегията да се отчитам не на 
княз или някаква друга особа. Всички 
хора, независимо от техния ранг, са 
мои ближни.
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Съчетавате	много	ангажименти,	
зает	сте	с	толкова	много	проек-
ти.	Откъде	да	започнем,	господин	
Чучков?	

Може би от най-ранната възраст, за-
щото тогава имах невероятни срещи 
с удивителни български музиканти, 
които ми помогнаха в моя път. На 
5-годишна възраст бях в детската му-
зикална школа в Горна Оряховица. Баща 
ми беше лекар в града. Там имах много 
добра учителка, Луиза Мумджиева. 
От време на време тази школа се ин-
спектираше от известни музиканти. 
Дойде проф. Андрей Стоянов и прос-
луша няколко деца. Когато ме чул, той 
казал на родителите ми: „Това дете 
трябва да дойде в София, аз ще го обу-
чавам и ще следя неговото развитие“. 

Родителите ми след две години успя-
ха да купят жилище в София и така се 
преместихме, а Андрей Стоянов наис-
тина пое първоначалните ми уроци. 
След това ме разпредели при Евдокия 
Томова и един или два пъти в месеца 
ходех, за да ме прослуша какво съм на-
правил. Музикалното училище завър-
ших с пиано при Людмила Ченкова. В 
Консерваторията имах щастието да 
работя по пиано с проф. Лили Атана-
сова, а по композиция с Веселин Стоя-
нов. Това беше другата интересна 
среща, която имах с брата на Андрей 
Стоянов. И отново беше предизвикана 
среща, защото аз отрано започнах да 
композирам. Първата си творба напи-
сах на шест години – валсче в си минор. 
Много по-късно същото валсче, но вече 

в ла минор, стана една много известна 
италианска песен – „Хор на сътворе-
нието“, като текста написа поетът 
Лучано Берета. Диригентката на дет-
ския хор от Болоня ми направи този 
подарък. Имах една среща с този из-
вестен хор и един от въпросите беше: 
„Коя е първата ви композиция?“. Аз 
изсвирих това валсче. Тогава Мариеле 
Вентре ме покани на вечеря. Учудих се 
много, но когато отидох, тя ме помо-
ли да вляза в студиото ѝ и да запишем 
пиеската. Така и направихме. След кое-
то тя дала записа на този поет, който 
създал великолепния текст. След това 
на български го направи Лилия Вучкова. 

Тогава	ли	започнахте	да	работите	
с	Мариеле	Вентре?

Предизвикани срещи 

С	Виктор	Чучков																								
за	неговата	дейност																
като	пианист,	
композитор,	преподавател	
и	мениджър	разговаря																											
Светлана	Димитрова

Виктор Чучков, фотография Василка Балевска
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Не, с нея се запознах през 1984 г. в те-
лефонен разговор. Тогава имах подръ-
ка моя син Борко, който пееше непре-
къснато. Избрахме и партньорката 
му, Радослава Малякова. Беше 27-ото 
издание на фестивала „Златната мо-
нета“. Текстът на песента е на Дра-
гомир Шопов, а италианския направи 
много сериозен автор, Серджо Томине-
ли. Песента „Кой нарисува тази дъга“ 
се превърна в хит. Така започна пос- 
тоянното ми сътрудничество с този 
фестивал. Хорът на Болоня дойде тук 
и направиха голямо турне, с препъл-
нени зали. Те пяха и български песни, 
защото така правеха навсякъде. Пяха 
„Върви, народе възродени“ на прекра-
сен български език, песни на Петър 
Ступел, „Лека нощ, деца“, мои песни. 
Бяха в София, Варна, Пловдив, Шумен, 
Русе, Търново. Посрещането беше 
много топло и емоционално. Дълго вре-
ме след това говореха с голям възторг 
за България. Направих и един концерт 
на наши най-млади таланти в Зала 1 
на НДК. Мариеле остана очарована и 
дори някои от тях гостуваха в Боло-
ня. Поканиха ни и за Коледа с концерт, 
в който участваха хор „Росна китка“, 
цигуларката Мила Георгиева, малкият 
тогава Румен Бояджиев-син, Детски-
ят радиохор с Христо Недялков. Кон-
цертът беше излъчен и по РАИ. Мари-
еле Вентре разчупи традицията, като 
представи пред публиката по теле-
визията и в залата Мила, която беше 
на десет или единайсет години. Аз ѝ 
акомпанирах. 

Да	продължим	с	композирането…

Веселин Стоянов участваше в една 
среща на композиторите. Админис- 
тративният секретар на Съюза на 
композиторите беше приятел на баща 
ми и той го помолил да ми направят 
прослушване. Аз отидох и трябваше 
да изсвиря няколко мои композиции 
пред седем-осем души. Като мина про-
слушването, Веселин Стоянов каза, че 
ще бъда негов ученик, и така три-че-
тири години преди Музикалната ака-
демия аз ходех на уроци при него. Всеки 
месец по няколко пъти му предста-
вях какво съм направил. След като ме 
приеха, вече официално станах негов 
ученик. През 2022 г. се навършиха 120 

години от рождението му… Той освен 
пълна творческа свобода ми даваше и 
съвети. Когато бях във втори курс в 
Консерваторията, имаше сътрудни-
чество с летните курсове във Венеция 
„Ваканце музикале“, които се органи-
зираха от Римската академия „Санта 
Чечилия“. На ректорски съвет се взе 
решение да се изпрати една група. Бях-                                                   
ме девет-десет души, а това се случи 
през 1966 г. Имам знаменити спомени. 
Бях в класа на Винченцо Витале – за-
бележителен педагог, който заради 
сценичната треска рядко свиреше на 
сцена, но беше изключителен пред-
ставител на неаполитанската школа. 
Той учеше пианистите както на тех-
ническо усъвършенстване, така и на 
интерпретаторско майсторство. За 
него беше важно не многочасовото 
репетиране, което неминуемо води 
до тендовагинити и други проблеми, 
а правилната постановка, да не се 
свири напрегнато, което се отразява 
и на качеството на звука. С Витале 
свирих само гами и няколко етюда на 
Клементи, но много бавно, за да се ус-
вои правилното свирене. Работих че-
тиридесет дни с него. После, когато 
станах негов ученик, дълго след това 
той се осмели да ми даде някои сонати 
на Бетовен, Клементи, Шопен, но вече 
бях минал тази отрезвителна школа. 
Престоят ни във Венеция завършва-
ше с финален концерт и аз реших да 
напиша една творба, „Впечатления 
от Венеция“, която да изпълним всич-
ки българи в курса. Нямахме певица, но 
аз намерих една испанка, Глория Рамос. 
Участието на вокала беше без текст. 
След успешното изпълнение на твор-
бата ректорът на „Санта Чечилия“ 
Ренато Фазано ми предложи да продъл-
жа с тяхна стипендия образованието 
си в Рим. Аз обаче не бях завършил об-
разованието си тук. Започнах да звъня 
на Лили Атанасова и на Веселин Стоя-
нов, за да ги питам какво да правя. Те 
и за миг не се замислиха и ми казаха, че 
трябва да приема. Влязох композиция и 
изучавах всички музикални дисциплини, 
както е по програма. Даже и по задъл-
жителен орган, което ми беше много 
интересно. А по пиано продължих с 
Винченцо Витале. За да се издържам, 
допълнително давах частни уроци. 

Няколко месеца след като започнах, 
получих предложение и за концерт – 
първо за половин концерт, разделен с 
един флейтист и челист. Беше в Кас-
тел Сант Анджело, замъка, който зна-
ем от „Тоска“, където има прекрасна 
зала. Три години след това бях отишъл 
на един курс в Таормина, Сицилия, кой-
то се водеше от прочутата пианистка 
Орнела Сантоликуидо, която е свирила 
с Тосканини. Тя реши да ме подготви за 
международен конкурс. Явих се на кон-
курса „Франческо Паоло Нелия“ в град 
Енна, където спечелих Първа награда 
през 1969 г. Това ми даде тласък, тъй 
като носителят на първата награда 
трябваше да изнесе няколко концерта. 
Член на журито беше директорът на 
радиото в Лугано, Италианска Швейца-
рия, който ме покани на записи. Записах 
творби от Брамс, Бах, Месиен, Дебюси, 
Равел и Веселин Стоянов. Първият ми 
концерт след конкурса беше в Милано, 
където се запознах с Марчело Абадо, с 
когото след това имахме приятелска 
и творческа връзка. Той беше дирек-
тор на консерваторията „Верди“, но и 
много сериозен музикант. И ето така 
се промени животът ми. Гостувал съм 
много в Италианска и Френска Швейца-
рия. Когато импресарии канеха препо-
давателката ми Орнела Сантоликуидо, 
тя препоръчваше и мен. Невероятен 
жест от нейна страна. Така стана, че 
имах много концерти заради нейното 
съдействие. След това намерих своя 
импресарио, Милвия Терцаги. По приме-
ра на Орнела аз пък тогава препоръчах 
Мила Георгиева за концерти. Бяхме за-
едно във френската телевизия, пред-
ставих я на конкурса в Болоня. По това 
време решиха да направят там конкурс 
„Премио Моцарт“ за даровити деца от 
цял свят. Първата награда на първия 
конкурс спечели Мила, както и стипен-
дия, с която след това продължи обра-
зованието си в Америка.

По време на следването в Рим завър-
ших и курс по камерна музика при проф. 
Гуидо Агости, който беше знаменит 
пианист и педагог. При него имах осем 
часа седмично и минавах толкова ка-
мерни творби, че оцених това богат-
ство и сложното мислене на компо-
зиторите, пишещи камерна музика. 
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И не само сложно, но даващо криле на 
всички инструменталисти, които 
участват в състава, защото там те 
са равностойни.

Но	самият	вие	предпочитате	да	
пишете	симфонична	музика.

Да, предпочитам симфоничната музи-
ка. Самият аз заимствах примера на 
Агости, който не преподаваше пиано 
в „Санта Чечилия“, водеше курсове в 
Сиена и къде ли още не, но преподава-
ше камерна музика. Реших да направя 
като него, а и за да не се конкурирам с 
многото пианисти тук, които искаха 
да бъдат в клавирната катедра. Кога-
то се върнах през 1971 г., проф. Веселин 
Стоянов не беше между живите. Алек-
сандър Райчев, който сега също има 
юбилей – 100 години от рождението му, 
беше ректор. Той ме посрещна и каза, 
че биха искали такива млади музиканти 
да станат преподаватели. Аз бях пър-
во на хонорар, после се явих на изпит за 
щатен преподавател и се оказах много 
млад преподавател.

Наред	с	творческата	ви	дейност	
заемате	 и	 административни	
постове.

Да, в Съюза на българските компози-
тори, което си беше предизвикател-
ство. След 1990 г., когато Парашкев 
Хаджиев стана председател, му хрумна 

да ме покани като главен секретар. 
След Хаджиев дойде Лазар Николов, 
а след това аз за два мандата. Тогава 
организирах много събития, свързани 
с изпълнението на български творби. 
Спомням си едни срещи – „Новите по-
неделници“, на които представяхме 
различни творби. Канехме също поети 
и художници. Исках СБК да бъде отво-
рен и българската музика да навлезе в 
програмите на различни състави. От-
делих много време за разговори с мои 
приятели диригенти, които да пред-
ставят освен класиката и българска 
музика. 

Друга	страна	от	творчеството	ви	
е	филмовата	музика,	и	то	не	само	
като	неин	композитор,	но	и	като	
продуцент.

Имам около 20 игрални и много доку-
ментални и анимационни филми. Музи-
ката не може да бъде на първо място. 
Тя трябва да се вмъкне много тайно и 
да подсили въздействието на всичко, 
което се случва на екрана. Това е ис-
тинската филмова музика, която се 
запомня, но не се усеща. Филмовата 
музика е една голяма, безкрайна любов… 
Още като студент в Рим трябваше 
да напиша нещо само за пиано за един 
филм за италианския художник Филипо 
де Пизис. У нас първият филм, за кой-
то направих музика, беше дипломната 

работа на проф. Халачев и се казваше 
„Танц върху огъня“. Малко филмче за 
нестинарите, нямаше текст и музи-
ката трябваше да говори, да обобщава 
всичко, което се случва. Първият игра-
лен филм беше „Иван Кондарев“. Тогава 
ме извика Никола Корабов, но аз не бях 
достатъчно коректен, не осъзнавах 
как един режисьор кипи и ври, докато 
завърши филма си. Ние бяхме обсъдили 
всичко и аз след първия запис заминах, 
защото имах покани за концерти. Меж-
ду първата и втората серия направих 
гаф и той много етично не ме замени с 
друг композитор, а във втората серия 
смеси моята музика с готови класичес- 
ки музики и ми даде урок по морал. 

Щом	сте	продължили,	значи	сте	
си	взели	поука.

Да, дори още повече се влюбих в ки-
ното и работих за документални, на-
учнопопулярни, игрални филми. С един 
унгарец работихме върху няколко чер-
венокръстки филма, в които само музи-
ката говореше. Не мога да пропусна и 
много оригиналния, дори бих го нарекъл 
гениално хрумване, на режисьора Зла-
тин Радев – „Консервфилм“, в който 
отново само музиката беше партньор 
на действието (18-минутен анимацио-
нен филм от 1990 г., с номинация за Ос-
кар). Що се отнася до игралните фил-
ми, не мога да не отбележа работата 
си с именития наш режисьор Христо 
Христов, с когото имам седем филма. 
Той даваше голяма свобода на компо-
зитора. Не мога да подмина и срещата 
с младия тогава италиански режисьор 
Маурицио Дзакаро за филма му „Скален 
кристал“, в който играеха много из-
вестни актьори като Вирна Лизи. Му-
зиката беше издадена на диск, което 
много ме зарадва.

Иска	ми	 се	да	обърна	внимание	
на	 композициите	 ви.	 Какво	 ви	
вдъхновява?	

Аз вече споменах историята на оно-
ва валсче, което се превърна в песен. 
Имам и една творба с бомбастичното 
заглавие „Поема за българския народ“ – 
за пиано. Една от ранните ми творби 
беше марш за рождения ден на баща 
ми… Друго какво ме вдъхновява? Бях 

Концерт за смях и оркестър от Виктор Чучков, солист Иван Балсамаджиев, 2015 г.,               
фотография Василка Балевска
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потресен от една книга – „Марсиански 
хроники“ на Рей Бредбъри. Прочетох я 
почти десет години след написването 
ѝ и бях погълнат от идеята как една 
жена попада на Марс и гледа оттам 
Земята, която е разрушена от няка-
къв конфликт. Нарекох тази творба 
„Писма от бъдещето“, това беше през 
1980 г. Хрумна ми да съчетая симфони-
чен оркестър, рок група, пиано и глас. 
Рок групата беше ФСБ, а солистката 
– Камелия Тодорова. Диригент беше 
Алексей Измирлиев.

Спомням	си,	имаше	голям	отглас.

Да, наистина. Имаше и извънредни кон-
церти, трябваше да я повторим пора-
ди големия интерес. И много млади хора 
се заинтересуваха. 

Стигнахме	до	мениджърските	ви	
проекти	–	записи	на	филмова	му-
зика,	срещи	с	известни	творци...

Когато бях студент в Рим, ме срещна 
административният секретар на Ака-
демията и ме попита дали мога да оси-
гуря един български оркестър за лет-
ните курсове във Венеция. Беше през 
1971 г. Веднага се сетих за Оркестъра 
на радиото, защото вече бях записвал 
с него. Обадих се, те приеха и няколко 
лета ходеха във Венеция. Оркестърът 
участваше в курсовете за диригенти 
под ръководството на Франко Ферара. 
А моето сътрудничество с Радиото 
продължи и по покана на Васил Стефа-
нов записах Концерта на Николай Рим-
ски-Корсаков и Патетичния концерт 
на Лист. Него свирих в Бургас, после в 
София. Някои от тези записи излязоха 
на плоча. Първият ми запис в Радиото 
беше по покана на Боян Икономов през 
1968 г. Записах Сюитата за пиано. Пре-
люд, сарабанда и токата от Веселин 
Стоянов. Сега като го слушам, никак не 
се отказвам от него, дори се учудвам 
колко добре съм я изпълнил, защото 
съм бил млад. Много работих с Камен 
Големинов.

Да	поговорим	и	за	Енио	Мориконе	и	
огромната	емоция,	която	предиз-
вика	идването	му	в	България.

Срещата ми с него беше през 1991 г. 
Реших да организирам няколко срещи с 

известни италианци в НДК. Първата 
беше с Мориконе, след това с Микеле 
Плачидо и Джулиано Джема. Зала 1 беше 
пълна, задаваха се въпроси. Всички се 
тълпяха, за да ги видят.

Изнасяте	много	концерти,	имате	
преподавателски	курсове.

Дълги години гостувах в Холандия 
като концертиращ пианист, камерен 
изпълнител и най-вече като педагог 
на фестивала в Гронинген – от 90-те 
години до 2006 г. Около четиридесет 
дена през лятото бях там на фести-
вала „Петър Велики“. Така бяха решили 
да нарекат новия фестивал, на който 
представяха различни изкуства. Кане-
ха преподаватели от много страни, за 
да преподават, но и да правят заедно 
концерти. Представяхме триа, квар-
тети, квинтети. Спомням си и за един 
концерт за Клара и Роберт Шуман, 
в който се цитираха писмата между 
двамата и отделно изпълнявах техни 
творби. Свързахме тяхната интимна 
връзка с музиката им. През годините 
там съм изпълнил четиринайсет кла-
вирни квартета, от Моцарт до авто-
ри от ХХ в., с различни колеги, както и 
няколко квинтета и триа. Бях в кон-
такт с много млади и талантливи пиа-
нисти, защото там преподавах пиано. 
Представяхме и български изпълните-
ли, които домакините канеха.

Като разказвам за камерните ми изяви, 
не мога да пропусна концертите, кои-
то направихме с Александрина Милче-
ва с песни от немски и руски компози-
тори. Тя блестеше с невероятното си 
чувство за стил и умение да поднесе 
в кратката форма концентрирана 
емоция. Правихме концерти в Атина, 
на открит театър със Стоян Попов, 
също с песни. Беше незабравимо.

Няма да забравя един рецитал в Гро-
нинген, когато програмата ми беше 
само от съвременна музика – Морико-
не – два етюда, Булез – соната, Щок-
хаузен – клавирщюке, испански автори. 
Така се получи богата и разнообразна 
палитра на новата музика. Прие се с 
голям интерес. Холандската публика е 
много любопитна, търси и иска да поз- 
нава новото. Дори след концерта по 

улицата ме спираха хора, които искаха 
да ме поздравят, да споделят усеща-
нията си с мен. Бяхме клавирно дуо със 
съпругата ми Елена – записахме в БНР 
четири сонати от Муцио Клементи и 
творбата „Кукли“ на Алфредо Казела, 
подарена ни от съпругата му Ивон.

Осъществил съм седем турнета в 
Бразилия за около десет години след               
1994 г., не само в Сао Пауло. Свирил съм 
в много красиви театри. Имал съм кон-
церти и във Виена, а за един от тях 
бях поканен да изпълня само българска 
и австрийска съвременна музика. 

Виктор Чучков (род. 1946 г.) е 
лауреат на редица междуна-
родни конкурси по пиано, сред 
които „Фр. П. Нелия“, „А. Каза-
гранде“, „А. Казела“. Професор в 
НМА „Проф. Панчо Владигеров“. 
Води майсторски класове по 
пиано и композиция в Холандия, 
Италия, Гърция, Германия, Тур-
ция, Русия, САЩ и др. Автор е на 
симфонична, камерна, филмова 
и детска музика. Композитор с 
подчертан афинитет към екс-
перименталното съчетаване 
на различни жанрове. Автор е 
на „Писма от бъдещето“ за сим-
фоничен оркестър, рок група и 
глас; Концерт за смях и оркес-
тър по мотиви на Росини; „Нос-
талгични вариации“ за кавал, 
пиано и оркестър; Трио концерт 
– поема за цигулка, чело, пиано 
и оркестър; „Амадеус фанта-
зия“ за две пиана и оркестър; на 
детската опера „Светулката“ и 
известните детски песни „Хор 
на сътворението“ и „Кой нари-
сува тази дъга“, както и на музи-
ката на редица игрални филми.

Виктор
Чучков
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Какво остава от свалените пътниче-
ски самолети и кому принадлежи то 
след смъртта на пасажерите? Чий е 
изобщо светът след няколко години 
война? На кучетата, на голите еги-
петски котки, на мутантите, живее-
щи в блатата, на обикновените бедни 
хора, които хем са оцелели, хем сякаш 
съвсем не са? Във „Вечност“ (2021 г.), 
последния филм на унгарския режисьор 
Дьорд Палфи, действието се развива в 
близкото бъдеще в неназовано селце 
на унгарско-украинската граница. В 
сърцето на Европа от няколко години 
се води война. Наблюдаваме жители-
те на селището отгоре, през снайпер 
– някои от тях само минути преди да 
бъдат покосени. Има и други – живи, 
във военна болница. Без крайници, па-
рализирани, без надежда, често и без 
душа… Представете си набраздените 

лица в близък план на герои от филм на 
Бела Тар (само че в цвят и в един пост- 
апокалиптичен контекст), представе-
те си корпулентни еднокраки войници, 
играещи футбол с топка за тенис и па-
терици (тук асоциацията с образа на 
Гюла Деак от „Плешивото куче“ е кол-
кото случайна, толкова и закономерна), 
представете си осеяната с трупове 
равнина и „върха на дъното“, там, къ-
дето дори думата „отчаяние“ отдавна 
е загубила смисъл… В известен смисъл 
„Вечност“ отива по-далеч от „Так-
сидермия“, по-ранния филм на Палфи, 
спечелил му милиони почитатели през 
последните петнайсетина години, но 
вкарал го директно в черния списък в 
родината му. 

Дьорд Палфи беше в Международното 
жури на седмия Бургаски филмов фес-
тивал през лятото и заедно със съпру-
гата си и съсценарист Жофия Руткай 
участва в дискусия с публиката след 
прожекцията на „Вечност“, създаден 
преди избухването на войната в Ук-
райна, но говорещ много повече за не-
посредствената реалност, отколкото 
за някакво хипотетично бъдеще. 

Господин	Палфи,	филмът	ви	„Веч-
ност“	не	би	бил	толкова	въздейст-
ващ,	ако	преди	това	не	познавахме	
„Таксидермия“,	наистина	ключов	
филм	в	историята	на	европейското	

кино,	накарал	доста	зрители	да	
погледнат	на	самото	кино	по	нов	
начин.

Радвам се, ако наистина този филм 
е накарал част от публиката да гле-
да кино по друг начин, но режисьо-         
рът винаги има много различен поглед 
към филмите си. Тогава почувствах, 
че наистина сме създали нещо специ-
ално, много си харесвам този филм, 
само че след него ми беше трудно да 
направя трети. Исках да заснема филм 
като „Таксидермия“, но през послед-
ните петнайсет години нямах такава 
възможност. 

„Вечност“	излиза	на	екраните	през	
2021	г.,	преди	фактическото	из-
бухване	на	войната	в	Украйна,	но	
днес	няма	как	да	не	направим	точно	
тази	зловеща	връзка.

Филмът говори за война. Ние го започ-
нахме преди седем години. Макар кон-
фликтът в Украйна преди седем години 
да не беше с чак такъв магнитуд, много 
от елементите за „Вечност“ са взети 
точно оттам – например сцената със 
сваления самолет в началото. Преди 
седем години обаче хората извън Ук-
райна не възприемаха това като война, 
а по-скоро като кризисна ситуация на 
украинско-руската граница. За осно-
ва на филма ние взехме разказ на един 
унгарски писател (на Шандор Тар, от 
сборника „Нашата улица“, б.а.), в кой-
то всъщност не се говореше за война, 
а просто за всекидневието на бедни 
и изтерзани хора в пограничен район. 
Създавайки главния персонаж обаче, 
усетихме необходимостта да изгра-
дим и подходящ контекст за него, кой-
то в случая беше войната. Искахме да 
повдигнем наболели въпроси в нашето 

Снайперът, който вижда всичко

„Навярно	гротеската	
е	най-честният	начин	
да	говориш	за	днешния	
опасен,	празен,	агресивен	
и	много	странен	свят.“								
С	унгарския	режисьор	
Дьорд	Палфи	разговаря	
Цветан	Цветанов

вижда 
всичко

СНАЙПЕРЪТ

 Кадър от филма 
„Вечност“
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общество и погледът към днешна Ун-
гария ни показваше нещо много близко 
до война, макар и без оръжия. Киното 
борави с визуален език, когато разказ-
ва истории, така че добавихме фона на 
войната, заснемайки една дистопична 
метафора. Само че когато стигнахме 
до момента да покажем филма, истин-
ската война вече беше избухнала. И 
метафората се изгуби в истинската 
война, на която сме свидетели днес.

Дистопичните	визии	за	света	са	
доста	присъщи	на	съвременното	
унгарско	кино.	Да	вземем	например	
„Белият	бог“	на	Корнел	Мундру-
цо	или	дори	„Контрол“	на	Нимрод	
Антал,	 ако	 се	 върнем	по-назад.	
„Вечност“	определено	е	филм	от	
същото	семейство.

Да, смятам, че е така, защото автори-
те изпитват необходимостта да бъ-
дат критични, много критични спрямо 
системата. И доколкото унгарското 
общество днес е болно, наше задълже-
ние е да говорим за това. Филми като 
„Белият бог“ на Корнел и моята „Веч-
ност“ говорят именно за общество-
то и поради това намирате сходства. 
Затова и при двама ни има съзнателен 
избор историята да бъде разказана в 
такава дистопична рамка. 

Но	степента	на	метафоричност	
обикновено	е	такава,	че	в	един	мо-
мент	тя	неминуемо	се	преплита	и	
със	своето	опако	–	буквалността.

Важно е да се говори за жанра в случая, 
защото всички филми, които тръг-
вам да правя, в крайна сметка сти-
гат до гротеската. Навярно това е 
и най-честният начин да говориш за 
днешния свят. Поне според мен този 
опасен, празен, агресивен и много стра-
нен свят не може да бъде разказан по 
друг начин. Затова я има и щипката 
хумор. Това е единственото, което мо-
жем да направим в случая. „Вечност“, 
разбира се, не е комедия, дори черна 
комедия не е, той е един много мрачен 
филм с мракобесни истории, но в него 
има и място за горчив, болезнен смях.

Филмите	ви	имат	свой	ритъм.	Ако	
се	върнем	двайсет	години	назад	–	
към	дебюта	ви	„Хлъц“,	минем	през	

Final Cut,	за	да	стигнем	до	„Веч-
ност“,	където	работите	с	компо-
зитора	Грилус	Абриш,	впечатление	
прави	чувството	ви	за	ритъм	при	
построението	на	тези	толкова	раз-
лични	един	от	друг	филми.

Да, защото във всеки филм ритъмът е 
основното. В „Хлъц“ например музика 
няма. Но същевременно с всички зву-
ци от реалността, шумове и т.н. той 
самият се превръща в музика – целият 
филм накрая се получи като мюзикъл. 
Final Cut, точно обратното, е пълен с 
музика от различни класически филми 
и без тази музика фактически няма-
ше да сработи. А срещата ми с Грилус 
Абриш, млад музикант, автор на елек-
тронна музика, беше щастливо стече-
ние на обстоятелствата. Запознах-
ме се преди около пет години, когато 
той написа музиката за предишния ми 
филм – „Гласът на Бога“ (2018 г., по мо-
тиви от Станислав Лем). За „Вечност“ 
ми трябваше точно такава дълбока, 
мрачна музика, каквато той беше спо-
собен да създаде. Тя е, както чувате, 
минималистична, отново електронна, 
но със загатнат фолклорен елемент.

И	от	звука	и	ритъма	съвсем	ес-
тествено	стигаме	до	цветовете.	
Защо	главният	персонаж	Янош	през	
целия	филм	обикаля	с	огромен	жълт	
куфар,	ставайки	прекалено	видим	
за	снайперистите,	през	чийто	спу-
сък	и	ние	наблюдаваме	селото?

Снайперистите във филма нищо не 
пропускат. Няма значение дали искаш 
да се скриеш, снайперистът знае всич-
ко за населяващите този свят и реша-
ва дали ще живееш, или не. Във филма 
снайперистът играе ролята на безмъл-
вен разказвач и само той вижда цялата 
история. А куфарът не е преднамерено 
жълт или ярък – героят го взима от 
сваления самолет. Това е нечий куфар, 
който е станал ничий. 

Но	цветовете	са	важни	–	цветове-
те	на	сградите,	плочките,	цялата	
битовост	и	разпада.	Гледайки	ва-
шия	филм	извън	историческо-гео-
графския	контекст,	човек	може	да	
си	представи	и	селце	в	Латинска	
Америка	през	70-те.

Знаете ли, заснехме „Вечност“ в пър-
вото село, в което имахме възможност 
да го направим. Защото е много сложно 
да получиш разрешение от местните 
власти в Унгария за подобни снимки. Но 
имахме хора в нашия екип, които бяха 
роднини на кмета на това село. Беше 
лесно да отидем там и да снимаме.

Всъщност,	за	разлика	от	фабулата	
на	филма	„Бакурау“	на	бразилците	
Клебер	Мендоса	Фильо	и	Жулиану	
Дорнелес,	по	света	е	трудно	да	по-
лучиш	разрешение	от	местните	
власти	„да	стреляш“	по	жителите	
на	дадено	селище,	ако	се	позовем	на	
двете	значения	на	английския	глагол	
shoot –	„заснемам“,	но	и	„стрелям“.

Да, това е фикционалната част. И нека 
да си пожелаем да си остане в сферата 
на измислицата.

вижда 
всичко

СНАЙПЕРЪТ
Дьорд Палфи (род. 1974 г.) е 
унгарски филмов режисьор. 
Дебютът му в киното е с екс-
перименталния филм „Хлъц“ 
(2002), отличен с наградата на 
името на Фасбиндер European 
Discovery на Европейските фил-
мови награди. Той е автор на 
сюрреалистичната социална 
сатира „Таксидермия“ (2006), 
както и на Final Cut: Ladies and 
Gentlemen – майсторски колаж 
от кадри от класически филми 
от последното столетие, из-
бран за закриваща прожекция 
на секцията Cannes Classics на 
65-ия кинофестивал в Кан през 
2012 г. „Вечност“ (2021) беше в 
официалната селекция на мина-
логодишното издание на кино-
фестивала „Черни нощи“ в Талин.

Дьорд
Палфи
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* * *

ОТРУПАНИТЕ с благоуханни цветове 
липи – каква жажда за продължение на 
рода! Какво излишество от възмож-
ности и опити!

* * *

КОЛКО ВИСОКИ са сегашните момиче-
та – с една глава над мен. Дългокра-
ки, дългокоси – сякаш не са дошли да 
продължават света, а да го завладя-
ват. Само дето глезените им са тол-
кова тънки и крехки – като върбови 
пръчки.

* * *

КАКВО Е РЕВНОСТТА – проява на лю-
бов или на собственичество? А сама-
та любов (ти си моя, ти си мой)?

* * *

ГОЛОБРАДИТЕ МОМЧЕТА и късо под-
стриганите момичета, които са тол-
кова подобни едни на други, се прив- 
личат и отблъскват като билярдни 
топки и не разбират, че тази игра 
едва започва и че не те я играят, а тя 
си играе с тях.

* * *

ЗА ДА ЖИВЕЕШ като естет, трябва 
да си търпелив и сексуално уталожен. 
Такива щастливци са рядкост. Оста-
налите са роби на нагона.

* * *

НА МЛАДИНИ душата боледува, за-
щото идва на този свят; на старини 
боледува тялото, защото си отива 
от него. 

* * *

КОЛКОТО ПОВЕЧЕ остаряваме, тол-
кова по-малко се слушаме помежду си 

и толкова повече държим другите да 
ни слушат, за да кажем всичко, което 
имаме да кажем. А то е безкрайно пов-
торение на едни и същи безсмислици, 
които спокойно биха могли да оста-
нат неизказани.

* * *

ЧОВЕШКИЯТ ЖИВОТ, както добре са 
знаели и хората от предишни епохи, е 
до седемдесет години. След това вече 
е доживяване с бързо нарастваща 
степен на тежест и ненужност.

* * *

ЖАЛЕЕНЕТО около ковчега на стого-
дишен покойник изглежда някак пре-
калено, почти неприлично. Дори една 
скришом изтрита сълза ни се струва 
неуместна, подозрителна. Единстве-
ното, което би подхождало на та-
къв случай, е философският протест 
срещу самата неотвратимост на 
смъртта.

* * *

МРАВКИТЕ, чува се, живеят по-дълго 
от всички други насекоми. Дали дъл-
гият им живот не се дължи на това, 
че за разлика от повечето останали, 
го прекарват в общежитие, което им 
предоставя защита и сигурност?

* * *

В ТРЕВАТА хората разпознават своя-
та множественост, в цветето – 
своята единичност.

* * *

ДА СЕ ГОРДЕЕШ с предците си е добре. 
Още по-добре е да направиш така, че 
потомците ти да се гордеят с теб.

* * *

ЖИВЕЙ ТАКА, че да получаваш не по-
вече, а по-малко, отколкото ти се 
полага. По-лек ще бъде пътят ти, ако 

имаш да вземаш, а не да даваш, когато 
си тръгнеш оттук.

* * *

НАЙ-ОТВРАТИТЕЛНОТО нещо в поли-
тическия живот е не че се вършат не-
достойни дела, а че те се прикриват 
зад благородни думи – като нужник 
зад плюшена завеса.

* * *

ИМА ДВА ВИДА ОБИРИ. Едните се 
извършват посредством властта, а 
другите – въпреки властта. Вторите 
се наричат престъпност.

* * *

ТЕОРИЯТА НА КОМУНИЗМА е прекрас-
на, но практиката му е ужасна и става 
още по-ужасна от това, че претенди-
ра за осъществяване на теорията, а 
всъщност я компрометира.

* * *

АКО СИ ПРАСЕ в нечия кочина, опасно е 
да си въобразяваш, че те хранят обил-
но, защото те обичат и се възхища-
ват на музикалните ти дарби.

* * *

НИЕ КРИВВАМЕ от пътя, когато се 
самоубедим, че нещо е правилно само 
защото ни е удобно. И така изгубваме 
посоката. И физиономията ни се про-
меня, става неподвижна. Очите ни се 
лишават от блясъка си, помътняват. 
Струва ми се, че това е непоправимо.

* * *

ДЕМОКРАЦИЯТА УЧИ българина да 
стане взискателен, но не и отгово-
рен. Затова българската демокрация 
си остава половинчата.

Между тревата и цветето
Александър Шурбанов

Нови фрагменти
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* * *

ЦЯЛАТА НАША ИСТОРИЯ може да се 
прочете като поредица от изчегърт-
вания. Не знам какви други таланти 
имаме, но на изчегъртването сме 
шампиони. Извършваме го с вдъхнове-
ние и с творческа страст – отново и 
отново. Затова няма защо да се учуд-
ваме и оплакваме, че поколение след 
поколение живеем в една изчегъртана 
до дъно държава.

* * *

ТОЛКОВА КРАТКА е новата българска 
история! Моят дядо се е родил 13 го-
дини преди Априлското въстание.

* * *

НА ХОРИЗОНТА като тъмни облаци се 
надигат един след друг неподозирани 
до вчера апокалиптични градове: Ухан, 
Мариупол… Кой ли е следващият?

* * *

МАСКИТЕ, които ни задължиха да но-
сим на обществени места, са приз- 
нание, че всеки трябва да се пази от 
всекиго.

* * *

СВЕТЪТ Е ВЕЧНА борба между емпатия 
и ентропия, единение и разпад, Ерос и 
Танатос.

* * *

СМЪРТНИТЕ ПОДАРЯВАТ и наричат 
своите празници на боговете и дру-
гите небесни сили, но ревниво пазят 
делниците за себе си. Защото истина 
е, че празниците извисяват погледа 
им над земята и отпускат душите им, 
но делниците вадят хляба им.

* * *

КЪДЕТО И ДА СЕ ОЗОВЕШ в София, 
колкото и високомерни сгради да се 
изпречат пред погледа ти, мощният 
китов гръб на Витоша внезапно ще се 
извие сред тях и над тях. Като някак-
во напомняне за изтикана встрани ис-
тина. Градът без планина е заплашен 
от непробуден сън.

* * *

НАЙ-МЪЧИТЕЛЕН трябва да е живо-
тът на гения, защото той усеща, че 
е на крачка от божественото, а не 
може да направи тази толкова малка 
последна крачка.

* * *

ПРИЧИНАТА толкова да се радваме на 
появата на гения, да му се възхищава-
ме и да го честваме е, че той ни дава 
неочаквано доказателство за възмож-
ности на нашата човешка природа, 
които не сме подозирали. В него ние, 
без да съзнаваме това, по същество 
поздравяваме и утвърждаваме сами-
те себе си.

* * *

ТВОРЧЕСКИЯТ ПОДВИГ на оглушалия 
Бетовен, на ослепелия Милтън – това 
са неистови предизвикателства на 
човешкия дух срещу безразличната 
природа. Предизвикателства, пред 
които притихваме смаяни като пред 
изригването на вулкан.

* * *

УЧЕНИЯТ ОТКРИВА нови истини за 
света в дебрите на материалната 
действителност, философът – в ла-
биринтите на мисълта, а поетът – в 
сънищата на езика.

* * *

ДРЕВНИТЕ ЕГИПТЯНИ и траките са 
умеели да съхраняват и продължават 
преходния свят в непомръкващи об-
рази – едните семиотични, а другите 
миметични, едните в затворената, 
крайна система на писмеността, а 
другите в отворената безкрайност 
на изкуството.

* * *

ВСИЧКО НА ТОЗИ СВЯТ е относително. 
Това горско пиле, което пее така упои-
телно и което поетите превъзнасят 
в безсмъртни оди – как ли изглежда то 
през очите на насекомите, с които се 
храни? Дали не плашат с него децата 
си преди заспиване?

А какво говори това за поезията? Че 
нейната картина на света е в най-доб- 
рия случай частична и пристрастна.

* * *

ИЗКУСТВОТО няма да промени света, 
но ще поддържа в него желанието за 
промяна.

* * *

ЗА ПОЧИВКА насред работата свик-
нах да редя пасианси. Какъв трепет 
е, докато се получи играта, и каква 
досада – когато излезе.

* * *

ПОСЛЕ АЗ СЕ РАЗРОВИХ и намерих 
отговора на въпроса, който ми бяха 
задали. Но каква полза, щом когато ми 
го зададоха, не знаех как да отговоря? 
Ако иска да мине за учен, човек тряб-
ва да се рови и да намира отговорите 
на въпросите, преди те да му бъдат 
зададени.

* * *

ИИСУС Е ИМАЛ невероятно чувство 
за хумор, щом е избрал да основе 
Църквата Си върху своя най-непосто-
янен и най-неблагонадежден ученик, 
който в решаващата нощ три пъти 
се отрича от него, Симон-Петър.

* * *

ПО ПЪТИЩАТА има установени пра-
вила и участниците в правото дви-
жение са винаги с предимство пред 
завиващите. В живота обаче пра-
вила няма, така че е добре да не се 
отпускаме.

* * *

НИЕ ВСИЧКИ живеем на острови. 
Просто сме решили, че над опреде-
лен размер островите ще се наричат 
континенти. Самата ни планета е 
остров в безбрежния океан на кос-
моса. Чудно ли е, че усещаме съдбата 
на Робинзон Крузо като своя още от 
най-ранните си години?
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„Унищожение“ най-вероятно ще бъде 
последният роман за Мишел Уелбек, 
l‘enfant terrible на френската литера-
тура, който в благодарностите на 
последните страници намеква, че чо-
век трябва да усети кога е настъпило 
времето да се оттегли. Няма по-под-
ходяща книга от настоящата, която 
в 700 страници разгръща мъдро при-
мирение със смъртта, тихо сбогуване 
със сянката на онова, което не можем 
да променим.

Годината е 2027, задават се прези-
дентски избори, които ще бъдат 
спечелени с малка преднина от не-
назования по име Еманюел Макрон. 
Главният герой Пол Резон е съветник 
на министъра на икономиката Брюно 
Жюж. Отчужден от своята съпруга 
Прюдънс, той се сблъсква с неочак-
вана нова заплаха от прецизни висо-
котехнологични кибератаки, които 
хвърлят правителствата по света 
в паника. Терористите винаги пре-
дупреждават за мястото, което ще 
ударят (складове за замразена сперма, 
китайски контейнеровози), но видеа-
та, които споделят в интернет, де-
монстрират владеене на невъзможно 
пресъздаване на реалността. В едно 
от тях самият министър Жюж е гило-
тиниран, а сцената изглежда притес-
нително истинска. 

Уелбек подсказва, че цели да обър-
не очакванията от самото начало. 
Вместо да започне романа с главния 
си герой Пол, той ни отвежда на раз-
ходка с Бастиен – 40-годишен компю-
търен учен, който се появява и изчез-
ва от страниците, подобно на други 
герои. Изчезването е ключово. Това 

подвеждане на очакванията се случ-
ва на мащабно ниво с изграждането 
на конспиративен политически три-
лър, в който терористите планират 
атаките си спрямо мистичен пента-
грам, наложен върху картата на Ев-
ропа. Авторът иронично стимулира 
желанието на читателя за шеметно 
приключение, но вместо това го от-
вежда другаде.

Достойният за Умберто Еко конспи-
ративен сюжет, чрез който Уелбек се 

пръв поглед песимистичен, романът 
всъщност е отдалечаване от ирони-
ята и нихилизма, красива защита на 
любовта и съчувствието, които хо-
рата търсят в последните минути 
на света.

Сви му се сърцето, като я видя, съв-
сем мъничка в детската си пижама, с 
малки бродирани зайчета на гърдите. 
Лоша работа, каза си той отчаяно, 
много лоша работа. За щастие тя, из-
глежда, не мислеше за тези неща. За 
щастие или за нещастие, впрочем.

Героите на Уелбек отново, подобно 
на тези от предишните му романи, 
са мъже на средна възраст, достиг- 
нали високи позиции в обществото, 
които чувстват празнота в себе си, 
а нея нито парите, нито безразбор-
ният секс могат да запълнят. Тези 
бели мъже в тежка екзистенциална 
криза малко или много движат света. 
Като почитател на Шопенхауер и из-
точната философия, Уелбек откри-
ва решение единствено в стазиса, в 
тихия медитативен миг, в който не 
съществуват страхове и стремежи. 
За свое щастие малко преди края това 
научава и героят му Пол.

Единственият проблем с „Унищоже-
ние“ е, че българското издание изобил-
ства от преводачески и редакторски 
пропуски от рода на: „мобифон“, „Си-
ликон Вали“ и изрази като „Какво да 
го шибам търсят тия шибани гълъби 
тук?“. Жалко е, че от „Факел експрес“ 
са бързали толкова, защото е недо-
пустимо да получаваме в такъв вид 
последния роман на един от най-про-
зорливите световни автори днес, 
който за пореден път не отвръща 
поглед от трудните въпроси. „Уни-
щожение“ е задължителна книга за 
изчезващия свят, в който живеем.

Подобряването на условията за жи-
вот е често съпътствано с влошава-
не на основанията за живот и особено 
на тези за съвместен живот.

Мартин Касабов

„Унищожение“,																																									
Мишел	Уелбек,	
превод	от	френски																																	
Александра	Велева,	
издателство																																				
„Факел	експрес“,	2022	г.	

впуска отново в ролята си на пророк, 
предричайки какво ще се случи с Фран-
ция след пет години, е увлекателен, 
но напълно изоставен от автора във 
втората половина на романа. Там е 
големият трик, който прави „Унищо-
жение“ специална книга. Съспенсът 
и мистерията отстъпват място на 
една интимна човешка история, коя-
то със самото изместване на центъ-
ра ни води към основната теза. На 

Последният роман на

 Мишел Уелбек
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Две произведения на изкуството – 
стихотворение и картина, от коя-
то то е вдъхновено, дават името на 
този роман на Джон Банвил от 2015 г. 
Нека избързам – последното платно, 
което героят на романа, а и разказвач 
рисува и не довършва, е синя китара 
на маса „с карирана покривка… прозор-
че и синева отвъд…“. 

Няма да подценявам читателите с 
обяснения кой е писателят. Българ-
ските издатели, слава богу, са откри-
ли Банвил и са ни дали възможност да 
го открием и ние с някои от прекрас-
ните му книги. 

Преди години моите приятели, които 
знаеха, че чета книги, понякога ме пи-
таха – за какво се разказва в тази кни-
га? Тогава малко се ядосвах, въпросът 
ми се струваше тъп и някак… некул-
турен. Сега, след години, зная, че той 
също е важен и е добре да се започне 
от него. И тъй сюжетът на „Синята 
китара“, доколкото можете да се „до-
берете“ до него в повествованието 
на този изумителен разказвач, е из-
граден върху една изневяра – худож-
никът Оливър Орме, женен за красави-
ца на име Глория, се влюбва в жената 
на свой приятел и изживява, казано с 
клиширани думи, любовна афера с нея. 
После се оказва, че и жена му е имала 
„отклонение“ със съпруга на любовни-
цата. Когато нещата някак стават 
ясни (тук не ми се доверявайте много, 
но все пак в сюжета са такива), Оли-
вър се връща при жена си, любовница-
та напуска съпруга си и намира друг, 
а той се самоубива. Да, така всичко 
звучи драматично, но когато проче-
тете романа, дори няма да можете да 
подредите този сюжет. 

Джон Банвил в „Синята китара“ е он-
зи, когото познаваме от поне няколко 

негови книги. Писателските му „об-
сесии“ (пиша го с почти преклонение) 
са разпознаваеми, затова близки, но и 
разгърнати по нов начин. Аз, мъжът, 
който разказвам. Миналото. Загуби-
те, най-вече смъртта. Изкуството 
– на изобразяването, на езика. Свет-
лината, Ирландия, гледките и пак аз.

за невъзможността да достигнеш, да 
изразиш, да одухотвориш видимото.

Да се върнем към миналото, тъй важ- 
но за писателя. И за разказвача му. То е 
съвсем неподредено, безреден поток, 
лъкатушене напред-назад, така как-
то лъкатуши и в писането – като да 
отлагаш стигането до място, на кое-
то не искаш да стигнеш. Може би тук 
трябва да припомня способността на 
Джон Банвил да „работи“ с повество-
ванието за преди. Да го разбърква, да 
го „предлага“ на читателя така, че 
той да се изгубва в лабиринтите му. 
Да се движи из него като слепец.

Докато четях книгата, си спомних за 
Адам от „Безкрайностите“. Мекуша-
ви, „слаби“, не особено красиви мъже, 
които бягат. Оливър Орме бяга от 
любовницата, от жена си, от спомена 
за смъртта на дъщеря си – припомням 
тези важни смърти в творчеството 
на Банвил. Но това е модерният мъж. 
Наследникът на Леополд Блум. И въп- 
реки това нашият художник е някак 
приятен, има харизма, печели ни с не-
престанната си самоирония и само-
обвинения. Банвил ги умее тези неща, 
бих казала, че е чуден манипулатор.

„Синята китара“ е роман от романи. 
Книга, в която се осмисля създава-
нето, в която има безпределна по-
чит към изкуството. Разбиране за 
неговата природа. Роман в търсене 
на красотата на езика. Роман, в кой-
то забравяме за сюжети и случки, за 
действия и дори за настроения и чув-
ства. В него описанията, способност- 
та да намериш думите за състояния, 
гледки, вътрешни противоречия, 
слабости, търсения, да проясниш 
природата на изкуството – това е 
същностното и красивото. Поезия 
на езика, до която можем да стигнем 
чрез възхитителния, наистина възхи-
тителния превод на Иглика Василева. 
Това е може би момент, в който писа-
тел и преводач не просто са се наме-
рили. Любов има тук. Любов.

Отвъд сюжета
„Синята	китара“,																	
Джон	Банвил,	превод																															
от	английски																																																
Иглика	Василева,	
издателство	„Лист“,	2022	г.

Катя Атанасова

Оливър Орме освен художник е и кра-
дец. Той краде от малък. Не особено 
значителни неща – първата кражба е 
туба с боя, после порцеланова стату-
етка, книга с поезия. Кражбата обаче 
е и начин за преобразуване на нещата, 
за тяхното обновяване. Така, както и 
любовната история с Поли, жената 
на неговия приятел, е вид кражба. И 
като говорим за преобразуване – същ-
ностният въпрос за героя разказвач 
е за творчеството. Той се отказва 
от рисуването, защото не може да 
прескочи пропастта между видимо-
то и онова отвъд, което всъщност е        
важното. То е мъчително разбиране 
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Краят на 1995 г., Борис Елцин, който 
е на легло след инфаркт, решава да се 
кандидатира отново. В социологи-  
ческите проучвания води комунис-
тът Генадий Зюганов. Дилемата е: 
може ли Елцин да бъде преизбран, или 
изборите трябва да се отменят. Об-
кръжението на президента, олигарси 
и медии са готови да направят и не-
възможното, за да победи Елцин. 

Книгата „Всички са свободни“ на Ми-
хаил Зигар ни връща в 90-те годи-
ни на ХХ в. Самият автор е твърде 
млад, за да е участник в случилото 
се „една секунда преди Путин“. Той 
става известен с предишните си две 
книги – „Цялото кремълско войнство“ 
и „Империята трябва да умре“, в кои-
то миналото сякаш говори на бъде-
щето. Бил е военен кореспондент на 
„Коммерсантъ“, зам. главен редактор 
на „Русский Newsweek“ и главен редак-
тор на независимия телевизионен ка-
нал „Дождь“. Новата му книга, както 
и предишните, се основава върху над 
сто интервюта с участници и свиде-
тели на двете ключови за Русия съби-
тия от 1995–96 г. – приватизацията 
чрез залогови търгове, която роди 
олигарсите, и преломните избори за 
президент. Тук според него е завръз-
ката на днешния сюжет. „Всичко, 
което се случва през 1996 г., създа-
ва политически навици и правила за 
това, което ще се случи по-нататък“, 
обяснява Зигар в едно интервю. Оказ-
ва се, че „всеки има своята 1996 г.“,                                                                   
но и митовете са част от история-
та, стига да са надлежно отбеляза-
ни, както прави Зигар с разминава-
нията във версиите на героите. Той 
не крие, че така описана, историята 
изглежда твърде измислена, напомня 
Шекспирова трагедия. „Не е ли Борис 

Елцин същински крал Лир?“ Но повече 
напомня фарсов приключенски роман 
– „Тримата мускетари“. Борис Елцин 
е крал Луи XIII, неговият приближен 
ген. Александър Коржаков – кардинал 
Ришельо, членовете на предизборния 
щаб, оглавяван от Анатолий Чубайс, 
са „смелите мускетари“, Зюганов 
– Бъкингамският херцог. А Милей-
ди е Борис Березовски, който „веч-
но омотава всички с обаянието си“. 

комунистите: „Ако не можем да убе-
дим някого да гласува „за“, можем да го 
убедим да гласува „против“. Все още 
са живи спомените за цензурата, лип-
сата на стоки, невъзможността да се 
пътува. Тласък им дават предизборни 
акции като тази в Краснодар – „Купи 
храна за последен път“; купони за 
макарони, захар, сол пълнят пощен-
ските кутии на избирателите; някои 
магазини осъмват с празни щандове. 
Сглобен е хитър сценарий как Елцин да 
посети Чечения, докато чеченската 
делегация, която е в Москва за мирни 
преговори, е държана като заложник. 
Впрегнати са астролози и екстра-
сенси, а ген. Рогозин от Службата по 
безопасност при президента, кого-
то наричат „Нострадамус с пагони“, 
съставя график кога Елцин да говори 
пред избиратели, какви вратовръзки 
да носи и пр. За половин година – от 
декември 1995 г. до юни 1996 г., попу-
лярността на Елцин от 6% се качва на 
37%, а тази на Зюганов – от 15 на 19%. 
Напрежението достига върха си пре-
ди втория тур – Елцин е почти труп 
след поредния инфаркт, но никой не 
трябва да разбере. Накрая той побеж-
дава с 53,82%. 

„През 1996 г. олигархията се сдоби с 
абсолютната увереност, че с помощ- 
та на средствата за масова инфор-
мация ще може да управлява народа“ 
– ще каже по-късно Григорий Явлин-
ски, основател на партия „Яблоко“. А 
Михаил Зигар обобщава: „През 1996 г. 
кралските мускетари бойко и цинич-
но са постигнали целта си… Но сред-
ствата, използвани от мускетарите, 
са унищожили тяхната цел. Само че 
в края на този роман умира не Кон-
станс, а Конституцията“.

Кой в действителност е бил прези-
дент на Русия три години и полови-
на след изборите? На този въпрос 
има различни отговори. Един от тях: 
„Беше едно безвремие… Сложна, от-
слабваща, полуцарска власт“. Елцин се 
„отрича“ от престола през декември 
1999 г. и на сцената се качва Путин.

Людмила Димова

Една секунда преди Путин
„Всички	са	свободни“,	
Михаил	Зигар,	превод														
от	руски	Здравка	Петрова,	
издателство	„Жанет	45“,	
2022	г.

Авторът умело преодолява напреже-
нието между историческите факти 
и пародийната матрица, която им е 
наложил. Неслучайно колегите му го 
наричат „човекът ексел“ – успява да 
подреди в таблица събираните с го-
дини факти около съдбите на 150-те 
герои и да разплете кълбото от двор-
цови интриги. 

Предизборната кампания на „мус-
кетарите“ превръща Елцин в ге-
рой на риалити сериал – още пре-
ди телевизиите да познават този 
формат. Главното е да се внуши 
страх от бъдещето под властта на 
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Върбан Стаматов – големият бъл-
гарски маринист, в цяла една дебела 
книга, „Българинът и морето“ (из-
дателство „Отечество“), се опитва 
да разбере защо неговите сънарод-
ници така нехайно са обърнали гръб 
на морето – тази стихия, в която 
гърци, италианци, французи, турци, 
албанци, испанци, португалци, шве-
ди и норвежци, че даже и руснаци, се 
чувстват като у дома си. Друг голям 
наш маринист, бургазлията Георги 
Ингилизов, също си блъскаше главата 
с този въпрос. Но и не бездействаше: 
непрекъснато влагаше енергии да по-
пуляризира и затвърди значението 
и важността на морето като тема. 
Стана двигател за издаването на 
том „Българска маринистика“ (УИ „Св. 
Климент Охридски“, 2002 г.), в който 
намериха място 15 автори. По негова 
идея в Ахтопол бе създаден литера-
турен конкурс „Ах! Морето!“, достиг-
нал вече седем издания благодарение 
на неуморните усилия на Катя Съева 
и нейното Сдружение „Лумен“. Всич-
ките тези прояви говорят: морето е 
странична линия за българското писа-
не – гледа то на него само като на фон. 
Романът на Емилия Дворянова „При 
входа на морето“ („Обсидиан“, 2014 г.) 
в това отношение е емблематичен 
– много, много на заден план в него е 
морето, едва-едва чуваме вълните му.

Споменавам всичко това, за да посо-
ча: романът на Александър Секулов 
„Жена на вятъра“ е маринистика чис-
та проба. Не само защото голяма част 
от действието „плава“ в морето, но 
и защото самото море не присъства 
единствено като пейзаж, а е герой, 
дори, бих казал, един от главните ге-
рои. Финалната част на романа дори 
така е озаглавена – „Морето“. Море-
то, което е откровение и молитва. 

Поне според Александър Секулов: 
„Вече знам, че морето и молитвата са 
едно и също нещо. Много пъти съм се 
опитвал да опиша усещането, когато 
тялото ти се плъзва във водите на 
Егея. Сякаш се сливаш с мироздание-
то, сякаш Господ те прегръща. Сякаш 
си помилван“. Морето – първозданна 
стихия, която приласкава. Но не само: 

и с трета, може би най-стихийната – 
жената. Катерина, покрай която на 
борда на лодката и четиримата мъже 
се усукват като платно около мачта, 
е не по-малка стихия от морето и вя-
търа: „Не гледам на мъжете като на 
корабокрушенци; няма да имат сми-
съл, ако са безпомощни. Приемам ги 
като животни, които имат нужда да 
бъдат покорени“.

Може би поради това Александър Се-
кулов не нарича частите на романа 
си глави, нито картини, а „катери-
ни“. Имам обяснение: Катерина (или 
Катрина) беше един от най-смър-
тоносните урагани, връхлетявали 
американското крайбрежие, погубил 
1833 души. „Жена на вятъра“ е роман 
за тази стихия Кат(е)рина, която 
всмуква в себе си мъжете и ги оста-
вя без дъх. Толкова без дъх, че когато 
я откриват мъртва, са стъписани и 
изпадат в психически ступор. След 
това обаче се осеферват и ѝ отдават 
по подобаващ начин последна почит. 
Само че се оказва – без нея, кат(е)ри-
ната, съдружието им се проваля; раз-
падат се. И всеки тръгва по пътя си 
– повече самотен, отколкото щаст-
лив. Стихията море ги е предизвикала, 
стихията вятър ги е препятствала, 
стихията жена ги е сплотявала. Без 
тези стихии те са нелепи. Нелепи и 
обезсолени.

Книгата носи заглавието „Жена на 
вятъра“, навявайки асоциации с фра-
зеологизма „думи на вятъра“. Ще рече 
уж, че жената е похабена, похарчена, 
прахосана. Съдържанието на романа 
обаче противостои на такова разби-
ране – жената не е похабена, жената 
е увековечена. Александър Секулов 
я описва като стихия, каквато сти-
хия е и морето. И в това е differentia 
specifica-та на неговата маринистика 
– тя не разказва за морски труженици, 
тя разказва за стихии. Стихии, които 
единствено във вековечното море 
могат да се проявят и се проявяват с 
всичката си мощ.   

Митко Новков

Стихии Море
	„Жена	на	вятъра“,	
Александър	Секулов,																														
издателство																
„Хермес“,	2021	г.	

„Мелтемът и постоянните пропада-
ния на лодката скапваха. Лицата ни 
горяха. Всеки бе намерил място, къде-
то да се крие от нестихващия вятър, 
примесен с разпрашена морска пяна“; 
тази първозданна стихия може и да 
брули. 

Всъщност главните герои на Алек-
сандър Секулов – разказвачът Йоско, 
неговият антагонист Киро Ганц, мом-
чето Панайотис, капитан Маникакас, 
се сблъскват тъкмо със стихията 
море. Но и с друга стихия – вятъра. Че 
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Мис Ланг стои зад бюрото си и очи-
лата ѝ едва-едва се крепят на ръба 
на носа ѝ – тя подава листчета на 
камериерките, на които е написа-
на диагнозата на всяка една стая в 
хотела, който управлява. По този 
начин може да изглежда само крали-
цата на всички камериерки, разпоре-
дителката на стотиците чаршафи и 
калъфки, шамбеланката на килимите 
и асансьорите, на дръжките за четки 
и прахосмукачките. Или поне така я 
описва в разказа „Стаите“ полската 
писателка Олга Токарчук, когато ни 
води по стъпките на една камериерка 
и ни показва през нейните очи тай-
ните коридори, витите стълбища и 
служебните помещения на персонала 
в хотел „Капитал“. После тази бези-
менна камериерка се захваща за рабо-
та и отваря пред нас една след друга 
вратите на луксозните стаи в хоте-
ла и ни въвежда в различни светове 
– светове, които при всички случаи 
изискват много усилия и грижи, за да 
продължат да функционират нормал-
но. Жената вече е облякла розово-бя-
лата си униформа, сложила е раирана-
та престилчица на кръста си, скрила 
е същността си под тази униформа и 
тръгва да въведе ред в цялата тази 
бъркотия от предмети и невидимо 
човешко присъствие в стаите.

Олга Токарчук пише „Стаята“ преди 
трийсетина години – през 1989 г., и 
не е трудно да се открият автобио- 
графичните моменти в трансфор-
мациите на героинята: „Свалям и ек-
зотичния си език, странното си име, 
умението да схващам вицове, мими-
ческите бръчки, любовта към непри-
вични за това място ястия, паметта 

за незначителни събития и заставам 
гола в тази розово-бяла престилка, 
сякаш тутакси съм нахлузила морска 
пяна. И от този момент целият вто-
ри етаж е мой“. 

В онези години полската писателка 
наистина работи в хотел и вероятно 
краткият ѝ опит позволява да напра-
ви този свят толкова видим – едно-
временно реален, но и приказнофан-
тастичен. Свят, който при всички 
случаи има нужда от неуморна жен-
ска ръка, за да бъде овладян хаосът 
наоколо, да се спре натрупващата 
се ентропия и всичко да си отиде по 
местата. 

Този мотив за подреждането на све-
та се появява и в следващия разказ – 
Deus Ex, в който още един безименен 
герой – този път мъж, седи пред ком-
пютъра си и създава вселени – измисля 
светове, отегчава се, изпраща смърт 
в програмата, а на следващия ден за-
почва пак отначало. Така създава дори 

човек – слаб и безличен, с лапи, „лице 
на птица и лишени от зеници очи“. 
Създанието живее в непрекъснат 
страх и компютърният гений бързо 
се отегчава от него – изпраща му по-
топ, после дъжд от огън, но то упо-
рито оцелява сред разрухата, която 
продължава да твори. Мъжът го на-
блюдава разочарован от експеримен-
та, а безсмислените битки и войни в 
компютърната програма продължа-
ват. После проблемът се решава от 
само себе си – достатъчно е отегче-
ният създател да изпусне от поглед 
създанието си, да задреме една вечер 
на стола пред екрана, за да открие ня-
колко часа по-късно, че в програмата 
вече няма живи същества, защото са 
се самоунищожили. Защото очевидно 
не е по силите на всеки от нас да спре 
хаоса и не всеки човек може да подреди 
света, колкото и да се опитва.

Сборникът с разкази „Гардеробът“ 
съдържа три истории, а онази, коя-
то дава името на книгата, също е на 
ръба между реалното и фантастично-
то. Олга Токарчук отново създава плъ-
тен свят – толкова реален и видим, че 
едва ли не можеш да протегнеш ръка и 
да го докоснеш. А един ден героинята 
ѝ отива до гардероба – представи-
телна и масивна вещ, купена на ста-
ро, докосва вратите му с резбован 
флорален мотив и влиза в него като 
в убежище – сред висящите в сумра-
ка рокли, където най-сетне открива 
най-сигурното място на света, а може 
би и врата към друг свят.

И трите разказа излизат за първи 
път на български език и трябва да от-
бележим добрия превод на Крум Кру-
мов, но и чудните илюстрации на Таня 
Минчева. Историите са писани през 
1987 и 1989 г., време на несигурност 
и промяна, но като че ли точно тази 
дистанция във времето ни позволява 
още един прочит – да си дадем сметка 
колко много усилия са били необходи-
ми, за да се опитаме да подредим све-
та си. И кураж да започваме всеки път 
отначало. 

Оля Стоянова

Как се подрежда хаос 
„Гардеробът“,																															
Олга	Токарчук,																																																				
превод	от	полски	език	
Крум	Крумов,	илюстрации																																																
Таня	Минчева,																							
издателство ICU,	2022	г.
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Диалогичният принцип навлиза осо-
бено интензивно в духовния и култу-
рен живот на Европа през последните 
сто години. Още в началото на ХХ век                                                                                         
т.нар. философия на диалога се раз-
гръща като относително самостоя-
телно направление. Изтъкнати мис- 
лители като Мартин Бубер твърдят, 
че всеки творчески и културен акт е 
субстанциално диалогичен, доколко-
то се отнася до смисловата основа на 
съществуващото. Нещо повече, диа-
логично е цялото битие на човека, в 
което „да съществуваш, означава да 
бъдеш апострофиран“. Медиевисти-
те обаче знаят, че рожденото място 
на културата на диалога и дискусия-
та е по-скоро в Средновековна Евро-
па, че за средновековните мислители 
истината е била винаги предмет на 
disputatio. 

Разбира се, диалогът има своите раз-
новидности, той може да бъде автен-
тичен, технически, монологичен... Има 
диалози или дискусии, при които се 
тръгва от различна истина и се вър-
ви целенасочено към различна исти-
на. Ако обаче преднамерено тичаме 
към две различни точки, разговорът – 
както предупреждава в „Професорско 
каре“ Георги Каприев – се превръща в 
кавга или скандал, тогава от него не 
може да изскочи истината, нито дис-
кутиращите да стигнат до обогатя-
ване на изходните позиции.

Не така разговарят Цочо Бояджиев,                    
Калин Янакиев, Владимир Градев и са-
мият Георги Каприев в небезизвест-
ното предаване на четиримата про-
фесори, чиято премиера бе преди 14 
години. Там те встъпват в диалог, 
водени от ценностната подбуда да 

общуват равностойно, движейки се 
в едно и също мисловно простран-
ство и следвайки общи ориентири и 
правила. В карето мислителите се 
стремят да положат дискусиите си 
– по думите на проф. Цочо Бояджиев, 
в рамките на истинността. А това 
означава винаги и във всички случаи 
да поставят истината в началото 
на разсъждението и да внимават да 
не се отклони то от своя път. С дру-
ги думи, да влизат в дискусиите не с 
убеденост в своята истина, а като 
декларират причастността си към 
истината, стремежа си в разговора 
да търсят тъкмо нея. Наличието на 

теодицеята и високата култура... 
Книжната версия на „Професорско 
каре“, която сега Фондация „Кому-
нитас“ предлага на читателите си, 
включва почти 30 дискусии, излъчени 
във възстановената рубрика от Пор-
тал Култура през 2017 г.

Всъщност за пръв път карето се поя-
ви през септември 2008 г. по телеви-
зия Re:TV. Тогава то просъществува 
малко повече от година, време, за кое-
то бяха показани над 40 предавания. 
Дискусионният форум бързо придоби 
популярност както заради участни-
ците в лицето на четиримата про-
фесори, които мнозина в нета опре-
делят като „ядрото на един екип“, 
отвоювал „цяла епоха за философия-
та в България“, така и заради самия 
формат. Изкушавам се да цитирам 
част от коментарите за първото 
„Професорско каре“ още в далечната 
2009 г.: „Важен е начинът, по който се 
водят диалогът и размишлението“; 
„като цяло в медиите има недостиг 
на аргументирано говорене, ето че-
тирима професори, които имат какво 
да кажат“; „харесват ми поставените 
теми – по същество фундаментални, 
но предизвикани от актуални съби-
тия“; „предаването е уникално, пред-
вид ширещите се повсеместно по 
телевизионните канали простотия и 
чалга-култура“... 

„Образовам, образувам, строя, заста-
вам на някакво равнище, на което мога 
да творя висока култура, построявам 
се, устроявам се, сам себе си строя за 
такава култура“, така проф. Калин 
Янакиев обяснява в една от диску-
сиите значението на немската дума 
Bildung, подчертавайки базисното 
призвание на човека да въплъти тези 
три трансценденталии – истината, 
доброто и красотата. „Можем да оп-
ределим този начин на живот – допъл-
ва го проф. Владимир Градев – със ста-
рата метафора да изкачиш Парнас, да 
станеш достоен да общуваш с музите 
и Аполон, за което се изисква усилие. 
Но когато се изкачи на Парнас, човек 
има способността да вижда от високо 
и по-надалеч.“

Димитрина Чернева

Култура на диалога
„Професорско	каре“,										
Цочо	Бояджиев,																																
Калин	Янакиев,																																								
Георги	Каприев,																								
Владимир	Градев,																																											
Фондация	„Комунитас“,	
2022	г.

ясно изказана теза, добрата подредба 
на собствените аргументи и внима-
нието към аргументите на опонента 
са също от първостепенно значение. 
Бидейки съмишленици, които влагат 
в понятието диалог много по-висок 
интелектуален и нравствен смисъл, 
четиримата професори успяха през 
годините да съберат немалочислена 
и вярна аудитория, която очакваше 
с радост техните размишления – в 
синхрон или разногласие – за свобо-
дата и смъртта, ероса и болката, 
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Пловдив е особено важно място на 
картата на българската култура. 
Есенните изложби в Стария град 
светят в паметта за движения и 
процеси, белязали новото българско 

пловдивските дворове и бели дувари 
укрепваше духът на една втора вълна 
модерност в българското изкуство – 
родила легендата за пловдивската бо-
хема, за големи имена като Георги Бо-
жилов, Йоан Левиев, Димитър Киров, 
Христо Стефанов, Енчо Пиронков и 
редица други изключителни артисти. 
Есенните изложби в Стария град, за-
почнали като неформални и неофици-
ални, бързо се превръщат в неформал-
ната официална сцена на българската 
живопис. Условията на специфичните 
камерни пространства предпоставят 
развитието на кавалетната форма, 
която по времето на соца е свобод-
но поле за излизане от бутафорната 
патетика на историческия оптими-
зъм на епохата, форма за чисто плас-
тически експеримент, за личностно 
себеразкриване, за сближаване със 
себе си и с другите.

Днес ситуацията е много различна. 
Днес всичко е позволено, безкрайни, 
всевъзможни са езиковите форми, кои-
то се застигат, смесват, обръщат в 
еклектичен естетически шум. Шум, 
в който високо и ниско, културно и 
контракултурно търсят утехата 
и удобството на ново естетическо 
приключение. Живеенето в постис-
торичност и посткултурен цитат 
е проблемно състояние и е сериозно 
предизвикателство за естетическите 
избори. Днес времето не ражда нови 
митове, утопии, илюзии и нови герои. 
Това състояние има предисторията на 
модерността, постмодерността и хи-
пермодерността, на целия арсенал на 
съвременната култура, има в наслед-
ство разбягващи се, разрушаващи се 
граници и центробежни енергии – ви-
дени като свобода или привидени като 
свобода. Днес тези енергии могат да 
бъдат укротявани единствено с то-
лерантност и плурализъм или превър-
нати в удобство, забавление, снобски 
комфорт или зрелищен спектакъл.

Днес не сме свободни единствено от 
личния си избор, какво да правим със 
свободата си?! Днес отново се зав-                                             
ръща фундаменталният въпрос за 

смисъла, за социалния и екзистен-
циален отговор, за емоционалната и 
духовна откритост. Съвременното 
изкуство като че ли преживя своите 
екзалтации, отърси се от бързите 
формати на социално-политическата 
виталност и полемичност, за да по-
търси отново дълбоки съдържания в 
извънситуативното, декларативно-
то, спекулативното. В тази сложна, 

Станислав Памукчиев

Призив за общуване
„Споделено	пространство“,																																																	
Национални	есенни	
изложби,	Пловдив,	2022	г.,																																																			
куратор	Галина	Лардева

изкуство. Някак встрани от офици-
алната сцена, леко извън центъра, 
тази специфична територия има пре-
димството, дори привилегията да е 
относително свободна от моделите, 
задавани от центъра. Много са причи-
ните за това – от уникалната атмос-
фера на Стария град до артистичния 
дух на много сложен и богат култур-
но-исторически и духовен климат. 

Някога, преди 65 години, едно младо и 
талантливо момче, Георги Божилов, 
реди за приятелите си акварели в дво-
ра на Начо Културата. Този неформа-
лен акт открива пътя на креативен 
творчески импулс, роден от жаждата 
на свободолюбивия артистичен дух, 
от жаждата за едно друго изкуство, 
което привиждаше силуетите на 
световното и западноевропейско-
то изкуство. Така в атмосферата на 

Валентин Митев, Провал III, 2021 г., 
дърво, метал

Николина Джановска, Дарохранителница, 
2019 г., линогравюра, хартия

Дарина Цурева, По вълната, 2022 г., 
гравюра на стъкло
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разколебана, турбулентна ситуация се 
усеща отново прилив на центростре-
мителни енергии. 

В лабиринтите на съвременното изкус- 
тво Галина Лардева е умел навигатор. 
Сериозен теоретик, изследовател и ку-
ратор, тя познава ситуацията и нейни-
те естетически избори, защитени през 
селекцията на автори и произведения, 
следват отблизо динамиката на случ-
ващото се на художествената сцена. 
Следват и изразяват много характе-
рен белег на смесването на неомодер-
ни с постконцептуални артикулации в 
специфичен културен контекст, който 
се допълва с инвенциите от световна-
та съвременна култура и се моделира 
продуктивно от вътрешния процес на 
културна принадлежност.

Участието в Есенните пловдивски из-
ложби на неомодерен художник като 
Дарина	 Цурева убедено защитава 
феномена на формата, материала, 
структурата в естетически завър-
шен, енигматично затворен обект. 
В живописта силно присъства нов 
социален реализъм. В картините на 
Атанас	 Ташев,	 Анжела	 Терзиева и 
Ангеларий	Димитров на пръв поглед 
баналните мотиви на повседневно-
то живеене се превръщат в сложни 

метафори, оценки и обобщения за 
една действителност, изцяло под-
менена, дигитализирана, отчуждена, 
дехуманизирана. Зад нейната изкуси-
телна, развеселена цветност зейва 
бездна на лишена от смисъл и цен-
ностни ориентири действителност, 
на екзистенциална самота. 

Представената скулптура смело прео-
долява свои предразсъдъци като тра-
диционно разбиране и естетика. Русен	
Дойков концептуализира и естетизира 
неоконструктивна и неоминималис-
тична традиция, като утолява изку-
шението да съзерцаваш и медитираш 
върху равнини и повърхнини, върху про-
менливостта на цветове, светлини и 
отражения. Валентин	 Митов смело 
прави от дървото и метала мека, те-
чаща форма, създавайки парадоксални 
усещания извън очакваните обичайни 
свойства и феномени на материала.

Графиката на Николина	Джановска и 
Петър	Чиновски най-общо можем да 
причислим към една посока на изслед-
ване, създаваща нова предметност и 
вглеждаща се в детайла като среща 
със съкровено личното. Джановска 
ни прави свидетели на сближаване с 
повторяемостта и множественост-
та на обекта, а Чиновски в своите 

компютърни манипулации абстрахира 
и схематизира до стерилността на 
картография и сателитна снимка. Фо-
тографията на Карина	Попова стои 
на трудната граница на различимост-
та и поетичното абстрахиране, от-
далечаване, заличаване до степен на 
забрава.

Националните есенни изложби в Ста-
рия град отново са в работния режим 
на днешния ден на българското изку-
ство. Проектите на Галина Лардева 
от години се съпротивляват на лес-
ната конвертируемост на артистич-
ния резултат. Познавайки историята 
и характеристиката на културната 
среда, тя устойчиво и успешно търси 
баланс на различни поведения и арти-
кулации, пазейки като мярка доверие-
то към личното, автентично творче-
ско откритие. 

Призив за общуване

Днес, съвременната култура изпитва 
сериозни дефицити на автентичност, 
на личностно разкриване, на откро-
вение и мотото на Есенните изложби 
през 2022 г. – „Споделено простран-
ство“, звучи като мощен призив за об-
щуване, за разкриване в преживяното 
като личен и социален опит. Споделя-
нето... „като последна възможност за 
възвръщане на човешките измерения 
на обитаемите пространства“ (Гали-
на Лардева).

Петър Чиновски, Machine ђ habiter II, 2022, хартия, 
МДФ, лист от втвърден акрилен грунд

Ангеларий Димитров, Под карантина,                
2022 г., акрилни бои, платно
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Двайсет и осмата Седмица на съвре-
менното изкуство в Пловдив би била 
забележителна проява в градската 
среда и сама по себе си. Разполагането 
на произведения в публичното прос-
транство бе добре обмислено според 
концепцията на куратора Галина Ди-
митрова-Димова. Която впрочем е 
сред водещите специалисти в тази 
област у нас, включително и с докто-
рат по темата. Но проявата на цен-
зура, при това политическа, спрямо 
едно от представените произведения 
изведе събитието извън обичайната 
плоскост на провокация и реакции на 
публиката. И остро постави въпроса 
за отношението на съвременното из-
куство и властта – как, къде и защо тя 
си намира повод за цензура.

„Тежестта на съществуването“ бе 
названието на тази Седмица на съв- 
ременното изкуство, провела се в 
периода 2–11 септември. Сякаш близ-
ко до ума, концепцията се базира на 
– или по-точно тръгва от – романа 

„Непосилната лекота на битието“ на 
Милан Кундера. Който засяга лесните 
избори на днешния човек, неговото аб-
дикиране от отговорност, прехвърля-
не на вината върху някой друг и жерт-
ването на време, мисли и идеи в името 
на комфортно битие. А всъщност те-
жестта е тази, която може да ни на-
кара да живеем достойно и смислено, 
заедно с красотата по този нелек път 
– „да изследваш, да се самоизследваш“… 
„Да си върнем тежестта на същест-
вуването и поетиката на образа“, бе 
посланието на тази Седмица, изпълне-
на с художествени намеси в центъра на 
Пловдив, с произведения на десетима 
български и чуждестранни автори.

Традиционно началото ѝ бе „Баня Ста-
ринна“, в която повече от две десе-
тилетия се разполагаше основната 
изложба на Седмицата на съвременно-
то изкуство, а от няколко години е за-
творена за реконструкция. Сега върху 
фасадата ѝ бе разположена рисунка ко-
лаж „Пловдив трябва да се свърже“ на 

Лъчезар	Бояджиев, част от серията 
му „Утопични решения за дистопич-
ни градове“. И разглежда стар проект 
от 50-те за плавателен канал от река 
Марица в Пловдив до Бургас, а в перс-
пектива и по Тунджа до Егейско море. 
Знайно е, че такива грандиозни про-
екти са характерни за ранния соц не 
само за Пловдив, а и не само в България. 
Далеч по-мащабни са те в СССР. Някои 
са започнати и недовършени, други ос-
тават само идеи. Строителството 
на комунизма върви с размах и плам в 
началото, за да отрезнее, да се спихне 
и забрави в края. Произведението на 
Лъчезар Бояджиев припомня идеалите 
и мечтите в живота на хората в Плов- 
див по онова време.

Другото произведение на Лъчезар Бо-
яджиев, „Отново, и отново“, е опреде-
лено като „рисунка с нетрайни мате-
риали“ върху калкана на Централната 
поща. Там паяк „модернист“ плете 
удивително правилна решетъчна пая-
жина. Има закачка, има и изненада, а 
заедно с тях и сблъсък между природно 
и човешко действие. И сякаш само упо-
ритата повторяемост е това, което 
ги обединява.

В подлеза пред Баня Старинна бяха 
съсредоточени произведенията на ня-
колко художнички. Видеата на Селма	
Селман (Босна и Херцеговина/Нидер-
ландия) са в характерния за нея бун-
товно разрушителен пърформативен 
стил. В тях се вплитат и автобио-
графични моменти, свързани с ром-
ския ѝ произход („Без пространство“), 
с препитанието на семейството ѝ 
(Mercedes Matrix), с ролята и мястото 
на жената в мъжкия свят („Автопорт-
рет I“)…

С пърформативно видео бе представе-
на и Елена	Белантони (Италия/Герма-
ния). „Представи си, че утре е краят на 
света“ е спектакъл и ритуал, мрачен и 

Диана Попова

Тежестта на
Седмица	на	съвременното	
изкуство	в	Пловдив,	
2–11	септември	2022	г.,																																										
куратор																																				
Галина	Димитрова-Димова

изкуството

Севдалина Кочевска, Стената, фотография Диана Попова
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красив, изпълняван от фигури с маски 
на птици. Те пляскат с „крила“ в син-
хрон, но без опит да излетят – и рит-
мичният звук допълва хипнотичния 
ефект от тези черни предвестници на 
края. Правено по време на пандемията, 
видеото разпростира актуалността 
си и днес – с войната в Украйна и запла-
хите на Русия да използва ядрено оръ-
жие. Краят на света отново е близо в 
представите ни, макар и поводът да е 
друг.

Или пък напротив, свикнахме с война-
та, съзнателно или не оттласквай-
ки мисълта за нея. Пред този въпрос 
ни изправят фотосите от серията 
„Субективна реалност“ на Десислава	
Терзиева	 (България/САЩ). В очилата 
на красиви модели от модни реклами 
се отразяват документални снимки – 
войници, оръжия, взривове, трупове… 
Като напомняне за паралелните реал-
ности, в които съвсем реално живеем.

„Войната свърши. Ако ти пожелаеш“ е 
плакат на Джон Ленън и Йоко Оно от 
1969 г., вдъхновил серия от постери 
на Боряна	 Венциславова	 (България/
Австрия), разлепени в градската среда. 
Но художничката привижда друга вой-
на – с природата, която засяга всеки 
от нас. „Край с екоцида! Ако ти поже-
лаеш“ е основният акцент в серията 
на художничката.

Арт намеси посрещаха и пресрещаха 
минувачите и по главната улица на 
Пловдив. Активният живот по нея мо-
жеше да се види като сцена в Random 
Theatre на Венелин	Шурелов. Погледът 
в кутия с миниатюрни редове със се-
далки създава усещането, че си в кино 
или театър. А на екрана отсреща слу-
чайното движение, така „рамкирано“, 
се оказва изпълнено със смисъл и худо-
жествени значения, носени от героите 
минувачи. Колко е важен контекстът, 
напомня произведението – отвъд ка-
чествата му на улична забава и повод 
за селфи.

Тежестта на съществуването, при-
видно буквално, е въплътена в купчина 
камъни, назована „Дръж ме“ – работа 
на Ариел	Рейхман (Израел/Германия). 
В своята съвкупност те са телесно-
то тегло на самия художник, а всеки 

поотделно призовава зрителя да го 
вземе, да го носи и поддържа. Друг вид 
съучастие и съпричастност предлага 
работата му в близка витрина – нео-
нов надпис I am (not) safe. И всеки мину-
вач може да се свърже чрез телефона 
си с мрежата, за да го промени според 
себеусещането си.

Не успях да видя произведението на 
Емил	Миразчиев – нощна прожекция на 
видео върху водна стена при фонтана. 
Но ми разказаха, че е било феерично, та 
се надявам да го видя на запис.

Величавият надпис „грАД“ на Вероника	
Цекова (България/Австрия) бе разпо-
ложен на Централния площад срещу 
Пощата. Буквите „Г“ и „Р“ бяха полег-
нали, а другите две се извисяваха. За 
да отбележат четливо проблемите 
на градското живеене, достигащи на 
моменти до непоносимост. В дните на 
Седмицата граждани няколко пъти са 
изправяли първите две букви – дали за-
щото са смятали, че са паднали случай-
но, дали защото са искали да възстано-
вят цялостния образ на града си, или 
да го променят… Така или иначе изкус- 
твото в градската среда предполага и 
провокира участие, съучастие и намеси 
от страна на публиката. И въпросът е 
какви са те.

Съвременното изкуство в публичното 
пространство носи рискове, включи-
телно от вандалски актове. Спрямо 
произведенията в тази Седмица обаче 
те сякаш бяха много повече от очаква-
ното. Да не повярва човек, че Пловдив е 
утвърден от десетилетия център на 
изкуствата, а беше и Европейска сто-
лица на културата през 2019… Но теж-
кият удар дойде от общинската власт.

Съзнателно оставих на финала произ-
ведението „Стената“ на	 Севдалина	
Кочевска. Сребристи чували, пълни 
с олекотен материал, „дострояваха“ 
една от стените на Римския стадион 
в центъра на Пловдив. За да напомни 
пряко за войната в Украйна, „за тъж-
ния факт, че вместо да строим сте-
ни, издигаме барикади“. С препратка и 
към Желязната завеса, която отново 
се издига и разделя хората… Ето това 
произведение бе демонтирано три 

дни след инсталирането му – под пре-
текст, че е пожароопасно.

Трябва да отбележа, че всички произве-
дения от Седмицата на съвременното 
изкуство са предварително съгласува-
ни с общинските власти. Проектите 
минават през комисии, получават раз-
решения – и всичко, както се полага при 
представяне на съвременно изкуство 
в публичното пространство. Така че 
преждевременното демонтиране на 
„Стената“ на Севдалина Кочевска се 
явява акт на цензура. И истинската 
причина вероятно е да не смущава с 
темите и въпросите, които поставя, 

делегацията от официални гости за 
честването на Съединението в гра-
да. (Да напомня, че сред гостите беше 
и Митрофанова – посланик на Русия, 
която официално е обявила България 
за „неприятелска държава“.)

В заключение ще цитирам думите на 
Галина Димитрова-Димова: „Този без-
прецедентен акт на цензура, уви, не 
първи за нашата художествена сце-
на, все пак е знак, че Изкуството има 
силата да пренася силни послания и да 
предизвиква реакция, била тя и на це-
ната на заличаването му“.

Не ми се иска, но го помислих: а може 
би това е тежестта на неговото съ-
ществуване. Сега и у нас…

изкуството

Ариел Рейхман, Дръж ме,                   
фотография Диана Попова
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Интересни трансформационни и ху-
дожествени задачи си поставя в из-
ложбата си „Вътрешни състояния – 
кораби и острови“ Надя Текнеджиева. 
Създадените през последните две 
години творби изпълниха през август 
камерното пространство на сто-
личната галерия Integrated artists. Тя е 
известна от 2016 г. като електронна 
платформа за съвременни автори, но 
вече три години предоставя прос-
транство за изява на млади и утвър-
дени творци на изящното и прилож-
ното изкуство. 

Вдъхновена от философията и тради-
ционната „синьо-бяла“ украса на из-
точната култура, Текнеджиева пред-
ставя в образи от порцелан своето 
лирично-меланхолично бягство от за-
бързаната, агресивна, студена и груба 

действителност, обзела с пълна сила 
и бързи темпове света в последните 
няколко години. Още при първия до-
сег с експозицията попадаме в свят, 
изпълнен с хармония, баланс, спокойс- 
твие, тишина, а кокетната зала при-
дава особен завършек на изложбата, 
в унисон с интимността на произве-
денията. Обектите са изпълнени в 
отливна техника – една чисто произ-
водствена технология, в която обаче 
художничката смело експериментира, 
използвайки несъвършенствата и де-
формациите, които позволява този 
метод на формоизграждане. Надя Тек-
неджиева съчетава различни медии – 
порцелан и фотография, като извежда 
керамичните произведения от утили-
тарната им функция и се концентри-
ра върху смисловата им натоваре-
ност и самата форма. Представените 

обекти носят особено чувство за фи-
нес, стил, изящество и елегантност, 
но и съдържат богат материал за 
дискутиране – как се осъществява 
преходът между традицията и но-
ваторството, как се съпоставят и 
съотнасят промишленият функцио-
нален предмет и художественото ав-
торско керамично произведение, къде 
се разполагат форми, които се нами-
рат на границата между униката и 
малкия тираж. 

Основен елемент в работите ѝ е об-
разът, който се превръща във визуал-
на игра между предмет и символ. Той 
поражда различни значения, превежда 
изобразения предмет или събитие от 
външния към вътрешния свят. Про-
тича един вид „обезвеществяване“ и 
преминаването им от реалност във 

Наташа Ноева

„Вътрешни	
състояния	–	кораби	
и	острови“,	изложба																																								
на	Надя	Текнеджиева,	
галерия	Integrated artists, 
София,	август	2022	г.

Лирични пътешествия 

фотография Даниел Леков
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фикционален образ. Сюжетът и изоб- 
раженията са вдъхновени от теми 
от заобикалящия ни свят, запечата-
ни от фотоапарата на авторката. 
Тя използва техниката за трансфер 
на изображения от фотокопие, която 
позволява колажиране, игра с цвето-
вете, наслояване на образи от различ-
ни времена и места, обогатяване на 
разказа. По този начин обектът, де-
кориран посредством фотография, за-
едно с формата на керамичното про-
изведение се превръща в носител на 
информация, създавайки комплекс от 
символи, които дават възможност за 
интерпретации и многознaчни връзки 
между образ и форма. 

Интересен е процесът на работа. Той 
е базиран на литографския принцип 
и предлага различни възможности за 
композиционни решения и цветово 
третиране. Художничката разкрива 
любопитни детайли. Черният тонер, 
изграждащ изображението във фо-
токопието, е с различна структура 
от хартията, поради това е и с раз-
лична възприемчивост към мастило-
то, което тя подготвя и нанася върху 
керамичните материали, използвайки 
маслена основа. Обработва фотоко-
пието с гума арабика, свързваща се с 
него, и по този начин мастилото се за-
държа само върху черните участъци 
от изображението. След това с вода 
изчиства излишното мастило от бе-
лите светли части и печата ръчно 
върху керамичната повърхност. В 
практиката обикновено отпечат-
ването се извършва преди първото 
изпичане. Аз прилагам процеса след 
първото изпичане, поради факта, че 
глазурата (тя е на водна основа) на 
места се отблъсква от мастилото на 
декора. Така след глазурното изпича-
не изображението се характеризира с 
лек релеф, допълва Текнеджиева.

Да разгледаме отблизо експозицията. 
Порцелановите обекти имат ясно из-
явен контраст на форма, смислово съ-
държание, текстура, материалност, 
подсилена посредством начина на 
третиране на повърхността. Изчис-
тените като форма обекти – кораби, 

наподобяващи отрязана наполовина 
сфера, разкриват определени момен-
ти от преживяванията на худож-
ничката, които са се запечатали в 
съзнанието ѝ и същевременно са из-
кристализирали по нов начин посред-
ством творческия акт и технологич-
ните възможности на материала.

Експозицията включва три групи обек- 
ти, асоцииращи се с кораб, и една ин-
сталация от седем обекта на стената 
с различен диаметър и изображения 
върху тях – къщичка за птици, полски 
цветя, камбани, пеперуда, раковина, 
морски бряг. Първата група се състои 

присъствие, а във втория се разчита 
като мястото, където се поставят 
въжетата за пускане на котва. Тук 
говорим за промяна на значението на 
даден функционален елемент, който, 
разположен на различно място и раз-
работен по нов начин, напуска първо-
началното си утилитарно предназна-
чение и придобива ново философско и 
естетическо внушение. Третата гру-
па включва три обекта, чиято основа 
е разработена на същия принцип като 
първите две, но горната повърхност е 
покрита изцяло с изображение на мор-
ската синева, пристанище и стълби в 
завихряща се спирала.

от четири творби, чиято основа, 
обособяваща дъното на плавателния 
съд, е с много фина, синьо-зелена, на 
места преливаща с оттенъци на охра 
глазура, горната повърхност е бяла, а 
отгоре са разположени между една или 
три малки сфери с двустранно транс-
ферирани изображения. Във втората 
група се наблюдава повтарянето на 
един и същ елемент – дръжка от чаша, 
позиционирана на самата повърхност 
или в основата на съда. В първия ва-
риант се създава усещане за човешко 

Като събирателен образ на емоции, 
душевни състояния, подобни на съно-
видения, или отзвук от съприкоснове-
ние с кратък паметен миг обектите 
на Надя Текнеджиева ни примамват 
към едно безкрайно пътешествие с 
нейния неспирно плаващ кораб и съ-
щевременно остров на спасението. 
Художничката вярва, че светът про-
дължава да върви стъпка по стъпка 
по „своето въже“. Дали ще паднем, или 
ще постигнем баланс – зависи от нас.

Лирични пътешествия 

фотография Даниел Леков

фотография Даниел Леков
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Не е необходимо да описваме подробно 
Мария Каварджикова, за да подскажем 
на някого коя е тя. Защото е… актри-
сата с характер. Винаги има леко на-
прежение в гласа и в движенията, но 
съчетано с мекота в очите, топъл, 
разпознаваем глас и талант, за кой-
то сякаш изчерпване няма. Само при-
видно е крехка. Елегантната ѝ фигура 
крие изключителната сила на тази 
актриса, за която сцената е мястото, 
където нямаш право да се предаваш. 
Там е съсредоточена и уверена, а пуб-
ликата остава с усещане за личната ѝ 
непогрешимост.

Вероятно всичко е плод на дългогоди-
шен професионален, физически и психо-
логически тренинг, зад който остават 
скрити всекидневни съмнения, дилеми, 
безпокойства, дори провали. Но тя 
старателно ги държи „в кухнята“ на 
своя артистизъм, за да подарява на 
зрителите си единствено вълненията 
на изстраданите от нея героини. Пра-
ви го толкова виртуозно и леко, че едва 
в края на спектакъла или филма забра-
вяш за персонажа и се връщаш към 
името ѝ: „Мария Каварджикова може 
да изиграе всичко“.

Отива ѝ всяка драматургична май-
ка и баба; прегръща ги, разтваря ги в 
себе си и извървява с тях сюжетните 
криволици, докосвайки всеки, който 
я следи от залата или пред екрана. 
Отива ѝ всяка емоционална жена от 

класически или съвременни текстове, 
с всички възможни състояния на радо-
сти и страдания, на сълзи и победи, на 
гордости и неудобства. Умее да прави 
пълнокръвни, живи, сякаш раждащи 
се пред очите ни героини, не оставя и 
намек за литературна измисленост. 
Може би защото и в живота е най-ве-
че това – актрисата, която не губи и 
минута след края на представление-
то, бързайки към уюта на дома си, за 
да бъде майка, баба, любима жена… А 
колко ѝ отива да играе актриса! Та-
кава е и в „Бележките под линия“ от 
Мирела Иванова (реж. Катя Петрова), 
една от най-новите ѝ роли в Народния 
театър; такава е и в „Една испанска 
пиеса“ от Ясмина Реза (реж. Бина Ха-
ралампиева) в МГТ „Зад канала“, която 
тази година ѝ донесе трети Аскеер.

Дълъг път – житейски и професиона-
лен – извървява дотук Мария Кавар-
джикова. На 2 ноември тя ще навърши 
66 години. Повече от 30 от тях пре-
минават в трупата на Народния теа-
тър „Иван Вазов“. Постъпва там след 
седем сезона в Пернишкия драматичен 
театър и още три в столичния „Сълза 
и смях“. Паралелно ѝ поверяват и ярки 
образи в постановки на „Театър 199“, 
но за мнозина зрители извън столица-
та тя е любимо лице от екрана – на-
ранената певица Ваня от „Оркестър 
без име“ или мъдрата приятелка на 
малката Нуша от „Г-жа Динозавър“, 
младата д-р Апостолова от нашуме-
лия през 80-те години сериал „Дом за 
нашите деца“ по БНТ, а в последните 
години ранимата Евгения Генадиева 
от поредицата „Откраднат живот“ 
и Петруна Вълчева, жената стожер на 
голямата заможна фамилия в истори-
ческата драма „Дървото на живота“ 
по Нова ТВ.

Прословут е начинът, по който Ма-
рия Каварджикова дава интервю. Ако 
изобщо приеме да бъде в центъра на 
журналистическото внимание, тя за-
дължително отговаря писмено. Неумо-
лима е: „Трябват ми лист и химикалка, 

за да мога да мисля!“. Но задължително 
изпълнява обещанието си. Вярно, не е 
като да водим жив разговор, но се съг- 
ласявам и не съжалявам. Защото тя, 
актрисата с характер, има право на 
своите странности.

Мария,	зад	гърба	ви	е	дълъг	път,	бих	
го	нарекла	Крумовград	–	София	–	
Перник	–	Кьолн	–	София.	Вие	обаче	
как	отделяте	най-важните	спирки	
(в	театрален	и	човешки	план)	за	
вас?

В Крумовград съм родена, в София жи-
вея вече 60 години, в Кьолн съм била 
два пъти и мога да кажа това, което 
знаят всички – реката Рейн, Катедра-
лата и т.н. (там в началото на 90-те 
приключва бракът ѝ с актьора Кон-
стантин Цанев, с когото имат две 
дъщери – той започва работа в „Дойче 
Веле“, а Мария се връща у дома, защо-
то не може без театъра, б.а.). Перник 
беше началото. Стресирана млада ак-
триса. Попаднах в средата на добри 
колеги, много важно е за младия актьор. 
Бих ги изредила всички до един. Всеки 
ме е докоснал и ми е дал по нещо. 

Наскоро	получихте	своя	пореден	
Аскеер за	водеща	женска	роля	–	ка-
зано	на	шега,	колко	скъпо	ви	е	ут-
роеното	„бойно	формирование“?

Когато колегите от Театъра на ар-
мията създадоха това мероприятие, 
всички го приехме като „намигване“. 
Самото название на наградата го 
предполага. С годините обаче Аскее-
рът се превърна в събитие, от което 
българският театър има нужда. Попу-
ляризира го, издига го в очите на публи-
ката. Колкото и пъти да получиш брон-
зовото „войниче“, винаги има тръпка, 
защото това е оценка на колеги.

Учили	сте	А	и	Б	на	театралното	
изкуство	при	проф.	Надежда	Сей-
кова	–	продължавате	ли	да	следвате	
съветите	є?

Мама Надя. Така я наричам. Велика же- 
на. Театърът е в душата ѝ. Не искам да 
правя квалификации. Ако не беше тя, 
сигурно и аз нямаше да съм това, кое-
то съм. Тя обича работата си, обича 

Мария Каварджикова
Актриса с характер

Виолета Цветкова

На	2	ноември	тя	закръгля	
два	пъти	Христова	
възраст.	Почти	
половината	от	извървения	
от	нея	път	минава	
през	Народния	театър,	
където	я	обичат	всички:	
и	колегите	артисти,														
и	хората	от	ателиетата	
и	администрацията,																				
но	най-вече	–	публиката
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артистите. Важно е. Кара те да вяр-
ваш, че това, с което се захващаш, има 
значение. Чувам се с нея и без конкре-
тен повод. И винаги се притеснявам 
какво ще ми каже. Има много точно око.

Срещнали	сте	прекрасни	театрали,	
но	ще	ви	попитам	за	двама	от	тях	
–	Георги	Русев,	при	когото	започва	
вашата	кариера,	и	Крикор	Азарян,	
в	чиято	последна	постановка	на	
„Вишнева	градина“	изиграхте	една	
от	най-добрите	си	роли.	Сигурно	са	
ви	белязали	завинаги.

Това са различни, но важни неща от 
моята биография. Бях млада, току-що 
завършила и Георги Русев ме взе в Пер-
нишкия театър. Тогава беше така: 
директорите на театрите гледаха 
дипломните ни спектакли, за да си по-
пълнят трупата с млади артисти. Са-
мият той – страхотен актьор, беше 
и добър директор. Светла му памет, 
той е човекът, който ми даде шанс. До 
2009 г. с Коко Азарян не бях се срещала, 
освен че познавах творчеството му. 
Мъдър, топъл, интересен, подготвен 
не само по отношение на материала, 
но и към всеки, с когото работи. Ар-
менец… Те са добри хора, а някои като 
Коко – гениални. За мен беше шанс, че 
бях част от последната му постановка 
„Вишнева градина“.

Там	играете	с	двама	от	най-добри-
те	си	приятели	–	Руси	Чанев	и	Ва-
лентин	Ганев,	които	дори	ви	изпяха	
песен	след	представлението	на	60-
ия	ви	рожден	ден.	Колко	е	важно	за	
една	актриса	да	има	„партньори	
скали“?

Вальо Ганев е мой колега и приятел от 
първия ми ден в Пернишкия театър. 
Руси Чанев е колега, към когото имам 
огромен респект. За приятелството 
е нужно време, но и много други неща. 
Благодаря им, разбира се, за отноше-
нието и жеста тогава и да са ми живи и 
здрави. Обичам ги и още веднъж благо-
даря, че са до мен като колеги и най-ве-
че като човеци. Подкрепата от таки-
ва хора е безценна.

А	важно	ли	е	за	една	актриса	да	
има	до	себе	си	и	друга	актриса,	с	
която	да	се	надиграва	на	сцената?	

Какво	е	например	да	бъдеш	рамо	
до	рамо	с	Бойка	Велкова	в	„Две“?	
Или	с	по-млади	актриси	като	пре-
красната	компания	в	„Бележките	
под	линия“?

Мисля, че е погрешно схващането, че 
артистите се надиграват. Това е важ- 
но за спорта. Ако ние започнем да се 
надиграваме, ще провалим всичко. При 
нас думата е „партньорство“, защо-
то работим за нещо общо, за крайния 
резултат. С Бойка играем представле-
нието „Две“ вече доста време. Значи 
се справяме. Когато сме само двете на 
сцената, малко е по-трудно. То е като 

Във всички случаи да получа пиеса, на-
писана специално за мен, беше изне-
нада, макар че вече се бяхме срещали 
с Елин. Той написа първо великолеп-
ното нещо „Боб“, а „Флобер“ дойде 
бързо след това. Много харесвам пое-
зията му. Станахме приятели. Семей-
ни. Мъжът ми много го харесва. Но за 
„Флобер“ – интересно, но и кошмарно 
преживяване. Не бях играла монос-
пектакъл. А пък който познава авто-
ра, ще ме разбере. Зад думи, които на 
пръв поглед изглеждат неразбира-
еми, дори противоречиви, Елин вкар-
ва чувства, които аз трябва да пре-
дам. Сложно и трудно, но пък хубаво 
предизвикателство.

Н.В.	режисьорът	–	кого	бихте	наре-
кли	така?	Винаги	ли	вярвате	на	ре-
жисьорите,	или	тайничко	се	опит-																																																																							
вате	да	ги	обърнете	към	вашата	
гледна	точка?

Режисьорът е „Негово Величество“, 
защото има думата последен. Той пише 
законите. При нас няма „парламент“ 
– пълен абсолютизъм. Но невинаги е 
така. Има различни „крале“. Винаги си 
имам „едно наум“, нормално е. Има ре-
жисьори, които те чакат, омагьосват, 
лъжат откровено. Но това е в реда на 
нещата. Нали всички се стремим към 
крайния резултат. Ние, актьорите, 
обикновено чакаме. А режисьорът – 
„Величеството“, е длъжен да ни „изма-
ми“. Не е надлъгване, ако това си мис- 
лите. Такива са правилата на играта. 

Киното	и	телевизията	също	ви	
обичат,	но	какво	 са	 екранните	
роли	за	вас	–	професионално	разно-
образие	или	възможност	за	повече	
популярност?

Не си задавам въпроси освен един – 
дали това, което трябва да правя, 
ме вълнува. А телевизията носи по-
пулярност, това е ясно. Тя влиза във 
всеки дом сама. В театъра трябва да 
отидеш.

Натъжавате	ли	се	от	факта,	че	
филмът	„Оркестър	без	име“	и	до-
сега	носи	повече	популярност	на						
Катерина	Евро,	а	не	на	вас?	Рев-
нива	ли	сте?	

пинг-понг. Трябва да сме в кондиция. 
Ние си знаем как е. Мисля, че имаме до-
бър синхрон, но все пак – публиката се 
произнася. Колкото до „Бележките“, 
това е първият драматургичен текст 
на поетесата Мирела Иванова и мисля, 
че се получи. Нека тя каже. И разбира 
се, последна дума има публиката.

Играхте	и	в	пиеси,	писани	за	вас	от	
поета	Елин	Рахнев	–	като	обясне-
ние	в	любов	или	като	по-специал-
на	възможност	за	изява	приехте	
„Флобер“	и	„Боб“?

Мария Каварджикова в „Една испанска             
пиеса“, фотография Стефан Н. Щерев
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Извинявайте, но няма такъв въпрос. 
Катето има главна роля, а аз – малка. 
Важното е как си вършим работата, 
нали? Не може всички да са главни, 
малките също имат своето място. 
Няма място за ревност.

От	„Дом	за	нашите	деца“	до	„От-
краднат	живот“	–	интересно	ли	ви	
е	да	сте	любима	героиня	от	сериал	
и	натоварващо	ли	е	за	театрална	
актриса	да	бъде	години	наред	и	в	
екранен	образ?	

Не ми е интересно да съм „любима“. 
Интересен е образът, персонажът. А 
когато си вършиш работата, се и на-
товарваш – такава е професията ни.

Помните	ли	всичките	си	роли,	или	
успявате	да	„чистите	ненужните	
файлове“	от	паметта	си?

За съжаление трудно „чистя“. Имала 
съм „късмета“ да играя роли с голям 
текстови обем. Не е лесно, вярвайте. 
Особено ако има дълги паузи между 
представленията. Но това са неща, 
от които публиката не се интересу-
ва. И с пълно право. 

А	как	реагирате,	когато	в	залата	
звънне	забравен	телефон?

Телефонът в залата е неуважение. 
Добре, забравил го е, значи нагласата 
е друга, не за театър. Пречи, разбира 
се. То е като някой, който пресече на 
червено, и трябва да удариш спирачки. 
Но тишината е важна, когато е нуж-
на. В театъра не е като в операта, аз 
не вземам фа от не знам коя октава…

Кога	изпитвате	по-голямо	удо-
волствие	–	когато	публиката	е	
притихнала,	или	когато	става	на	
крака	и	ви	аплодира?	

Предпочитам аплаузите в края, кога-
то вече си изчерпан напълно. Те пома-
гат да се вдигнеш. 

Преди	време	продуцентът	Дейвид	
Варод	каза:	„Мария	Каварджикова	
е	вашата	Мерил	Стрийп“.	Мечта-
ли	ли	сте	си	за	нейната	съдба?

Благодаря на г-н Варод за комплимен-
та. Предполагам, че все пак е гледал 

повече Мерил Стрийп, отколкото 
Мария Каварджикова… А колкото до 
мечтите, нали знаете, че са безплат-
ни. Никога не съм мечтала за нещо 
конкретно в професията. 

През	2000	г.	ми	споделихте:	„Меч-
тая	да	съм	богата,	красива	и	мла-
да…	И	да	си	почивам,	без	много	да	
се	уморявам“.	Каква	е	мечтата	ви	
22	години	по-късно?

Същата. Това, разбира се, си беше 
шега и даже не си спомням повода. Си-
гурно е валидна и сега.

Майка	и	баба	или	театрална	при-
мадона	–	кое	е	по-истинско	за	вас?	

Майка и баба, разбира се. Защото е 
факт. Другото е фикция. Временно 
явление – днес е слънчево, утре вали.

Чувала	съм	да	казвате,	че	„колкото	
по-страшна	е	една	история,	тол-
кова	по-голяма	трябва	да	е	и	ус-
мивката“	–	може	ли	тя	да	промени	
реалността	към	по-добро?

Усмивката е нещо, което разсейва 
мрака и дава капка надежда.

Какво	се	случва	в	Народния	теа-
тър	сега?

Този въпрос е към директора. Аз дори 
не съм като Мечо Пух: колкото повече 
– толкова повече… Пък и не е нужно.

А	накъде	върви	българският	теа-
тър	днес?

Театърът винаги криволичи, но не съм 
аз тази, която ще коментира. Ще иг-
рая, ако някой ме покани и ме убеди, че 
съм нужна…

     
* * *

Всъщност с репликата „мечтая да съм 
богата, красива и млада“ Мария Кавар-
джикова формулира на шега мечтана-
та си роля за XXI век. Беше 2000 г.,                                                                                              
а целият отговор звучеше така: „Про-                                                                                      
тивно на очакванията, никога не съм 
мечтала за конкретна роля. Сигурно 
на мнозина това им се струва пре-
взето, но е факт. Обичам да ми стане 

интересно в репетициите, а не вкъ-
щи с текста. И да ми се иска да съм 
друга, не мога да съм друга. Иначе и 
аз съм като всички хора. Мечтая да                                    
съм (…)“. Не се е променила, разбира 
се – все така си е актриса с характер. 
Не ѝ се нравят крайните експеримен-
ти в театъра. Ходи пеша. Харесва ѝ 
усамотението в храма „Св. Седмочис-
леници“. Казва, че упражнява публична 
професия, но не се смята за публична 
личност. 

Този сезон в Народния театър се за-
върна любимият ѝ режисьор, а както 
тя казва, „обичам не трупата на НТ, а 
трупата на Сашо Морфов“. Как, кога 
и кой ще я покани и ще я убеди, че „е 
нужна“ през новия сезон – предстои да 
видим. А дотогава продължава да иг-
рае в „Бележките под линия“ и „Две“, в 
„Опит за летене“, „Бащата“, „Идеал-
ният мъж“… 

Мария Каварджикова завършва 
ВИТИЗ през 1978 г. и дебютира 
в ДТ „Боян Дановски“ в Перник, 
а от 1991 г. е в НТ „Иван Вазов“. 
Най-добрите є роли са във „Васа 
Железнова 1910“ и „На дъното“ 
от Максим Горки, „Тартюф“ от 
Молиер, „Човек за всички вре-
мена“ от Робърт Болт, „Есен-
на градина“ от Лилиан Хелман, 
„Чайка“ и „Вишнева градина“ от 
Чехов, „Макбет“ и „Крал Лир“ 
от Шекспир и др. Печели три 
награди Аскеер – за „Спускане 
от връх Морган“ от Артър 
Милър (1997), „Бившата мис на 
малкия град“ от Мартин Макдо-
на (1998) в „Театър 199“ и „Една 
испанска пиеса“ от Ясмина 
Реза в МГТ „Зад канала“ (2022).

Мария 
Каварджикова
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Людмил	Димитров: Срещата ни с Йер-
ней Лоренци е по няколко причини. Пър-
вата е, че днес е последният ден от се-
местъра и всички вие сте тук, преди да 
се разпръснете. Втората причина е, че 
снощи в Театъра на армията видяхме 
неговия спектакъл „Мъртвият идва за 
любимата си“, копродукция на театъ-
ра в Кран и театъра в Птуй по пиесата 
на известната съвременна словенска 
авторка Светлана Макарович. Тре-
тата причина е, че от около седмица 
Йерней Лоренци репетира в Народния 
театър, а премиерата ще е в средата 
на октомври. 

Безспорно театърът на Йерней Ло-
ренци не е станал изведнъж такъв, ка-
къвто го виждаме днес. Това се е случ-
вало постепенно. Въпросът ми е – през 
всички тези години, докато намерите 
себе си, от какво се отказахте, какво 
открихте, на какво повярвахте и какво 
следвате?

Йерней	 Лоренци: Представа нямам 
какво предстои, но ме интересува. Ча-
кам с нетърпение какво ще бъде онова, 
което се задава. Това е един постоянен 
процес и в този процес е много важно 
да изпитваш всичко. Нищо не трябва 
да правиш самоцелно. Аз съм пълен с 
примери, със сцени и голяма част от 
моята работа като режисьор всъщ-
ност се състои в това да разпозная 
сцената, да разпозная модела и да се 
запитам защо нещо изглежда така. 
Конкретен пример: аз имам много пред-
ставления, в които публиката през 
цялото време е на светло. И после хо-
рата ме питат: „Защо ги правиш тези 
работи, публиката трябва да бъде на 
тъмно. От памтивека е така“. Всъщ-
ност публиката седи на тъмно от око-
ло 200 години, а историята на театъ-
ра е 2500 години, сиреч публиката е на 
тъмно през по-малко от 10% от вре-
мето на театъра. Мисля, че трябва да 
се проверява всичко – естетиката или 
поетиката на режисурата, съдържа-
нието, методът, по който се работи, 
отношението към зрителя, отноше-
нията в процеса (точно този момент 
за мен винаги е бил един от най-важни-
те). В Академията ме учиха, че аз съм 
отгоре като режисьор. Глупости! За 
мен театърът е най-първо среща на 
хора, които искат нещо да изразят. И 
след това започваме заедно да търсим 
какво искат да изразят и как искат 
да го изразят. Аз съм във функцията 
на режисьор, не съм режисьор. Аз съм 
това, което съм – един човек, който 
се намира сред хора. Това ми се струва 
изключително важно. Да го обясня по 
друг начин. Аз съм словенец, защото 
вие сте българи; аз съм мъж, защото 
госпожата е жена; аз съм голям; защо-
то Людмил е малко по-дребен; дебел 
съм, защото Людмил е строен; стар 
съм, защото вие сте млади. Аз съм ре-
жисьор, защото там някой друг е ак-
тьор. Аз съм син, защото имам майка, и 
съм баща, защото имам две деца. И съм 
бял, защото съществуват цветноко-
жи. Аз сам по себе си не съществувам, 

аз съм сбор от отношения. Това ми се 
струва много важно. И всъщност спря-
мо отношенията гледам в момента да 
променя едно или друго в процеса. Пре-
ди съм бил сам в апартамента, който 
ползвам в момента, ядох сандвич, гле-
дах „Приятели“, след това се срещнах-
ме с Людмил. Нова ситуация. Дойдохме 
тук – и пак нова ситуация, нова ди-
намика. Аз не говорех, бях в очакване, 
вълнувах се дали ще мога да кажа нещо, 
което ще ви заинтересува… Ситуаци-
ята отвън непрекъснато се променя, с 
което аз самият се променям отвътре. 
Кой от тези Йернеевци е истинският 
Йерней? Дали този истински Йерней 
изобщо съществува? 

Ако направя аналогия с актьора – за-
почнах да гледам актьора от различни 
перспективи и в различни позиции. За-
щото така, както не знам кой е този 
Йерней, така и не обичам и вече не пра-
вя театър, в който актьорът изра-
ботва някаква роля от А до Я. Ако ня-
кой актьор ми каже: „Аз знам всичко за 
Хамлет“, той лъже, защото и себе си не 
познава. Затова отворих и функцията 
на актьора. На сцената винаги стои 
човек и една от неговите функции е да 
бъде актьор. Но в основата е човекът, 
който е там, на сцената. И аз твърдя, 
че по-скоро се дават задания, откол-
кото роли. Да кажем, аз в момента съм 
актьор и там, от другата страна, е 
някаква роля, а какво се случва тук, в 
средищното пространство между нас, 
ето това пространство между едното 
и другото най-вече ме интересува.

Людмил	Димитров: Преди доста вре-
ме се отказахте от драматургията, 
от това да поставяте готови пиеси. 
Повечето от вашите представления 
носят наименованието „авторски 
проект“. Напоследък работите пре-
ди всичко върху големите епоси, т.е. 
големите истории, сюжети на отдел-
ните народи и на човечеството като 
„Илиада“, „Нибелунгите“, една тибет-
ска мистерия, която аз много харесах – 
„Чримекундан“, също така, доколкото 

Ден	след	представянето						
на	спектакъла	„Мъртвият	
идва	за	любимата	си“																																
на	фестивала	„Световен	
театър	в	София“																
(юни	2022	г.)	в	65-a	
аудитория	на	алма-матер															
се	проведе	разговор																																																											
с	режисьора	Йерней	Лоренци,	
модериран	от	проф.	
Людмил	Димитров.	
Срещата	бе	организирана																																																									
от	магистърската	
програма	„Литература,	
кино	и	визуална	култура“	
при	Факултета																													
по	славянски	филологии.														
По	това	време	словенският	
режисьор	вече	беше	
започнал	репетиции	
в	Народния	театър.	
Премиерата	на	„Орфей“													
се	очаква	през	октомври

Вярвам в повествователния

Йерней Лоренци

театър

http://viafest.org/sofia/event/%d0%bc%d1%8a%d1%80%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b8%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b8/
http://viafest.org/sofia/event/%d0%bc%d1%8a%d1%80%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b8%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b8/
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знам, в проект е „Одисея“, сега в София 
предстои митът за Орфей. Много ско-
ро имахте две представления – едното 
се занимава с „Ходене по мъките“, дру-
гото е за свети Франциск. Как се отна-
ся епосът към сцената, близки ли са си? 
Защото досега всички ние сме учили, че 
епосът е антисценичен. 

Йерней	Лоренци: Мисля, че представ- 
лението трябва да се случи в зрителя. 
Представлението не като илюзия, а 
като алюзия. Да активизира вътреш-
ния свят на зрителя. Преди всичко не-
говото въображение, и то активното 
въображение. Затова не всичко трябва 
да се пояснява. Има нещо изумително в 
тези най-стари текстове. Работих 
например върху Епоса за Гилгамеш, два 
спектакъла за Библията – („Библия, 
първи опит“, вторият – „Опит върху 
Библията“, е направен в Полша). Винаги 
ме е впечатлявало как в тези най-ста-
ри текстове са поставени ключови въп- 
роси, които се отнасят за човека. В 
Епоса за Гилгамеш, най-стария текст, 
можем да намерим абсолютно всичко, с 
което се занимават и театърът, и из-
куството, откакто свят светува. Има 
две ключови теми: хюбрисът и смърт- 
та. От Библията взехме Книгата на 
Йов – какъв е смисълът на живота. В 
тези древни текстове са трите „С“ – 
страх, самота, смърт. Изумява ме и на-
чинът, по който са написани. Не става 
дума за елементарната психологическа 
натуралистично-философска форма, а 
за нещо много по-монументално, непо-
средствено, директно. Всичко, което 
казвам, важи само за мен. И още един 
момент, който е много съществен – 
хуманизацията на големите митоло-
гични сюжети, тоест да придадеш на 
някой огромен митологичен образ гра-
витация. За всеки голям митологичен 
сюжет съществува много конкретен 
човешки опит. Едва след това те ста-
ват големи и преголеми сюжети. Мен 
ме интересува кое е онова конкретно 
човешко там, отзад. В представление-
то „Ходене по мъките“ има една сцена, 
в която се занимавахме с разпятието. 
И аз накарах актьорите да си предста-
вят какво означава в действителност 
да бъдеш разпнат. Конкретен човешки 
опит. Нищо митологично или божест-
вено. И този опит е краен и екстремен. 
Защото митологизацията замъглява 
погледа ни… 

И още нещо, което ми е много интерес-
но. Въпросът за позицията на актьора 
от роля в роля. На това Патрис Павис 
му казва „телактинг“. В последните 
години съм обзет от повествовател-
ния театър. Вярвам, че в онова старо 
време, in illo tempore, както би казал 
Мирча Елиаде, там, в кръга на племето, 
седи старейшината и разказва някак-
ва история. Историите са различни с 
оглед на потребността на тези малки 
общества, но по-често те са свърза-
ни с космогонията, с възникването на 

енергия малко преди Големия взрив 
– представяте ли си каква огромна 
енергия е това? Леко романтизирам, 
но наистина вярвам в повествовател-
ния театър. Както казах, алюзията, а 
не илюзията. Не какво актьорът ще 
направи, а какво няма да направи. Това 
е свързано с потенциалната и кине-
тичната енергия. Тази енергия, която 
актьорът с помощта на въображение-
то насъбира в себе си и малко преди 
да я изразходва, я задържа, не я израз-
ходва. И това му дава най-голямото 

Вярвам в повествователния

театър

света. Той разказва някаква история, 
не му трябва театър, речта и пеенето 
все още не са разделени, звукът и сми-
сълът все още не са разделени. Така че 
той е първият минималист. И той раз-
казва, и всички го преживяват. Какво 
преживяват? Той връща времето, за-
щото това е периодът на цикличното 
време, преди линеарното време, в кое-
то живеем ние. И той връща нещата в 
момента преди да се е случил Биг Бенг, 
най-голямата художествена енергия 
е потенциалната, а не кинетичната 
енергия. Той връща заедността, той я 
изпълва, той обновява обществената 

предимство. Същевременно за зрителя 
актьорът се превръща в прозорец, то-
ест работата на актьора не завърш-
ва в него самия. Той трябва да стане 
нещо, през което минава историята 
като случка и историята като минало. 
И трябва да бъде прозрачен. Това е по-
вествователният театър. 

Людмил	 Димитров: Снощи гледахме 
„Мъртвият идва за любимата си“, 
представление, което излезе преди 
осем години. Като го гледахте, изпи-
тахте ли необходимост да промените 
нещо?

Репетиция на „Орфей“ в Народния театър, фотография Людмил Димитров
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Йерней	Лоренци: Да. Малко ми е труд-
но да говоря за това. То е последното 
ми представление, което възникна на 
основата на драматургичен текст. 
Бих опростил представлението, бих 
го направил по-чувствено, на някои 
места бих отстранил егото.

Въпрос	от	публиката: Може ли да раз-
кажете за избора на музикалните ин-
струменти в представлението?

Йерней	 Лоренци: В Словения око-
ло акордеона има една негативна 

пространство и с всичките ни усеща-
ния и чувства, да не разделяме работа-
та на маса от работата на сцена. Няма 
маса, вече сме на сцената, вече сме в 
пространството. Днес Ненчо (Костов) 
направи една малка сцена, той режиси-
раше Гергана (Змийчарова), беше и ак-
тьор, и разказвач, и пърформър, и също 
във функцията на режисьор. А Гергана 
само му отвръщаше. И на мен ми по-
действа страхотно тази малка сцена. 
Така започнахме. На всяка репетиция 
гледаме и малко театър.

Въпрос	от	публиката: Докато гледах 
„Мъртвият идва за любимата“, усе-
тих, че драматургията на спектакъ-
ла е вдъхновена от актьора. Целена-
сочено ли работите в тази посока, или 
работите за театър, базиран върху 
текста? 

Йерней	 Лоренци: Сега си спомних! 
Когато правехме „Мъртвият идва 
за любимата си“, цял месец беше ка-
тастрофа. Опитвахме едно, друго, 
някакъв стилизиран реализъм, фи-
зически театър… и бяхме в задънена 
улица. Нищо не става, а и не знам как-
во трябва да стане. Ужасно усеща-
не, все едно умираш. Същевременно 
актьорите много се стараеха, но ся-
каш си забиваха главите в стената. 
И после казах: „Добре, хайде да седнем 
в кръг“. И започнахме да правим пред-
ставлението. Мислех, че съм забравил 
тази репетиция, но явно съм я потис- 
нал, защото ми беше много болно. Но 
точно в онзи момент започна да се 
ражда този телактинг. И по-голямо-
то присъствие на актьора, на човека. 
Много често очакваме от актьорите 
да са тук и сега. Аз исках, понеже съм 
бавен човек, да се науча да бъда тук и 
сега. Да можем да направим обстоя-
телства, които стимулират към съзи-
дание, към творчество. Сега на репе-
тициите да гледам Ненчо и Гергана, а 
не своя концепт. Аз трябва да съм тук 
и сега. Аз трябва да гледам, да надуш-
вам. Трябва да бъда толкова отворен, 
че да разпознавам потенциалите, кога-
то нещо се случва. А страхотни неща 
се случват, когато не ги насилваш. 
Това беше урок и за мен. 

Записа Людмила Димова

Йерней Лоренци e сред воде-
щите режисьори на Словения, 
професор в Академията за те-
атър, радио, кино и телевизия 
в Любляна. Роден е през 1973 г. 
в Марибор. Българската пуб-
лика познава четири от него-
вите постановки, гостували 
на Международния фестивал 
„Варненско лято“ и „Световен 
театър в София“: „Бурята“ от 
Н. Островски на Градския те-
атър в Любляна (2013), „Бесни-
ят локомотив“ от Станислав 
Виткевич-Виткаци на Словен-
ския национален драматичен 
театър (2014), „Илиада“ (2016), 
спечелила Голямата награда 
за режисура и Наградата на 
публиката на Международния 
театрален фестивал БИТЕФ 
2015 в Белград, както и Голя-
мата награда, Наградата на 
критиците и журналистите и 
Наградата за музика на Между-
народния театрален фестивал 
„Контакт“ в Торун. През 2022 г.                               
гостува спектакълът му 
„Мъртвият идва за любимата 
си“ от Светлана Макарович. 
Йерней Лоренци е носител на 
Premio Europa Award за 2017 г.

Йерней
Лоренци

презумпция. Уклон към селската му-
зика, но в лошия смисъл – примитивно, 
грубо, като някаква дреха на смрад-
ливия национализъм. В Словения този 
контекст е много силен. Но акорде-
оните са и белите дробове, когато 
сложиш акордеона отпред, получаваш 
допълнителен бял дроб. Акордеоните 
са и преносими органи, те покриват 
много широк диапазон – от мрака на 
земята по вертикала нагоре. Аз мно-
го често се оставям на интуицията. 
Не съм размишлявал първоначално и 
по този начин да съм решил да използ-
вам акордеоните. Един ден слушах 
по-дълго да свири акордеон, а след 
това опитахме някакви неща на сце-
ната и започнахме полека да разбира-
ме, че това е правилният път и че ни 
трябва двузначността на акордеона в 
словенското селско пространство. И 
там изведнъж се появява една изящна 
извивка на виолончело. Несъмнено му-
зиката е много важна, и то не само в 
този мой спектакъл. 

Въпрос	 от	 публиката:	Как работи-
те с актьорите, как ги въвеждате в 
ролите?

Йерней	Лоренци: Всъщност зависи от 
материала. Как влизаме в процеса? 
Аз наистина го приемам като среща 
на хора. Сега, когато правим „Орфей“, 
подготвихме някакъв материал – от-
къси от „Георгики“ на Вергилий, от 
„Метаморфози“ на Овидий, нещо от 
„Илиада“ и „Енеида“, от Рилке и строго 
медицински описания. От този мате-
риал вероятно ще съставим някакъв 
текст. Аз давам на актьорите домаш-
ни на някаква тема. И на следващия ден 
гледаме това, което те са подготвили. 
Тук започнахме да работим така. Да 
създадем пространството на срещата 
и обменянето. Искам да си споделяме 
неща, които за всеки от актьорите са 
важни, техни неща, а не неща отвън. 
Задаваме си различни домашни и всеки 
ден нещо се случва. И на тази основа 
се опитвам да артикулирам някакви 
принципи, някаква последователност. 
Много е важно да не отприщим раци-
ото, да го изключим, да не започнем да 
дискутираме. Не само да четем тек-
стове и да ги анализираме, но да под-
ходим цялостно от собственото ни 
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Венециански 
филмов фестивал 

Световен 
фестивал                  
на анимационния 
филм във Варна

Жан-Люк Годар

„Островът                 
на Бергман“

Деян Статулов

Кадър от филма „Сент Омер“,  реж. Алис Диоп
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Пресконференцията, на която беше 
представена програмата на 79-ото 
издание, обещаваше интересна борба 
за Златния лъв сред 23-те конкурсни 
заглавия от 9 страни, избрани между 
3659 филма, от които 1816 игрални и 
1843 късометражни. Любопитно е, че 
11 от режисьорите участват за пръв 
път в състезанието. Стана ясно, че и 
тази година компанията „Нетфликс“, 
прокудена от Кан, превзема Венеция 
и за организаторите на фестивала 
това е чест.

Каква беше неприятната изненада на 
финалната вечер, когато се разбра, 
че Златният лъв се присъжда на до-
кументален филм, единствения сред 
игралните си конкуренти. Дори се    
усъмних дали съм чула добре заглави-
ето му, „Цялата	красота	и	кръвопро-
литието“	(САЩ)	на	Лора	Пойтрас. 
Почти нямаше овации, дори не зарад-
ва подобаващо и фактът, че за трети 
пореден път (след Клои Жао за „Земя 
на номади“ и Одри Диуан за „Събитие-
то“) най-високата награда на Венеция 
отива при жена.

Лора Пойтрас е известна и като про-
дуцентка, има Оскар за свой филм. Тук 

нейна героиня е известната фото-
графка Нан Голдин. Пострадала лично 
от опиатно лекарство, тя създава 
фондация и воюва срещу семейство 
Саклер, милиардери, собственици на 
фармацевтични компании. Благода-
рение на битката, която води заед-
но със семействата на жертви на 
опиата, продуктът е изтеглен от 
пазара. Саклер са ценители и дари-
тели на произведения на изкуството 
за световни музеи. Музеят „Метро-
политън“ например има цяла зала на 
тяхно име. Голдин настоява тези ин-
ституции да махнат името им и да не 
вземат парите, спечелени от смърт 
чрез злоупотреба с лекарства. Раз-
казът, свързан с Голдин като акти-
вистка, стилово е телевизионен жур-
налистически репортаж. Той изглежда 
пришит към другата част на филма, 
естетически много по-издържана, 
посветена на творчеството на фо-
тографката. Там преобладават сним-
ки и слайдове на Голдин. Изкуството и 
съдебното дело се съчетават лошо. 
Явно първоначалната идея е била про-
цесът „Саклер“, после се вмъкват се-
мейната история на фотографката,                   
самоубийството на обожаваната ѝ 

сестра. Два филма в един, за да не спе-
чели кинематографично нито един от 
тях.

Приятна изненада бе френската 
творба	 „Сент	 Омер“, която заслу-
жено си присвои второто по значение 
отличие, Голямата награда Сребърен 
лъв. И Алис Диоп, от сенегалски про-
изход, единствената дебютантка 
в конкурса, е призната документа-
листка като Лора Пойтрас. Тя взема 
истинска история, разтърсила Фран-
ция – детеубийство в града Сент 
Омер. По-голямата част от действи-
ето е в съда, където са съпоставени 
две африканки – обвиняемата Лорънс 
Коли и писателката Рама, дошла спе-
циално от Париж да следи делото, за 
да се вдъхнови за нова книга, съвре-
менна интерпретация на мита за 
Медея. Те се наблюдават, диалогът 
между тях е безмълвен, режисьорката 
залага на план-контраплан, особено 

Соня Александрова

ПРОТИВОРЕЧИВ ФЕСТИВАЛ 

Мострата	на	киното																										
във	Венеция																															
(31	август–10	септември)	
отпразнува	своите	първи	
90	години

Венеция,	специално	
за	списание	„Култура“

„Цялата красота и кръвопролитието“, реж. Лора Пойтрас

Кейт Бланшет в „Тар“, реж. Тод Фийлд
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на едрите изразителни планове на 
лицата. Обективът ги рамкира по-
следователно, стои фиксирано, за да 
изпъкне решаващата сила на диало-
зите като цяло. Докато едната мъ-
чително реди думите, за да обясни 
причините за убийството на 15-ме-
сечната си дъщеря, в съзнанието на 
другата изплуват семейни спомени 
и напрежения. Постепенно изскачат 
расизъм, сблъсък на култури, лудост, 
че дори и магии. Лорънс е образована 
имигрантка, с изискан френски, чрез 
който успява да внуши съмнение около 
историята си. То неизбежно се преда-
ва и върху разклатената сигурност на 
бременната писателка за бъдещото 
ѝ майчинство. Докато морето прие-
ма детското телце, сякаш го закриля, 
детеубийцата става все по-непро-
ницаема. Успешен драматургичен ход 
на „Сент Омер“ е, че не дава резулта-
та от делото, оставя присъдата на 
зрителите.

И така, две от петте състезаващи се 
режисьорки бяха забелязани от жури-
то, ръководено също от жена – аме-
риканската актриса Джулиан Мур. 
Нейните колеги имаха и попадения при 
разпределението на наградите.

Веднага след прожекцията на „Тар“ 
(САЩ) стана ясно, че Кейт	Бланшет, 
за която режисьорът Тод Фийлд приз- 
на, че е написал сценария и при евен-
туален отказ от нейна страна не 
би заснел филма, е сериозна претен-
дентка за купата Волпи за най-добра 
женска роля. Нямаше конкуренти и 
до края. Нейната измислена героиня 
Лидия Тар е световноизвестна му-
зикантка и диригентка, амбициозна, 
властна, нетърпяща възражения. На 
върха на кариерата си тя владее прос-
транството на подиума и извън него 
и се готви да запише Петата симфо-
ния на Малер с Берлинската филхар-
мония. Привидно подреденият ѝ като 
по ноти професионален живот кон-
трастира с личния – тя живее с една 
оркестрантка (Нина Хос), осиновили 
са дори момиченце, не отказва обаче 
и вниманието на своя сътрудничка 
(Ноеми Мерлан). Дори и в чувства-
та на Тар преобладават интереси. 

Нейното двусмислено поведение съ-
сипва репутацията и кариерата ѝ. 
Помагат много и социалните мрежи, 
които срутват един толкова стара-
телно изграждан образ. Неподража-
емата Кейт Бланшет е внимателна 
към всеки детайл от поведението на 
героинята си, вае нейния възход и па-
дение. Талантът и елегантността на 
Бланшет намаляват раздразнението 
от прекомерната дължина на филма, 
както и от неравните му две части.

Точно на мястото си отиде и купата 
Волпи за най-добра мъжка роля – при 
ирландския актьор	Колин	Фарел. Той 
е Падрик – един от двамата прияте-
ли в „Баншитата от Инишърин“. След 
„Три билборда извън града“ Мартин 
Макдона отива на остров Инишърин 
на западното крайбрежие на родната 
си Ирландия. Пренася действието в 
1923 г. и чрез горчив хумор следи ис-
торията на двама приятели, които 
всеки ден си пият заедно бирата в сел-
ската кръчма. Един ден Колм (Брендън 
Глийсън) внезапно решава да прекра-
ти връзката и моли да не се говори с 
него. Недоумяващият Падрик не при-
ема отказа и се опитва да възстанови 
общуването с помощта на малкото 
жители на острова, както и на сестра 
си. Напрежението в тази комедия на 
абсурда постепенно нараства, леят 
се все по-тежки думи, стига се и до 
кръв. Всичко се върти около скуката, 
от която цигуларят Колм иска да из-
бяга, уединявайки се в самота. Време-
то замира, потопено в спиращи дъха 
пейзажи на скали, надвиснали над мо-
рето. Единствените, които разбират 
и сякаш се подиграват с тези странни 
персонажи, са животните – кучето на 
Колм, магарето на Падрик, кози, коне, 
крави, които гледат с тъжни очи.

Тази черна приказка е изпъстрена с не-
очаквани обрати на действието. Бав-
ният ритъм е добре дозиран, забавни 
и тъжни моменти се редуват. Макдо-
на получи и наградата за най-добър 
сценарий. Несъмнен майстор на пара-
докса, неговите диалози са хапливи, 
язвителни, гротескни. Те „обличат“ 
подходящо актьорската игра на дуо-
то Фарел-Глийсън, което режисьорът 

събира отново след своя филм „В 
Брюж“ (2008), и я правят брилянтна. 
Свитите вежди на Падрик (Фарел) и 
изразителната инатлива физиономия 
на Колм (Глийсън) се запомнят. Дивият 
пейзаж на ирландския остров, в който 
са потопени героите, допълва усеща-
нето за безизходица.

От нея се излиза трудно и в иранския 
филм „Мечките	 не	 съществуват“,	
четвъртия заснет нелегално от Джа-
фар Панахи. Филмът вече е избран за 
конкурса, когато пристига новина-
та, че режисьорът е арестуван за-
ради протест срещу лишаването от 
свобода на негов колега. На червения 
килим преди официалната прожекция 
имаше акция на солидарност с Пана-
хи, водена от Джулиан Мур. Показан в 
последния състезателен ден, филмът 
веднага оглави журналистическата 
класация и даде основателна надежда 
за Златен лъв, но журито му „подхвър-
ли“ само своята	Специална награда.

Във филма се развиват две паралелни 
истории. На оживена улица в Турция 
мъж и жена се срещат, за да си разме-
нят фалшиви документи за бягство 
в Европа. Тя вижда, че той още няма 
паспорт, и отказва да тръгне сама. 
Скарват се. Следва „стоп“, от който 
се разбира, че това е филм във филма, 
който Панахи чрез своя асистент се 
опитва да заснеме от разстояние, в 
малко селце на турско-иранската гра-
ница, но сигналът е слаб. Там се раз-
вива друга история, която директно 

ПРОТИВОРЕЧИВ ФЕСТИВАЛ 

„Кости и всичко останало“,                                
реж. Лука Гуаданино
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въвлича режисьора. Любовен триъгъл-                                     
ник, в който жена е принудена да се 
омъжи за човек, когото не обича, дока-
то тайно е влюбена в друг. Местните 
жители обвиняват Панахи, че е напра-
вил снимка на двамата „грешници“, 
която доказва връзката им, и непре-
къснато му я искат. Обичаи, суеверия, 
предразсъдъци, невежество вълнуват 
режисьора. Тежките традиции, нераз-
бираеми за него, от комбинирани бра-
кове и свещени клетви, предвещават 
трагедия. Страх и отчаяние витаят 
навсякъде. Режисьорът, лишен от 
свобода, но твърдо решен да остане в 
родината си, успява да заобиколи огра-
ниченията. Той се отъждествява с ге-
роите от първата история. Застава 

приятелка. Тя захапва и почти откъс-
ва пръста на домакинята. Изоставена 
от баща си, изплашен от импулсите ѝ, 
Марен се бори със своята „природа“. 
Срещата с възрастния Съли (Марк 
Райлънс), който я учи да надушва се-
беподобните, ѝ помага да осъзнае себе 
си. Връзката с младия Лий (Тимъти 
Шаламе) ѝ открива любовта. Започ-
ва тяхната одисея из Америка, пълна 
със странни срещи, по време на които 
разбират, че ядат човешка плът. Тази 
им зависимост е истинска наркома-
ния и ги прави уязвими. Ще успеят ли 
двамата да постигнат контрол над 
своите странни навици? Пътят им е 
белязан от празнота и болка: Марен 
би искала да намери майка си, която 

„Властелинът на мравките“ на Джани 
Амелио за процеса „Алдо Брайбанти“, 
разтърсил Италия в края на 60-те го-
дини. Преподавател, поет, художник, 
драматург, антифашист в миналото, 
той е обвинен, че е обсебил физически 
и психически и довел до пълна зависи-
мост един от своите студенти, с ко-
гото отива да живее в Рим. Процесът 
е обгледан от различни гледни точки 
– обвиняеми, семейства, приятели, об-
ществено мнение, медии. Брайбанти, 
в отличното изпълнение на Луиджи Ло 
Кашио, е безпомощен и лишен от сво-
бода, но горд и достоен. За Амелио той 
не е нито дявол, нито светец. 

И друг един процес беше пренебрегнат 
от журито – този във филма „Аржен-
тина, 1985“. През 1985 г. граждански, 
а не военен съд съди генерали за ге-
ноцида в тази страна през периода 
на диктатурата 1977–83 г. За първи 
път това важно събитие от история 
на Аржентина се пренася на екрана. 
Филмът на Сантяго Митре се движи 
между игралния и документалния жанр, 
използва иронията, следи етапите на 
самия процес, но най-вече героите с 
техните характери и взаимоотно-
шения. Прокурорът (Рикардо Дарин) и 
неговият помощник създават екип от 
ентусиазирани млади хора, на чиито 
плещи се крепи успехът. Митре разто-
варва психически зрителя чрез хумора. 
Пример за политическо кино, което се 
следи на един дъх, „Аржентина, 1985“ 
беше непростимо пренебрегнат.

Тази година Венеция многократно под-                                                                                        
черта уважението си към жените. 
Един от двата Златни лъва за ця-
лостна кариера отиде при френската 
актриса Катрин	Деньов. Тя е като у 
дома си на фестивала, „Дневна краса-
вица“ на Луис Бунюел, в който играе, 
има Златен лъв (1967), самата тя при-
тежава купата Волпи за най-добра 
актриса за „Площад Вандом“ (1998) на 
Никол Гарсия. Била е и председател на 
основното жури. При връчването на 
отличието Деньов се държа достой-
но, но вече без онзи познат ни блясък, 
прекалено самочувствие и отличен 
италиански, угаснали след леко забо-
ляване, видно и по походката ѝ.  

безстрашно пред и зад камерата, смес-
ва измислица с реалност, понякога дори 
ги обърква. Иска да е свидетел на първа 
линия. От етични съображения извръ-
ща лице от смъртта, видяна по пътя, 
спира се за момент на финала на филма, 
но няма съмнение, че ще продължи да се 
бори за истината.

Какво остана за домакините от този 
фестивал? От петте конкурсни филма 
журито си хареса най-много „Кости	и	
всичко	останало“	на Лука Гуаданино и 
му присъди Сребърен лъв за режисура. 
Марен (Тейлър Ръсел, наградата Мар-
чело Мастрояни за изгряваща млада 
актриса), афроамериканска тийней-
джърка, е поканена на празник от своя 

никога не е познавала и от която е 
наследила канибализма; Лий съжаля-
ва за топлината на сестра си и на се-
мейството, от което е избягал след 
разправа с жестокия си баща човеко-
ядец. И двамата знаят, че съдбата им 
е белязана, че са осъдени от общество-
то. Изключителният натурализъм на 
сцените с „пиршествата“ отблъсква, 
буди недоумение защо филмът е на-
граден точно за режисура. Поставена 
в няколко жанра – роуд муви, филм на 
ужаса, любовна история, метафората 
за канибализма остава самоцелна.

Ако трябваше да се дава отличие на 
италиански филм, той безспорно би бил 

„Баншитата от Инишърин“, реж. Мартин Макдона
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Хубаво е непрекъснато да си спомня-
ме блясъка на Световния фестивал на 
анимационния филм в миналото, за да 
понасяме по-леко увеличаващите се 
трудности, с които се сблъсква днес. 
Предишната година това беше панде-
мичната ситуация, през тази към нея 
се добави войната в Украйна. Защото и 
сред филмите, и сред гостите се усети 
липсата на традиционно силното ру-
ско присъствие. 

Въпреки това учудващи са енергията 
и жертвоготовността на организа-
торите да реализират срещата на 
анимацията с публиката. Колкото по-
вече са спънките да се осигурят филми 
и най-вече присъствието на авторите 
им, толкова по-изобретателни реше-
ния се намират да не се прекъсва връз-
ката с това изкуство. Анимационната 
детска работилница стана запазен 
знак на фестивала още от неговото 
възстановяване през 2011 г., когато 
французойката Карин Миралес и бел-
гиецът Жан-Люк Слок се захванаха по 
увлекателен начин да обучат малчуга-
ните на някои елементарни техники и 
да преживяват чудото на оживелите 
рисунки. Децата се сменяха, работил-
ниците станаха две, а тази година се 
разраснаха до три. Първата по тради-
ция водеше Карин Миралес. Във вто-
рата Фернандо Галрито и Радостина 
Нейкова работиха с гимназисти от 
Училището по изкуствата във Варна, 
използвайки естествени материали 
от Морската градина върху българ-
ска народна музика и фадо. В третата 
група Велислава Господинова и Йоана 
Атанасова импровизираха с деца на 
тема „Моето магично лято“. Резул-
татът от заснетото, показан на за-
криването, оформи отделна паралелна 
програма.

В конкурса бяха включени 85 заглавия 
в четири категории: късометражни, 
студентски, детски и пълнометражни, 

като отпадна категорията за теле-
визионни серии, а отделно се обособи 
българската анимация. Традиционно 
се излъчиха и програми с произведения 
на членовете на журито. Форматът 
мастърклас по-скоро се превърна в 
уроци по правене на кино на отделните 
автори, което пък е доста полезно за 
българските аниматори. Допълнител-
ните програми също обогатиха разно-
образието: индийска анимация, филми 
на НБУ, „В памет на Вера Донева“, „Да 
си спомним за Витко Боянов“, анимаци-
ята на Апостол Стоянов.

Още първия ден се откриха три излож-
би: плакати от Иван Веселинов на ани-
мационни фестивали и форуми още от 
времето на социализма; студентски 
рисунки; пластики от морски камъни 
на Вера Донева, които приличаха на 
типажи за филми. Журито беше в със-
тав Карин Ванденрит, Белгия; Жорж 
Швицгебел, Швейцария; Дхвани Десай, 
Индия; Педро Серазина, Португалия, и 
Ангел Заберски, България. 

Голямата награда на фестивала оти-
де при чилийския късометражен филм	
„Звяр“ на	Уго	Коварубиас. Гладката и 
безизразна порцеланова кукла на грозна 
жена напълно съотвества на нейния 
бездушен образ на агент от тайната 
полиция по време на военната дикта-
тура в Чили. Извратените отношения 
и поведение на кучето ѝ добавят аб-
сурдистки ужас, в който няма покаяние 

и пречистване – само напукване върху 
повърхността, където е минал кур-
шумът. Това е филм за тъмната стра-
на на непознатия до нас, от който те 
побиват тръпки. Той убедително за-
щитава теорията за отвращението 
като естетическа категория, играе си 
с подвижност и застиналост, меки ма-
териали (кучето, тревата) и твърди, 
ясни контури и безлики изображения 
(жертвите). Базиран е върху истинска 
история, както показват документал-
ните кадри накрая. Ярко изразената 
гражданска позиция и впечатляваща 
стилистика имат отношение към све-
товния фестивален успех на „Звяр“, 
включващ и номинация за Оскар.

Друг не по-малко впечатляващ и анга-
жиран филм, към който клоняха моите 
предпочитания, беше „Боклукчията“	
на	 Лаура	 Гонсалвиш,	 Португалия	 – 
Специална грамота и Награда на кри-
тиката.	Историята също е истинска, 
но с по-голяма степен на интимност. 
Това е разказ за отсъстващия чичо 
(чичото на авторката), с документал-
ни записи на членовете от семейство-
то, които разказват на маса в горещ 
августовски ден спомени от кратките 
посещения през 30-годишната му еми-
грация във Франция. Освен буквалния 
смисъл на работата му като боклукчия 
това са и подаръците, които им е но-
сил (все вехтошарски находки), и мал-
ките и незначителни късчета памет, 
събрани с много топлота и хумор. На 

Петя Александрова

Анимация за всеки
Акценти	от	18-ия	
световен	фестивал																	
на	анимационния	филм,	
Варна	(7–11	септември		
2022	г.)	

Кадър от „Боклукчията“ на Лаура Гонсалвиш 
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комикси. В него се осмива борбата в 
съзнанието на създателя им Анджели 
между пънка и попа. Играейки с грани-
ците между измислица и реалност в 
отношенията между художника и не-
говите ъндърграунд герои, филмът 
съчетава по забавен начин различни 
жанрове като mockumentary, хорър, 
постапокалиптично приключение, роуд 
филм и  комедия. Освен очевидни поп 
икони като Елтън Джон например има 
и закачки с рокендрол групата Titãs (Па-
уло Миклош сред озвучаващите роли), и 
участие на Laerte (като актриса и като 
персонаж). Интересна е работата със 
звука, когато симулира как стените за-
душават гласовете на героите в под-
земието или ги изкривява в пустинята. 

Как изглеждат българските филми на 
това издание на фестивала на све-
товната анимация? Както винаги – 
достойно и като количество, и като 
качество. Филмът „Стоножката“ на 
Вера	Иванова беше отличен за дебют, 
Съюзът на българските художници на-
гради „Любовта,	без	която	не	можем“ 
на Господин	Неделчев-Дидо. И все пак 
ми се струва, че за част от авторите 
представените филми не са най-до-
брото, на което са способни, въпреки 
стабилното ниво на продукцията им. 
Това важи и за Анна Харалампиева („Ин-
териор“), и за Владимир Тодоров („Меч-
тател“), и за наградените Господин 
Неделчев-Дидо и Димитър Димитров. 
Например филмът „Война“	на	Дими-
тър	Димитров	– Награда на Съюза на 

българските филмови дейци (има си и 
половинка, „Мир“), притежава редица 
качества: актуалност на посланието в 
съвременния жесток и опустошителен 
свят, поетична структура (отново 
върху текст на Дилян Еленков), лекота 
и размах на рисунката. Той ни завихря 
в „анимацията на трансформацията“, 
но е леко плакатен, леко вторичен и не 
толкова асоциативно предизвикате-
лен, колкото бяха „Денят на кървави-
те венци“ или „20 ритника“, предишни 
филми на същия тандем. Не мога да не 
отбележа обаче желанието на режи-
сьора да се променя и да се развива, за-
това вярвам в следващите му проекти.

Голямата награда за български анима-
ционен филм получи пълнометражният 
„Флорентинска	нощ“ на Сотир	Гелев. 
Сценарият, също на Сотир Гелев, е 
по мотиви от произведения на Хай-
не и Нервал, като частта по Нервал 
съществува и като отделен филм (и 
книжка), „Виола“. Защо това произве-
дение с две преплетени любовни исто-
рии събужда в мен особени симпатии? 
Защото в него личи голяма литератур-
на ерудиция. И причината не е просто, 
че Сотир чете много, а че умее да чете, 
тоест да вниква в прочетеното. Вяр-
но е, че филмите върху литературни 
произведения в българската анима-
ция са повече, отколкото в игрално-
то кино. Но забележете – обикновено 
върху произведения от XX и даже XXI в.                                                                          
(примерът с Димитър Димитров или 
омнибусите „Щрих и стих“ 1 и 2). До-
като Сотир Гелев (а също и художни-
кът Пенко Гелев, и аниматорът Бла-
гой Димитров) разбират класиката, 
съответно могат да конструират 
филм в традицията на XIX в. И не само 
разказ, а типажи, взаимоотношения, 
движение, цветове, ритъм в традици-
ята на XIX в. Ясно, без претрупаност 
и припряност, но пищно и в детайли, с 
педантично внимание. Стилът ни по-
тапя в една изтласкана от мейнстрий-
ма естетика, а това си е обогатяващо 
преживяване. И едно предупреждение – 
„Флорентинска нощ“ не е точно филм 
за деца, макар че няма да затрудни 
по-големите сред тях. 

И пак си остават парливите въпроси – 
има ли кой да гледа тези заслужаващи 
си филми? И къде? И как? 

пръв поглед минималистичен, филмът 
вмъква и диктатура (Португалия), и 
независимост (Ангола),  и странство 
(Франция), а рисунките размиват с из-
ключителна лекота време и простран-
ство – уж е един ден, а са 30 години, уж 
са автентични гласове, а е анимация, 
уж е носталгично, а се прокрадва граб-
ливата ръка на политиката, уж се под-
режда в детайли една маса, а се вмъква 
цял един опредметен живот. 

И ако „Боклукчията“ е нежен, то	„Мок-																																																																											
ро“,	Франция – Награда за най-добър 
студентски филм, е находчиво смешен. 
Дело на цял екип от автори (Мариан 
Бержено, Лорен Монпер, Мелина Ман-
дон, Клое Перебрюн, Елвира Тосак), той 
е забавна история за въобразените 
сексуални приключения в нещо като са-
наториум или масажен център. Вместо 
питка се търкулва една сватбена хал-
ка, за да потъне уж в гънките на коре-
ма на едно лежащо туловище. С изо-
билие от вода, пара и най-вече плът... 
Толкова много плът: гладка, еластична, 
розова, потъваща и изскачаща, пре-
калена. Но изненадващо еротична и 
привлекателна.  

Наградата за най-добър пълнометра-
жен филм взе бразилският „Боб	Спит:	
Ние	 не	 харесваме	 хора“	 на Сезар	
Кабрал. Отново заиграване с хибрид- 
ната кръстоска с документализма, 
отново стоп-моушън техника. Сюже-
тът е от друга действителност, из-
граден върху явно популярни бразилски 

Кадър от „Флорентинска нощ“ на Сотир Гелев
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В	кой	момент	от	живота	си	ре-
шихте,	че	ще	се	занимавате	кино?

Доста късно, за разлика от мнозина, 
които твърдят: „Още на една или две 
годинки имах желание да правя кино…“. 
Бях на осемнадесет години. Учех в Сор-
боната и именно в Латинския квартал, 
а не в Синематеката открих киното 
благодарение на киноклубовете. Чрез 
тях, чрез движението „Труд и култура“ 
(за което отговаряше кинокритикът 
Андре Базен), както и чрез Института 
за филмология започнах много сериозно 
да се интересувам от кино. Навремето 
нямах никакво особено предразположе-
ние към киното. Както всеки студент, 
силно се интересувах от театър, жи-
вопис, литература и т.н. Готвех се да 
получа диплома по етнология. Посте-
пенно киното ме заинтересува повече 
от всичко друго. 

Възнамерявахте	ли	да	снимате	
филми?

Не. Интересувах се от киното като 
киноман. След което пробвах да стана 
журналист, което не беше лесно. Тога-
ва срещнах Франсоа Трюфо, Жак Ривет 
и всички останали. 

Това	се	случва	през	1950	г.?

Някъде там. Около 1949–1950 г. 

Кои	са	филмите,	белязали	ви	по	
онова	време?

Множество филми. Посещавах всички 
прожекции на Синематеката. Гледах 
всичко систематично.

И	все	пак	кога	решихте	да	правите	
филми?

По-късно. Навремето Жак Ривет и 
Ерик Ромер снимаха филмчета на 16 
мм. Аз предпочитах да гледам и да сът-                                                                                      
руднича. Но нямах желание сам да съз-
давам филми. Имах идеи, но бяха абсо-
лютно безумни. За щастие изчаках. 
Други може би са извършили тези екс-
перименти вместо мен. 

Заснех първия си филм едва когато ус-
пях да заделя малко пари настрана. Ан-
гажирах се като работник на една дига, 
целта ми беше да събера малко пари, за 
да направя филм за същата тази дига. 
Надявах се след това да го продам, връ-
щайки се в Париж. Така създадох „Опе-
рация „Бетон“.

Какво	търсехте	във	филмите?

На първо място, исках да удовлетворя 
един инстинкт. Творчеството за един 
артист е нещо като лова при месо-
ядните животни или като бягането 

при други… Нещо твърде естестве-
но, начин на живот, присъщ на всеки 
индивид. Вътре в този инстинкт се 
разкрива някаква истина. Нещо, което 
може да бъде изразено по съвсем ясен 
начин, за да си кажем: това е добро. 
Една морална позиция, по-точно ней-
ната истина.

Защо	по-скоро	кино,	отколкото	жи-
вопис	или	литература?

Защото усещам какво мога да постиг-
на по този начин, което не усещам в 
живописта. Не умея дори да си служа с 
перспективата. А в музиката се прова-
лих със солфежа и едва ли някога ще го 
науча. 

А	нямахте	ли	желание	да	пишете	
романи?

Да, и то голямо. Това може би се дължи 
на следвоенната атмосфера. Ако бях 
способен да пиша романи, сигурно щях 
да го сторя, тъй като имам желание. 
Но щом не го правя, значи не съм бил 
надарен за това.

Героят	на	вашия	филм	„Презрение-
то“,	Пол	Жавал,	заявява,	че	мрази	

Жан-Люк Годар

Защо правя кино
Емблематичен	разговор	
между	френския	
кинокритик	Жан	Коле	
и	големия	кинорежисьор,	
който	си	отиде																											
на	13	септември	т.г.																	
на	91	години.	Размисъл	
за	началата	на	„Новата	
вълна“	и	за	киното	като	
такова,	публикуван																		
в	една	от	първите																																																								
и	най-известни	
монографии	за	Годар	

Джийн Сибърг в „До последен дъх“ (1960), реж. Жан-Люк Годар
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съвременното	кино.	Какво	самият	
вие	мразите	в	днешното	кино?

Но той добавя: трябва да преправим 
наново киното, каквото е било във 
времето на „сдружените артисти“ – 
Грифит, Чаплин и т.н. Тоест, каквото е 
било по времето на автори и актьори, 
които са се сдружавали, за да продуци-
рат филми. Това е много по-нормално, 
отколкото днешната система на про-
дуцентство. Днес свикнахме да разде-
ляме производствената от естети-
ческата страна на киното. Навремето 
тези два аспекта не са били разделени. 
И мисля, че не би трябвало да бъдат. 

А	днешното	кино	удовлетворява	
ли	ви?

Не, киното се ограничава все повече и 
повече, защото неговата аудитория се 
свива, както тази на театъра и живо-
писта. Докато аудиторията на теле-
визията нараства и там сюжетите се 
развиват. Днешното кино изгуби своя 
порив, даже вярата в себе си. Затова се 
затвори. Включително и по отношение 
на производството. Един днешен млад 
кинорежисьор трябва да знае, че няма 
да може да разгърне поне 90% от сю-
жетите, които би искал. Няма необхо-
димите условия за това, не е само въп- 
рос на цензура. На земята има място за 
всички възможни романи, но няма мяс-
то за всички възможни филми. 

Например един кинорежисьор мечтае 
да прави само екранизации. Обърнете 
внимание на някой, който иска да ек-
ранизира Балзак, Стендал или Досто-
евски, и ще видите, че той почти си-
гурно ще претърпи провал. За разлика 
от някогашните продукции в Холивуд. 
Телевизията може да го постигне, но 
това е друг начин на производство. 
Днес един независим творец може да 
направи твърде малко неща. Самият 
аз не мога да заснема редица филми, съ-
образявам се с пазара. Това ми отсича 
редица сюжети.

Направили	ли	сте	филмите,	които	
сте	имали	желанието	да	направи-
те?	Както	сте	го	искали?

Не, разбира се. Не съм в състояние да 
подготвя проект три години предва-
рително. Обикновено някой продуцент 

ми отправя оферта за четири филма, а 
аз дълго си блъскам главата в опит да 
реша какво точно да избера. По същия 
начин както живеем, говорим или пъ-
туваме, така на човек му хрумват вне-
запно идеи – все едно дали в киното, 
литературата или живописта. Искам 
да кажа: един художник не знае каква 
картина ще нарисува на 17 януари след 
три години…

Има	ли	сюжети,	които	много	бихте	
искали	да	разработите?

Да, има някои големи романи, които 
много ми се иска да пренеса на екрана. 
Но най-вероятно това няма да се случи, 
защото струва скъпо. Например „Ла-
миел“ по Стендал. Има и един английски 
роман на Томас Харди, който много бих 
искал да заснема във Великобритания. 
Но едва ли някога ще успея.

Аз съм песимист. Но мисля, че моят пе-
симизъм е оптимизъм. Много неща ще 
се променят по необходимост. Ще има 
по-малко продуценти, по-малко режи-
сьори. Кафе-концертът е също мър-
тъв. Той бе убит от киното и театъ-
ра, което не пречи на певците, както 
и на кафенетата да си съществуват. 

Веднъж	Жан	Реноар	дефинира	пред	
вас	ролята	на	киното	като	„де-
мистификация“.	Той	уточнява:	
трябва	да	паднат	екраните	между	
реалността	и	нас.	Към	това	ли	се	
стремите	и	вие?

Да, екраните трябва да паднат, за 
да изпаднем в сън. Но хората предпо-
читат да сънуват на първо, а не на 
второ равнище, което е истинската 
реалност. 

Роселини бе родил една великолепна 
фраза по повод на филм, който никога 
не засне (става дума за „Полишинел“). 
Фразата всъщност е на Новалис: „Све-
тът става сън, а сънят става свят“. 
Мисля, че тъкмо това е имал предвид 
Жан Реноар. Само че хората никога не 
са доволни, когато видят реалността. 
И не са доволни, защото винаги са при-
вързани към онова, което я опакова. В 
резултат на което казват: не, това 
не е реалността. Не искат да я видят 
такава, каквато е, с нейната поезия. 

Не са доволни, когато гледат филм 
като „Женичките“ на Клод Шаброл, 
защото е твърде истинен. От обрат- 
ната страна остава онова, което е ин-
тересно и поетично. Всяка сутрин се 
гледаме в огледалото и се намираме за 
интересни. Хората просто отказват 
онова, което смятат за сън. А те не са 
сънуващи, само са сънливи и мързеливи. 
Да сънуваш означава да съзерцаваш и 
да се оставиш на течението. Тогава 
се появят филми като „Красавицата 
и Звяра“ на Кокто или „Женичките“ на 
Шаброл. 

Когато	гледате	филмите	си	от	
критическа	гледна	точка,	смятате	
ли,	че	сте	премахнали	този	екран	
между	реалността	и	самите	нас?

Не обичам много да гледам филмите 
си. Спомням си ги твърде добре. Но не 
успявам да ги усетя като нещо, раз-
лично от мен. Още повече че идвам от 
полето на филмовата критика, която 
принципно е много по-критична към 
филмите, отколкото са режисьорите. 
Случва ми се да премислям някои пла-
нове или да откривам отделни греш-
ки. Непрекъснато удържам в паметта 
си стореното. И непрестанно усещам 
собствените си провали. Но един филм 
не е творба в себе си. Той същевремен-
но е и част от нещо друго. Онова, кое-
то търсим в някой филм, го откриваме 
в други филми. Най-ясен пример имаме 
у Хичкок: всяка важна сцена при него 
е вече скицирана в два или три филма 
преди това; а бива разработена пълно-
ценно доста по-късно.

Веднъж	вие	пишете:	„Да	се	огле-
даш	около	себе	си,	означава	да	жи-
вееш	свободно“.	Това	не	е	ли	ваша-
та	дефиниция	за	киното,	вашата	
амбиция?

Да.

Представете	си,	че	някой	ви	каже	
като	героинята	от	„Хирошима,	
моя	любов“	на	Ален	Рене:	„Гледай,	
това	се	научава“.	Дали	ще	го	запи-
тате:	„Как?“.

Не знам дали това се научава. Ако виж-
даш зле, можеш да се опиташ да гледаш 
по-дълго. Това е като късогледството. 
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Слагаш очила. Щом сложиш очила, виж-
даш по-добре. Но очилата са техни-
ческо средство. А в случая говорим за 
това да застанеш на позицията на 
почтеността и да виждаш нещата 
правилно. Освен това не съм убеден, че 
можеш да научиш някого къде да сложи 
камерата, за да заснеме добре някоя 
сцена. Един художник се учи на перс-
пектива, но после трябва да поеме по 
пътя си, няма на какво повече да го на-
учат. Същото е в киното.

Когато	гледате,	когато	снимате,	
опитвате	ли	се	да	фиксирате	ня-
какви	видимости	или	да	уловите	
нещо?

Ако се опитам да анализирам, не, но 
мисля, че търся нещо окончателно или 
вечно под най-крехката му и жива фор-
ма. И когато Ален Рене казва, че „кино-
то прилича на скулптурата“, мисля, че 
има предвид тъкмо това (нищо че ви-
наги го сравняват с живописта). Смя-
там, че киното прилича едновременно 
и на скулптурата, и на музиката. То-
ест на нещо фиксирано, солидно и в съ-
щото време на нещо, което отминава 
и е неуловимо.

Следователно	за	вас	киното	е	изкус-	
тво	на	настоящето?

Да, точно така. Ала онова, което е ин-
тересно, е настоящето, известието 
за бъдещето, както и че то следва ми-
налото. Има една фраза на Хегел, коя-
то винаги ме е смайвала: „Свободата, 
това е реалността, която съзнанието 
си дава“. 

Може	ли	да	се	каже,	че	подобно	на	
Бергман	или	Пруст,	вие	търсите	
във	филмите	си	тъканта	на	реал-
ността:	онова,	което	съзнанието	
може	да	вложи	от	миналото	и	нас-	
тоящето	в	бъдещето?

Когато правиш нещо, не си даваш 
сметка за това. Преди да го направиш, 
търсиш основанията. И след като     
осъзнаеш, че са правилни, ги оправда-
ваш, ако пък се окажат погрешни, то-
гава анализираш. Но преди да пристъ-
пиш към работа, често се сблъскваш с 
най-абсурдни и доста лични основания, 
толкова лични, че разкажеш ли ги на 

някого, той ще сметне, че се шегуваш. 

Онова, което най-вече търся, това 
е промяната. Опитвам се да впиша 
времето в пространство, което не 
помръдва. Моят филм „Презрението“ 
например се роди от изплъзващото 
се усещане за суетата на нещата, 
за това, че всичко минава и няма зна-
чение. Всичко това в дадено прос-
транство, каквото е „Одисеята“, 
морето, средиземноморското слън-
це и т.н. Това е връзката между тези 
съвсем конкретни реалности с нещо 
неопределено.

Откриваме	във	вашите	филми	и	
филмови	критики	едно	безпокойс-	
тво	пред	лицето	на	измамата	(в	
смисъла	на	философа	Брис	Парен:	
грешка,	пречеща	ни	да	постигнем	
истината).	Натъкваме	се	на	из-
мамни	погледи,	лъжливи	думи,	дори	
най-искрените	хора	си	противоре-
чат.	Как	да	избегнем	това?

Всичко е обвързано. Тази грешка, изма-
мата, е един начин на съществуване, 
на поведение, който трудно може да 
се избегне. Ето защо хората, които 
спорят, често застават на против-
ното мнение, и то по един все по-груб 
начин. А да дискутираш не означава да 
спориш с всички сили. Това е като да 
налееш студена вода в топлата вода. 
Накрая постигаш хладка вода. Въпро-
сът е дали това е крайната цел. 

Най-сериозното нещо е недоразуме-
нието. Хората се ядосват, че някой 
казва „да“, докато другият е казал „не“. 
Ала стигне ли се до недоразумение, 
става страшно. Такава е и историята 
на „Презрението“, което тръгва от 
едно недоразумение. Отначало нищо 
не е чак толкова сериозно. Накрая това 
е катастрофа. Смятам, че повечето 
катастрофи се причиняват по-скоро 
от глупости, отколкото от сериозни 
неща. Недоразумението е истинското 
зло.

Не	е	ли	това	историята	на	всички-
те	ви	филми?

Да, всички те са форма на недоразу-
менията. „Жената си е жена“ също 

произтича от недоразумението. То е 
може би най-драматичната ситуация 
сред всички ситуации. 

Има	и	още	една	тема,	която	се	
откроява	във	филмите	ви:	завла-
дяването,	кражбата,	обсебването	
под	всичките	им	форми.	Защо	сте	
толкова	обсебен	от	това?

Защото вземането е недостатък. То 
накърнява свободата в реалността. 
Трябва един ден да се научим да се рад-
ваме на нещата, без да ги вземаме. Та-
кава например е нагласата на Росели-
ни: той никога не е придобивал нищо, 
не е правил свои светове, които не му 
принадлежат. 

Превод от френски Тони Николов

Жан-Люк Годар (1930–2022) е 
френско-швейцарски режисьор. 
Той е едно от най-големите 
имена в историята на киното 
и едно от лицата на френска-
та „Нова вълна“. Започва като 
кинокритик през 50-те годи-
ни на ХХ в. Сетне се насочва 
към киното заедно с Франсоа 
Трюфо, Клод Шаброл, Жак Ривет 
и Ерик Ромер. Сред най-извест-
ните му филми са: „До после-
ден дъх“ (1960), „Малкият вой-
ник“ (1960), „Жената си е жена“ 
(1961), „Да живееш живота си“ 
(1962), „Презрението“ (1963), 
„Алфавил“ (1965), „Лудият Пи-
еро“ (1965), „Китайката“ (1967), 
„Име: Кармен“ (1983), „Крал Лир“ 
(1987), „Нова вълна“ (1990), „Наша-
та музика“ (2004), „Социализъм“ 
(2010), „Сбогом на езика“ (2014). 

Жан-Люк
Годар
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Обветрено, каменисто и сухо място е 
остров Форьо, кара те да се загърнеш, 
да се свиеш в ъгъла с някоя книга, до-
като наблюдаваш морето и мислиш за 
миналото, за любовта, която си изпус-
нал, за илюзиите, които пречат да бъ-
деш там, където си. Същевременно е 
спокойна и уединена територия, насе-
лена с добри хора, пристигнали от раз-
лични краища на света от любов към 
киното. Такъв е островът на Бергман, 
който Миа Хансен-Льове ни представя 
в англоезичния си дебют. 

авторка. Има нужда от помощ да за-
върши историята за младата и обър-
кана Ейми (Миа Васиковска), която по 
един уди-алънски начин също обикаля 
острова, но в едно различно време-
пространство, в което пагубната ѝ 
любов към обвързан мъж заплашва да я 
унищожи.

Филмът избягва сюжетността за 
сметка на импресии и атмосфера и 
представя по-скоро медитация върху 
темите за любовта и съвместния жи-
вот между двама творци, отколкото 
някакъв сериозен конфликт. Разделен 
и дори заснет на две части, „Островът 
на Бергман“, подобно на матрьошка, 
съдържа втори филм в себе си, който 
е визуална репрезентация на сценария 
на Крис. Там наративът се разпада в 
по-традиционен разказ за невъзможна-
та любов и губи част от хипнотична-
та красота, която рамката е устано-
вила. Защото отказът от натрапена 
драма в една деликатна история за 

спалнята, където е сниман „Сцени от 
един семеен живот“, тематично двойс-                                                      
твената женска природа от „Персона“ 
е отразена в сюжета, а на всеки ъгъл 
има най-малкото плакат от познато 
заглавие на шведския майстор. Ко-
медийният характер на някои сцени 
също допринася за лекия тон на филма. 
Тони посещава прожекция на „Шепот и 
викове“ с надеждата „да не е толкова 
мрачен“.

Един от жителите на острова опреде-
ля Бергман като обикновен негодник, 
който без основателна причина се е оп-
лаквал от лекия си живот, което ведна-
га отрезвява романтичните предста-
ви на поклонниците. Не са спестени 
факти от живота на режисьора като 
отсъствието му като баща и отно-
шението към някои от съпругите му. 
Други жители на острова обаче пазят 
местоположението на дома му като 
обителта на някой светец. Гений ли е 
всъщност Бергман, или набеден класик?

Миа Хансен-Льове умело се шегува с 
възприятията и мненията, със споро-
вете кои филми са част от трилогия 
и кои не, както и с маркетинговата 
хватка, която стяга прочутото мяс-
то, пакетирайки го като желателна 
туристическа дестинация. Автобус 
с надпис „Бергман сафари“ например 
предлага разходка из острова, по време 
на която посетителите могат да гле-
дат някоя от класиките на режисьора 
в движение (в случая „Като в огледало“), 
а по-късно да спрат на мястото, къде-
то е била къщата от филма. Иронич-
но къща не съществува, за сметка на 
обикновена фасада, която илюзията на 
киното е превърнала във въздействащ 
образ, част от историята и състоя-
нието на героите.

Камерата на Дени Леноар ни разкри-
ва един красив, но пуст и каменист 
остров, едновременно светло и сту-
дено място, психологическо отраже-
ние на самите герои. Всичко изглежда 
уютно, но и някак невзрачно. Магията 
си е отишла със своя магьосник. Льове 
ни показва магнетизма на местата, 
където друг е създавал изкуството си, 
но не ни спестява, че всеки сам тряб-
ва да намери сили да твори, тъй като 
останалото е като чакъла и пясъка, по 
които стъпват краката.

Мартин Христов

Магията си е отишла
„Островът	на	Бергман“,	
режисьор	и	сценарист		
Миа	Хансен-Льове,	
оператор	Дени	Леноар,	
Франция–Белгия–
Швеция–Германия–
Мексико–Бразилия,	2021	г.

Крис (Вики Крипс) и Тони (Тим Рот) са 
двойка сценаристи, които търсят 
вдъхновение из местата, където е 
живял и творил големият шведски 
режисьор. Тони е успешен в полето на 
жанровите филми, в които е възможно 
да се появи убиец или някое зомби, до-
като Крис все още търси себе си като 

двама творци е далеч по-интересен от 
сценария на Крис.

Това, което истински вълнува се-
тивата, е самата разходка, съпът-
ствана, както може да се очаква, от 
множество препратки към филми на 
режисьора. Двойката например дели 

Кадър от филма „Островът на Бергман“
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Магията си е отишла

В своята изключително важна и много 
интересна книга „Невъзможната сво-
бода – идеологическата цензура в бъл-
гарското игрално кино (1948–1989)“                                          
Деян Статулов обстойно разкрива 
механизмите на подчинение, тотал-
на цензура и контрол в българското 
кино. Много точно, академично, без да 
е скучно и досадно, той въвежда кри-
терии и факти, прави своя коментар 
и анализ. Изследванията за тази кни-
га са впечатляващи – те са отнели 
на автора години тежък и задълбо-
чен труд в различни архиви, които и 
досега бавно и трудно се отварят за 
граждани и изследователи. Тъй като 
цел на книгата му е разкриване на 
цензурата – предварителна, текуща 
и последваща, той в началото, след 
кратък увод, предлага всички дефи-
ниции за нея. От тях става напълно 
ясно, че цензурата е форма на контрол 
на властта над словото и свободната 
мисъл при всички режими на управле-
ние. Тя е заявена, че е в интерес на 
обществото, но това е заблуда. Тя 
винаги е в интерес на властниците и 
е средство за прикритие на стреме-
жа им обществото да бъде държано в 
незнание и неинформираност. Следва 
забележителен исторически преглед 
на ограниченията от Античността 

до наши дни. Става дума за война на 
всяка власт срещу свободната мисъл, 
срещу правото на собствено мнение 
и яростната нетърпимост на всякак-
ви режими към хората на изкуствата, 
на философската мисъл, на граждан-
ската позиция, изразена в критични 
анализи за съответното управление. 
Това е перманентен конфликт между 
интересите на властта и интереси-
те на обществото. 

След това изчерпателно и безкомпро-
мисно въведение Деян Статулов сти-
га до целта на своето впечатляващо 
изследване, а именно цензурата в то-
талитарните държави. Българските 
комунисти се учат от практиката 
в Съветския съюз. Овладяването на 
киното става относително бавно, но 
пък матрицата на социалистическия 
реализъм стиска в стоманени клещи 
филмопроизводството у нас. Деян 
Статулов прави точен преглед на об-
ществено-политическия контекст, в 
който киното се развива. Това е мно-
го важно за смисъла и значението на 
неговото изследване. Подробно е раз-
казано за създаването на български 
Главлит по съветски образец, наси-
щането на контролиращите киното 
органи с верни на БКП и Държавна си-
гурност хора. Важно е, че става дума 
за примитивни персони, назначени 
от отдел „Агитация и пропаганда“ 
към ЦК на БКП, и това е индикатор за 
критериите, по които се назначават 
тези „интелектуални“ пъдари. Те га-
рантират ефективността на стра-
ховитата машина за цензура, нарече-
на „социалистически реализъм“. 

Анализите на Деян Статулов се при-
държат само към факти. Той прави 

преглед на филмите, спрени от ЦК на 
БКП и лично от Тодор Живков. Грехът, 
в който ги обвиняват, е, че се опит-
ват да представят своите герои 
като хора от плът и кръв, а не като 
гранитни паметници. На властта ѝ 
е нужна митология за подвизите на 
иначе скромната по мащаби парти-
занска борба и всяко отклонение от 
тази главна пропагандна задача бива 
санкционирано по най-жесток начин. 

Авторът прецизно описва нивата 
на цензура, цитирайки съответни 
заповеди. Съдбата на талантливи 
хора дълго време е била в ръцете на 
чиновници от Министерството на 
културата, въпреки че в Художест-
вения съвет на кинематографията 
са допускали и творци, но със здрави 
партийни позиции.

Много място Деян Статулов отделя 
на създаването на Главлит (1952–1956 
г.). Авторът отбелязва, че методи-
те на цензура остават да действат 
до 90-те години. И как да е различно, 
след като основата на Главлит е за-
дадена от съветската институция 
Главлит. Деян Статулов отделя мяс-
то и на ролята на Шесто управление 
на Държавна сигурност във филмови-
те среди. 

От книгата става пределно ясно, че 
желязната хватка на властта за на-
лагане на социалистическия реали-
зъм в България е била така замислена, 
че никой да не може да я преодолее. 
Фактите, разкрити и изследвани 
от автора, са огромен културен и 
исторически принос в българското 
кинознание.

Иво Драганов 

ВЛАСТТА
срещу киното
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Милен Кукошаров, фотография Боян Кривошиев
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Проф.	Куртев,	обикновено	вирту-
озният	музикант	е	предшестван	
от	няколко	поколения	музиканти.	
При	вас	така	ли	беше?

Всичко започва още от прадядо ми, 
който купил пиано „Фьорстер“ за дъ-
щеря си. Прекрасен инструмент, и 
досега свиря на него на вилата. Двете 
ми баби също свиреха на пиано. Баща 
ми е лекар, но прекрасно изпълняваше 
мазурки и валсове на някои семейни 
тържества. Майка ми, Саша Ламбре-
ва, беше концертираща пианистка и 
педагог. Романтична, чувствителна 
душа, страстно влюбена в руската 
литература. 

Дядо	ви,	Атанас	Ламбрев,	е	иконо-
мист	и	историк…

Той е и поет, и астроном, истински 
възрожденец. Написал е подробните 
биографии на всички Ботеви четници, 
заради което обикаля цяла България 
почти двадесет години. Съставил е 
цялото родословно дърво на Пушкин 
и го е изпратил в Петербург. Същото 
става и с видинските архиви на пра-
правуйчото на дядо Ламбрев – екзарх 
Антим I, както и с част от архива на 
възрожденеца Тодор Икономов. 

При	все	това	у	вас	е	надделяла	лю-
бовта	към	музиката.	

Вкъщи майка ми често свиреше Бето-
вен и Шопен, Шуман и Рахманинов. За 
нея свиренето не беше възпроизвеж-
дане, а създаване на форми, одухотво-
рено дешифриране. Така покрай нея и 
аз „просвирих“ на около четири годи-
ни, преди да се науча да чета. Може би 
още тогава подсъзнателно разбрах, че 
емоцията, музикалният нюх, тръпка-
та – това е най-важното, а техниката 
неизбежно трябва да се овладее. 

Осъществена	мечта	ли	бе	след-
ването	 ви	 в	 Ленинградската	
консерватория?

Може да се каже. В моите студент-
ски години в София пристигна един от 

изявените скрябинисти, Павел Сереб- 
ряков, ректорът на Петербургската 
консерватория (Ленинградска тогава). 
И аз бях замаян от неговия двучасов 
концерт на Скрябин и Мусоргски. Бях 
привлечен от неговия особен стил на 
музициране, много близък до Софрониц-
ки, освободен, вглъбен, артистичен. В 
Консерваторията всички бяха изне-
надани от неговия стил на свирене. 
А след два дни аз имах концерт в Зала 
„Славейков“ и нашият ректор, проф. 
Владимир Аврамов, беше довел и Павел 
Серебряков. След концерта той дойде 
да ме поздрави на сцената и аз със сви-
то сърце го питах дали бих имал шанс 
един ден да продължа образованието 
си при него и той каза: „Разбира се, мо-
ето момче. Учи, напредвай!“. След още 
една година се появи конкурс за следва-
не в СССР. Издържах го с успех измеж-
ду пет или шест кандидати. Заминах 
за Москва, където бях разпределен, но 
решително държах на Ленинград. 

Вие	сте	признат	в	света	за	един	
от	 най-добрите	 скрябинисти.	
Споменавали	сте,	че	Скрябин	ви	

е	открехнал	вратата	към	Шопен.	
Как	се	стигна	до	това?	

За мен Скрябиновата музика е нещо 
толкова вълнуващо и разтърсващо, че 
я възприемам като призвание. Става 
въпрос за обич, за проникване в същ-
ността на нещата, за навлизане в 
неговата музикантска философия с 
неговата поетика, с неговите косми-
чески размисли, въплътени по странен 
начин в произведенията му. Така ста-
на, че аз от ранни години започнах да 
свиря Скрябин. Сам се заинтересувах 
под влияние на може би най-великия 
признат изпълнител на Скрябин – Вла-
димир Софроницки, който отвори нова 
страница в руското изпълнителство 
като изразни средства. Разтварях 
сборници, търсех по библиотеки. На-
мерих Скрябинови творби сред нотите 
на майка ми. Започнах да се опивам бук-
вално от тази музика. Тя ми въздейст-
ваше по-особено, отколкото другите 
автори, които свирех. И така чрез 
тази музика, която ми беше толкова 
близка, аз коригирах отношението си 
към Шопен. Беше ми по-труден, някак 

Да се сраснеш
С	пианиста																																
проф.	Атанас	Куртев		
разговаря	Мария	Митева	 с пианото 

Проф. Атанас Куртев, фотография личен архив
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по-далечен като стил, въпреки че вкъ-
щи непрекъснато се чуваше Шопен, 
защото майка ми го свиреше. И така 
стана, че започна една дългогодишна 
и упорита работа върху Скрябин. По-
степенно усвоих неговото творчест-
во, най-ценните му творби. Имам в 
репертоара си седем от десетте му 
сонати. Повечето от неговите пре-
красни поеми, половината прелюдии, 
повечето етюди, някои мазурки. 

С	 какво	 точно	 ви	 вдъхновява	
Скрябин?

За мен Скрябин открехва особени вра-
ти. Неговите темпоритми, скоростта, 

с която се движат хармониите, музи-
калните ладове… Той създава различни 
картини от живота. Когато човек има 
усет и фантазия, може по скоростта, 
по която се движи и извива темпото, 
по разстоянието от единия до другия 
край на клавиатурата да рисува цяла-
та природа с нейните трептящи, живи 
същества, фауна и флора, планини, об-
лаци, природните стихии – огън, вода, 
въздух и земя. Всичко това е запечата-
но в партитурите му. 

Кое	е	по-особеното	при	неговата	
музика?

В нея не можеш да влезеш анфас. Тя е 
изместена от съзнанието. Трябва мал-
ко усилие, за да влезеш от едно стра-
нично прозорче. Той така е създавал 
своите произведения, не с директен 
изказ, както Шопен, Бетовен, Рахмани-
нов. При него нещата са по-тайнстве-
ни. Той е композитор като Шуберт, 
като Брукнер, като Вагнер, автори, 
които имат по-особено въздействие 
върху слушателя. И за да го намериш, 
трябва непременно да включиш асоци-
ативната си система. Непрекъснато 
обновявам Скрябиновия си репертоар, 
уча нови неща. Много ми е близък на 
сърцето и на психиката и затова обо-
жавам да свиря този композитор. 

Казахте	на	последния	си	концерт,	
че	Скрябин	е	спял	с	партитурите	
на	Шопен	под	възглавницата.	

Скрябин от малък е загубил майка си и 
е бил отгледан от своите леля и баба. 
Те са му дали особено възпитание. Не 
е бил от онези деца, които играят на 
улицата, а цял ден е седял на пианото и 
се е опитвал да композира. През нощта 
е слагал нотите на Шопен под възглав-
ницата си. Като че ли е искал по този 
начин да получи искра от неговия та-
лант. Шопен е бил любимият му компо-
зитор. Редно е да се каже, че повечето 
творби на Скрябин от по-късния му 
период са естетически и духовно на-
пълно равностойни на Шопеновите. 
Но от друга страна, трябва да изтък-
нем факта, че музиката на Скрябин 
претърпява непозната в музикалната 
история еволюция. В началото той за-
почва като подражател на Шопен, след 
това пише самостоятелни произведе-
ния, доста по-разчупени, естетически 

и хармонически се отдалечава от Шо-
пен, намирайки своя стил. Добавя към 
палитрата си някои нововъведения на 
Вагнер и на Лист. В по-късен период 
навлиза в невероятна, в нова хармонич-
на система, която никой композитор 
досега не е задминал. Съставена е от 
необичайни скерца от интервали, та-
кава мелодия и такава хармония, кои-
то се асоциират с безтегловността. 
Все едно е из Космоса, където броди 
духът. Там се срещат и турбуленции, 
гравитационни мощни огньове, слънца. 
И той после пише симфоничната поема 
„Прометей“ за пиано и оркестър, коя-
то през 1977 г. изпълних за първи път в 
България. Освен това като млад асис-
тент в Академията първата ми грижа 
бе да раздам десетте сонати на Скря-
бин на мои студенти и те ги изпълниха 
в две поредни вечери. Това беше нечу-
вано в Академията. Някои сонати не 
бяха познати. 

Вашите	ученици	са	с	различен	стил.	
Как	успявате	да	запазите	индиви-
дуалността	им?	

Възпитавам ги. За мен най-ценното е 
това, което Господ им е дал. То не може 
да бъде подменено, защото при промя-
на ще се извърши престъпление към 
техните индивидуалности. 

Толерирате	ли	импровизационната	
свобода	у	тях?	

Това е най-важното и там започвам да 
оформям вкуса им, за да може тяхната 
дарба да попадне във фокус, защото 
тя обикновено е размита. Изчиствам 
страничните зони, които са външни 
и недобре организирани; със случайно 
попаднали примеси. И се опитвам от 
таланта им да се получи кристална 
структура. Това става в течение на 
няколко години. Имал съм изключител-
но даровити ученици като Ростислав 
Йовчев, Ростислав Николов, Георги 
Черкин, Емануил Иванов, Дамян Туджа-
ров и редица други. Те от първата 
среща показваха сглобена ценностна 
система със силно въображение, с им-
провизационен дар и създаваха свой 
превод на музикалния език. Въпреки че 
с талантливите по-лесно се работи, 
това е дълъг път. Пианистът трябва 
да се срасне с пианото като кентавър. 

Проф. Атанас Куртев е роден 
във Варна в семейство с музи-
кални традиции. Изнесъл е над 
1200 солови концерта и над 150 
като солист на симфонични ор-
кестри в повече от 30 страни. 
Започва висшето си музикал-
но образование в Държавната 
музикална академия в София 
(1964, в класа на Лили Атанасо-
ва). Завършва Ленинградската 
консерватория „Римски-Корса-
ков“ (1969, в класа на Павел Се-
ребряков) и Брюкселската кон-
серватория „Кралица Елизабет“ 
(1973, при Едуардо дел Пуейо). 
Професор в НМА „П. Владиге-
ров“ от 1995 г. Атанас Куртев 
е инициатор за създаването 
в България на Музикалното 
общество „Фредерик Шопен“; 
съучредител е на Музикалните 
дружества „Франц Шуберт“ и 
„Рихард Вагнер“; основател на 
шест международни конкурса 
за пианисти в България. През 
2011 г. във френския град Вито е 
основан международен фести-
вал за пианисти на негово име. 

Атанас 
Куртев
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С	колегата	ви	Веселин	Веселинов-	
Еко,	с	когото	имате	дует	на	име	
Das Weltschmerzduett	(Дует	на	све-
товната	болка),	ви	се	носи	славата	
на	(музикални)	сърцеизтръгвачи?

Това е много силно определение, 
най-вероятно се касае за изобрете-
ние на моя приятел и колега. Аз не се 
смятам за сърцеизтръгвач. (Смее се.)

А	колко	е	голяма	световната	болка	
според	вас?

Всъщност става въпрос за това, че 
нашият дует е един вид подслон от 
тази болка. Предполагам, че е огромна 
световната болка, но като че ли име-
то изказва това, от което ние искаме 
да се подслоним в нашия проект, то-
ест да правим нещо различно от това, 
което се случва извън него.

Дуетът	подслон	има	издадени	вече	
два	албума.	А	какво	свързва	Гноси-
ените и	Гимнопедиите от	първия	
ImproviSatie	с	незабравимия	бъл-
гарски	музикант	Васил	Пармаков?

Това е една много обширна тема, коя-
то дори не знам дали подлежи на опи- 
сание. Той беше човек, който би бил 
много съпричастен към това, което 
правим с Еко. Той би бил един от хора-
та, които най-добре разбират същи-
ната на това, което правим, и затова 
решихме да му посветим този проект 
още в зародиш. Чисто атмосферно е 
много близо до това, което правим.

Неотдавна	Антони	Дончев	споде-
ли,	че	Биг	бендът	на	БНР	подготвя	
ваши	пиеси,	специално	аранжира-
ни	за	него.	Какво	се	крие	зад	този	
проект?

Една моя приумица, която се казва 
Windharmonium. Това е изобрете-
но във фантазията ми съоръжение, 
което произвежда музика, както то 
прецени и каквато прецени. И това е 
много хубав аналогов уред, така как-
то аз си го представям – прахолясал, 
дървен, стои в ъгъла и от време на 
време просто избухва с някакви идеи. 
Така получих вдъхновение да създам 
няколко пиеси под общото заглавие 
Windharmonium. Първия вариант на 
тази програма написах преди години 
в много жесток локдаун, специално за 
пловдивския джаз фестивал по покана 
на Мирослава Кацарова. И първообра-
зът беше за формация с четири дър-
вени инструмента – флейта, обой, 
кларинет и фагот. По време на репе-
тициите половината от членовете 
на тази първа формация се разболяха. 
Наложи се обоят да бъде заместен 
от тромпет, моят приятел Мартин 
Ташев се отзова веднага и това даде 
много колоритна звучност на духовия 
ансамбъл. Миналата година получих 
покана от Мая Райкова (продуцентка-
та на БНР) и Антони Дончев и написах 
чисто нови пиеси, преаранжирах дру-
ги, което, естествено, беше доста 

работа. Много се радвам, че Антони 
прегърна моята музика и се постара 
всичко да бъде на ниво. Работата с 
колегите от Биг бенда беше страхот-
на. На една от репетициите си дадох 
сметка, че в този оркестър от двай-
сет души няма нито един, с когото да 
не съм свирил заедно или да не съм в 
някакъв вид приятелски отношения. 
Направихме и запис.

Точно	това	си	мислех	за	Биг	бенда,	
докато	слушах	пиесите	ви.	Всич-
ки	са	изключителни	музиканти	и	
свързани	по	най-различни	начини.

Да. Може би трябва да подчертая, че 
програмата, която изпълнихме с Биг 
бенда, далеч не е в традициите му. 
Опитах се да направя по-неконвен-
ционални неща, от време на време 
оркестърът има симфоничен звук. 
Замисълът беше сред пиесите да има 
такива, които са по-скоро симфонич-
ни, отколкото джазови. Не беше лес-
но за музикантите, но аз самият вече 
доста години наред в театъра имам 
сериозни търсения в класическата 
музика, а също така и в комбинациите 
между импровизационната и класичес-                                                                                
ката музика.

Подслон от болката
За	музиката	
като	убежище,																																																			
за	въображението,	
надеждите																																																					
и	предстоящите	
концерти	–																																																													
с	Милен	Кукошаров	
разговаря	Марта	Монева

Милен Кукошаров, фотография Иван Палейков
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Плаването	между	джаза	и	класи-
ческата	музика	изглежда	все	по-ес-
тествено	и	допустимо.

Аз вече гледам да страня, а и себе си да 
отучвам от това да категоризирам 
музиката. Тя, класическа и джазова, е 
една. Според мен това е някакъв етап 
от развитието на музиката. От пти-
чи поглед джазовата музика просто е 
част от световната музика. Разбира 
се, в началото, при създаването на 
джазовата музика, тя наистина е но-
сила елементи – африкански, от фолк-
лора, блуса и т.н. Тя се характеризи-
ра с един определен звук, но вече има 
хора, които експериментират много 
добре в тази област и правят музика, 
която аз не мога да определя каква е. 
И музиката, която пиша напоследък, 
се старая да не подлежи на стилово 
определение.

Дали	това	желание	да	се	категори-
зира	музиката	не	идва	от	усилията	
на	критиците	да	подреждат?

Вероятно сте права. От младежките 
години си спомням уюта да се отъж-
дествиш като джаз музикант. Това 
понякога ти дава посока и сигурност, 
но аз мисля, че истината е другаде, и 
много се радвам, че успявам да се от-
късна от тези категории.

Тук	е	уместен	въпросът	къде	се	на-
мира	импровизацията	в	класичес-	
ката	музика	и	защо	се	е	изгубила?

Това и за мен е много интересно. Лич-
но моето мнение е, че голямата конку-
ренция, която се появява при инстру-
менталистите през ХХ век, изисква 
много по-високи технически възмож-
ности, граничещи буквално с невъз-
можното майсторство. Днес  на така 
наречените класически музиканти им 
се налага да свирят страшно много. 
Знаем, че в епохата на Просвещение-
то, на класицизма всеки музикант е 
писал и изпълнявал музика, а може би 
и е дирижирал. Имал е по-комплексни 
умения. Но заради конкуренцията и за-
вишаването на критериите тази обща 
музикална подготовка, която включва 
и импровизацията, е отстъпила място 
по-скоро на техническата подготовка, 
конкретно върху инструментите.

А	с	какво	се	храни	фантазията	ви?

По-голямата част от времето си пре-
карвам сам, което на мен ми се струва 
страшно плодотворно. Тогава дори 
в моментите, когато не работя, ми 
хрумват разни неща. Те може да са 
чисто музикални, може да са плано-
ве за направата на нещо. Това, кое-
то храни фантазията ми, е моето 
състояние на покой, в което аз мога 
да кажа, че никога не бездействам. И 
другото е, че имам доста, повечето 
приятни преживелици. Живял съм по 
цели лета на морето и имам приятели, 
с които споделям много преживява-
ния. Смятам, че това ме е обогатило 
в личностен план. Музиката е плод на 
процес, подобен на този при пчелите. 
Те не правят мед от мед, а събират 
цвят и го преобразуват в мед. Съби-
рат се емоции, събират се преживява-
ния с цветове и това се преобразува 
в музика. Днес ми се струва, че това 
схващане е изчезнало. В училищата, 
в университетите и музикалните 
институции по-скоро се набляга на 
правенето на музика от музиката, за 
да те научат на музика. Не се отделя 
внимание на това, което ще те обо-
гати емоционално и ще създаде твоя 
нюанс като творец, като изпълнител, 
за да можеш да създадеш нещо по-ин-
тересно и несъстезателно, което да 
е в твоя личен музикален коридор.

В	този	ред	на	мисли	какви	книги	
обичате	да	четете?

Аз четях малко докъм 27–28 години и 
трябваше много да наваксам. Предим-
но се придържах към класическата ли-
тература – Достоевски, Толстой, 
Стайнбек... Не съжалявам, че започнах 
да чета късно, защото за мен беше по-
тресаваща срещата с „Братя Карама-
зови“ на тридесет и няколко години. 
Мисля, че е съвсем различно да четеш 
Достоевски на седемнайсет. Обичам 
и историческа литература, а напо-
следък чета музикална литература, 
също и биографии на композитори.

Полупълна	или	полупразна	е	кофата	
с	надежда,	Bucket of Hopes?

Всъщност това е една пиеса за въ-
ображаемото място, където стоят 

разочарованията, плод на неосъщест-
вените мечти. Всеки човек има някоя 
мечта, която много е искал да постиг-
не, но в един момент е осъзнал, че не 
може. От другата страна на мечти-
те стои безнадеждността на това 
неслучване.

Коя	е	тогава	вашата	неосъщест-
вима	мечта?

Хм, не знам. Бих бил археолог. Аа, има 
такава, свързана със спортните ми 
интереси. Имаше дълъг период от 
време, в който много се занимавах и 
продължавам да се занимавам с уинд-
сърф и ски, имах амбицията да бъда 
добър в тези спортове. Обаче годи-
ните напреднаха, уиндсърфът не е лек 
спорт. Може би това е най-трудното, 
с което съм се сблъсквал. Имаше вре-
ме, когато мечтаех да живея на море-
то и да практикувам този спорт. Сега 
ми е просто хоби.

Какво	ви	предстои	с	Яна	Бори-
сова,	с	която	работите	заедно	в	
театъра?

Предстои ни новата ѝ пиеса „С гръб 
към залеза“, за която репетициите 
вече са започнали. Яна е изключителен 
човек и драматург, близки прияте-
ли сме и работата ми с нея е особено 
вдъхновяваща. Наскоро работихме по 
предишната ѝ пиеса с Петър Антонов 
и Боряна Братоева. Освен това рабо-
тя с режисьора Стилиян Петров. Той е 
изключителен театрален монах, кой-
то се занимава само с много дълбока-
та и истински вълнуващата част на 
театъра. Много сериозен и безком-
промисен в проучванията си. През 
миналия сезон правихме „Нирвана“, 
пиеса на Константин Илиев, която 
разказва историята на Яворов и Лора 
Каравелова. Ходихме в музея на Яво-
ров, където срещнах Иво Милтенов, 
изключителен познавач на живота и 
творчеството на Яворов. Заедно със 
Стилиян и Никола Тороманов, сценог-
раф на представлението, прекарахме 
дълги часове там.

Много обичам да ходя на репетиции в 
театъра. А и винаги си личи, когато 
музиката е направена така, когато 
е уточнено от всички в екипа какво 
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точно трябва да каже пиесата. Много 
се радвам, че работя активно в теа-
търа в последните години.

А	в	киното?

В момента работя и по един докумен-
тален филм на Влади Люцканов, който 
все още е в начален етап. 

На	каква	тема	е?

Филмът е за Димитър Атанасов, ро-
ден през XIX век, агроном, осново-
положник на българската фитопа-
тология, учил в Америка, защитил 
докторат в Уисконсинския универ-
ситет. Историята му е много мета-
форична, той се връща в България и 
прави собствена градина лаборато-
рия в с. Мрамор. Връща се в България 
с най-добро желание, създава нови 
сортове лалета, зеленчуци и т.н., но 
комунистическата власт го обявява 
за шпионин и враг на народа. 

Пловдив	или	София?

София ще кажа, въпреки че много оби-
чам Пловдив, до ден днешен всичките 
ми документи и колата ми са с плов- 
дивска регистрация. В интерес на ис-
тината животът ми в София е доста 
по-богат въпреки спокойствието, 
красотата и артистичността на 
атмосферата в Пловдив. Колегите ми 
в София приеха моите умения, моята 
чувствителност и аз съм им много 
благодарен за това. Всъщност този 
град ми даде по-голямата част от 
това, което съм.

А	какво	се	крие	зад	15 Beats of Life,	
съвместния	ви	проект	с	Явор	Ве-
селинов?	Вашата	композиция	Chaw 
Baan	е	част	от	него.

Явор Веселинов е чудесен оператор и 
режисьор, който, за добро или лошо, 
живее в Америка. Яна Борисова ни 
свърза. Не съм го виждал на живо, но 
общувахме много, той направи стра-
хотни видеа към мои композиции. 
Bucket of Hopes беше част от този 
проект, само за пиано. Успяхме да на-
правим три такива видеа, впослед-
ствие Явор се захвана с филм, дотам 
стигна проектът. Обаче плодовете 
му аз и до днес използвам, имам предвид 

неща, които съм преаранжирал. Важ-
но е да споделя, че Windharmonium, 
проектът, с който най-усилено се 
занимавам, има вариант с по-малка 
група в състав Николета Хайтова 
(флейта), Мартин Ташев (тромпет), 
Димитър Льолев (саксофон), Вили 
Стоянов (цугтромбон), Борис Таслев 
(контрабас) и Наско Попов (бараба-
ни). Това е най-последният вариант 
на Windharmonium, който колегите ми 
много ценят и се радват на тая музи-
ка. Тя на моменти се доближава доста 
до камерната музика. Не е лесно да 
работим, но имаме амбиции да задър-
жим този ансамбъл и да правим раз-
лични нови неща, които аз съм се наел 
да композирам и оркестрирам. Очаква 
ни турне през есента, ще имаме кон-
церти в Пловдив и Варна, в местните 
радиа, в Плевен, Бургас. 

Как	оценявате	влиянието	на	пос-																																																																													
ледните	 трийсетина	 години,	
сравнително	неуспешни	в	полити-
чески	план,	върху	изкуството	в	
България?	

Тези трийсет години трябваше да 
възпитат традиция и някакъв вид 
сетиво у средния българин за това, 
което правим. И именно тук идва 
най-голямата беля, че за разлика от 
старата Европа, тук няма такава 
голяма традиция. За жалост аз мис- 
ля, че това е най-големият проблем, 
управляващите според мен дори из-
корениха чувството към красивото, 
направиха така, че грозното, матери-
алното да са абсолютно приемливи на 
всекидневно ниво. Получава се така, 
че изкуството, вместо да е вълнение, 
става само подслон и убежище за хора, 
които имат някакви различни инте-
реси – за правещите и за ползващи-
те изкуството и музиката. Време на 
убежищата.

А	с	пианистката	Донка	Ангъчева	
какво	ви	свързва?	Какво	ви	отведе	
във	Виена?

Бяхме в музикалното училище още 
като невръстни дечица. Там бяхме 
отглеждани в лабораторна среда, в 
малки класове, по 12–13 души, където 
изградихме страхотни приятелства. 
Не бяхме се виждали от години, наш 

съученик преди няколко години на-
прави камерен фестивал в Пловдив, 
на който се срещнахме доста съуче-
ници – страхотни музиканти, разпи-
лени по всички краища на света. На 
тази среща аз предложих на Донка 
Ангъчева и Румен Цветков, изключи-
телен виолист, да изсвирят една моя 
пиеса. Тя се хареса. Миналата година 
Донка ме покани да се включа с пиеса 
в новия диск, който записваше. След 
това трябваше да пътувам за Виена, 
за да правим записи и на моето произ-
ведение. Донка беше събрала оркес-
тър с някои музиканти от Виенската 
филхармония, звукът беше чудесен. 
Предстои ѝ сключване на договор с 
Universal, което е голям успех за нея. 
За мен е особено важен дебют в кла-
сическата музика. 

Това	ли	е	пътят,	който	ви	влече?

Да, в последно време това е моят 
стремеж и мечта. Много ми се иска 
да имам успех и като композитор. 
Имам такива амбиции в класическата 
музика.

Милен Кукошаров е пианист, 
аранжор и композитор. Роден е 
в Пловдив през 1978 г. Завършва 
Музикалното училище „Добрин 
Петков“ със специалност пи-
ано. Печели Националния кон-
курс за млади инструментали-
сти „Светослав Обретенов“. 
Продължава образованието 
си в Националната музикална 
академия в София. Виртуозен 
импровизатор, свирил с мно-
жество български и световни 
музиканти в жанровете джаз, 
поп и класическа музика. Компо-
зира музика за театър и кино. 

Милен
Кукошаров
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Румяна Бояджиева е родена в село Цар 
Асен, Поповско, учи във фотограф-
ското училище в София. Работи за сп. 
„България“, а със създаването на Бъл-
гарската телевизия постъпва там и 
дълги години ръководи фотоотдела – 
до смъртта си през 1992 г. Има много 
изложби и награди, а през 1966 г. нейна 
снимка става плакат и е на корицата 
на каталога на World Press Photo. Но-
сителка е и на наградата на водещо-
то европейско изложение Photokina в 
Кьолн. Дълги години снима по време на 
Международния балетен конкурс във 
Варна. Румяна Бояджиева е включена 
в книгата „Големите фоторепортери 
на България (1960–1989)“ на Цветан 
Томчев. След смъртта ѝ са органи-
зирани още няколко нейни изложби – 
една от последните е в рамките на 
Месеца на фотографията през 2011 г. 
на Национално сдружение Фотограф-
ска академия „Янка Кюркчиева“.

Майка	ви	–	фотографката	Румяна	
Бояджиева,	обичаше	ли	да	бъде	в	
сянка,	зад	обектива?	Какъв	беше	
нейният	стил	на	работа?

Майка ми не беше в сянка, защото 
работеше в телевизията от само-
то създаване на фотоотдела и беше 
създала фотостудиото. През социа-
лизма всички тези хора, които рабо-
теха в телевизията, бяха прочути – 
актьори, телевизионни говорители, 
журналисти. Те се познаваха с нея и 
разчитаха тя да ги снима. Бих казал, 
че майка ми беше твърде популярна 
личност и всички я познаваха. Тя има-
ше лаборатория, имаше лаборанти и 
беше като един „Ролинг Стоунс“ на 
фотографията у нас. Беше наисти-
на добре поставена като фотограф. 
Нямаше ограничение и за ползването 

на филмите. Разбира се, през целия си 
живот тя е страдала заради матери-
алите, с които беше принудена да сни-
ма – производство на ГДР – ОРВО, кои-
то по качество отстъпваха на всички 
други фотоматериали. Е, надвишава-
ха само съветските ленти „Свема“. 

Не	е	имала	възможност	да	снима	
на	„Кодак“	или	нещо	друго?

„Кодак“ беше абсолютен лукс. Но също 
така беше много голяма мечта да 
се докопаш и до китайски филми, те 
също бяха много качествени. Китай-
ците ходеха навсякъде с фотоапарат 

на гърдите, подобно на японците. И 
Китайската комунистическа партия 
даваше мило и драго да захранва тази 
страст, която беше безобидна. Та 
качеството на техните ленти беше 
много високо, защото крадяха техно-
логията на „Кодак“. 

Майка	ви	никога	не	е	работила	из-
вън	България?	

Не, нея не я пускаха никъде – никой от 
нашето семейство не е бил член на 
БКП. Въпреки това имаше многоброй-
ни участия в чуждестранни изложби, 
имаше плакат на World Press Photo и 

„Майка ми снимаше живота“
Оля	Стоянова																																																	
разговаря																																																		
със	Станислав	Бояджиев																							
за	майка	му																												
Румяна	Бояджиева	–																	
една	от	първите	български	
фотографки	
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корица на каталог през 1966 г., много 
интересен квадратен кадър, 6 на 6. 

Каква	е	историята	на	този	кадър?

Майка ми е снимала в гръб човека, 
който открива Международния ба-
летен конкурс във Варна. И до него са 
се скупчили кинокамера, двама-трима 
фотографи, един с осветление, който 
го държи над главата си… И кадърът 
представлява този другар в гръб, 
с костюм, дебел врат. После майка 
ми, след като разгледала този кадър, 
просто отрязала човека и изпратила 
кадъра за участие в международния 
конкурс на World Press Photo. И всъщ-
ност снимката показва как журна-
листи снимат този, когото вече го 
няма. 

Защо	балетният	конкурс	е	толкова	
важен	за	майка	ви?

На балетния конкурс тя направи ня-
колко изложби. Ходеше в продължение 
на години. Конкурсът беше на много 
високо ниво. Там съм се ръкувал с Га-
лина Уланова, с Алисия Алонсо, с леген-
дарни имена на балета. И всеки, който 
се занимава с балет, знаеше тези име-
на и какво са постигнали. 

Четох,	че	балетният	специалист	
Арнолд	Хаскел	казва	по	повод	на	
нейна	изложба,	че	е	спорно	кое	е	
по-голямо	изкуството	–	онова	на	
сцената	или	на	кадрите.	Имала	е	
голямо	признание,	но	едва	ли	е	било	
само	то.

Да, аз съм изпитвал тази страст и 
върху себе си, защото съм снимал ба-
лет. Много е сложно за снимане. Сами-
те балетисти не могат да се видят 
отстрани, когато танцуват. Не мо-
гат да се видят по този начин, както 
аз мога да ги видя. Също така съм го 
изпитвал на гърба си какво е, кога-
то снимаш спортни танци. С такава 
скорост се сменят позициите, че ти 
нямаш време, трябва да имаш много 
бързо око и ръка. 

На	майка	ви	тясно	ли	є	беше	да	сни-
ма	само	в	България?	Страдала	ли	
е	от	това?

Не страдаше от липсата на възмож-
ности да пътува и снима навън, но 
страдаше от това, че тук не можеше 
да се снима каквото и да е. Обичаше да 
снима циганските махали, които бяха 
благодатни за фотография. Какво ли 
не можеше да се види през социализ- 
ма… Тя можеше да направи съвър-
шения кадър, съвършената снимка, 
но тази снимка никога не можеше да 
излезе извън границите. Може да си 
снима това, което иска, но само за 
себе си. Тези кадри нямаше да ги пус-
нат никъде по никакъв начин – нито 
на изложба, нито във вестниците, по 
никакъв начин. 

даваше възможност да има много ко-
мандировки и тя ходеше да снима в 
Странджа планина, има много хубави 
кадри с каракачаните, също много ин-
тересни и особени хора. 

А	вие	наследихте	ли	от	майка	ви	
тази	страст	към	фотографията?

Бил съм професионален фотограф, 
даже работех в същия отдел, който 
е създаден от майка ми. Тогава Хачо 
Бояджиев ме назначи. Иначе майка ми 
имаше страхотно око. Аз съм разглеж-
дал нейни снимки – преди да стане 
професионален фотограф. Гледал съм 
нейни снимки, които е правила, когато 
е била момиче, и те са с много точна 
композиция. Още тогава е имала усет. 
Много обичаше да снима хора. 

А	тя	обичаше	ли	да	експерименти-
ра?	Какво	би	казала	за	кадрите,	
които	са	изключително	популярни	
сега,	за	този	начин	на	снимане,	ко-
гато	липсва	фокус	например?

Нямаше нищо против това. Дори има-
ше снимки, с които участваше в из-
ложби, и там случайно негативът се 
беше повредил, бяха се разтекли хи-
микали и се беше получило нещо като 
ефект върху едно женско лице. И пак 
казвам – тя много обичаше да снима 
хора. Сега това е доста притесни-
телно, защото личното простран-
ство вече е много важно. Неин кумир 
беше Анри Картие-Бресон. Тя снима-
ше живота. Имаше страхотни кадри 
от телевизията. И хората много я ха-
ресваха, защото снимаше всички – не 
само тези, които са пред камерата. Тя 
снимаше режисьорите, операторите, 
човека, който опъва кабелите, тон-
режисьорите, хората, които оправя-
ха микрофоните, целия този живот. 
Помня, че майка ми имаше и изложби с 
такава тематика. 

Каква	беше	във	всекидневието	си?	
Ходеше	ли	винаги	с	камерата?	Сни-
маше	ли	ви	вас?	

Да! Аз съвсем скоро си направих сним-
ка в НДК със себе си – на шест годи-
ни. На един кадър на майка ми от из-
ложба на Фотоакадемията, на стари 
и млади фотографи. Между другото, 

Имало	ли	е	такова	условие	–	хора-
та	на	снимките	във	вестниците	
да	изглеждат	доволни	от	живота,	
щастливи?	

Да, това беше важно условие – щаст-
ливи хора да има на снимките и да не 
се вижда мизерията. Например тя има 
кадри на циганчета как пият вода от 
една тръба, обикновена водопровод-
на тръба, превърната в чешма. Това е 
единствената чешма в махалата. Тези 
хора ѝ бяха интересни. Телевизията ѝ 
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страхотно впечатление ми направи 
публиката в НДК, бяха се събрали си-
гурно около 200 души, все млади хора, 
пред които аз трябваше да кажа ня-
колко думи, защото бях подредил ня-
каква изложба. Те ми ръкопляскаха, а 
когато раздаваха наградите, започ-
наха да пищят, като че ли са на рок 
концерт. Страхотни бяха. 

Това	отношение	ли	запали	и	вас	по	
фотографията?	Желанието	да	ра-
ботите	с	хора?

Да. Аз много исках да стана като май-
ка ми. Много. После се разочаровах, че 
няма пари в тази работа. 

Но	пък	самата	работа	е	страст.	

Ще ви кажа при мен как стана – да, има 
страст. И до ден днешен снимам и кач-
вам по някоя снимка. Но така е, имам 
отношение към фотографията, про-
дължавам да ходя по изложби. 

Ако	днес	майка	ви	беше	жива,	щеше	
ли	да	бъде	активна	в	социалните	
мрежи?

Доколкото я познавам, в Инстаграм 
може би. Защото като всеки творец 
тя искаше да има публика и ръкопляс-
кания. Беше много щастлива, като 
откриваше изложби. Тя се радваше на 
срещите с хората. Работеше с хуба-
ва техника, за сметка на филмите с 
по-компромисно качество, на които 
снимаше. Но не обръщаше толкова 
голямо внимание на техниката. Мно-
го повече държеше на материала, 
отколкото на обектива и фотоапа-
рата. Казваше: „Не ме интересува 
толкова фотоапаратът – и със „Смя-
на“ 8 можеш да отидеш да снимаш 
нещо, което не изисква кой знае каква 
прецизност“. 

Казват,	че	във	фотографията	има	
две	школи	–	за	едните	няма	значе-
ние	техниката,	идеята	е	по-важна,	
другите	държат	изключително	
много	на	добрата	техника	и	я	поз-	
нават	до	съвършенство.

Точно това искам да ви кажа – майка 
ми много рядко, ако тръгне в коман-
дировка, ще вземе фотографската 

чанта. И в дамската си чанта можеше 
да сложи фотоапарата. Тя беше дама. 
То тогава нямаше раници. 

Е,	имало	е	раници.	Може	би	не	фо-
тографски,	но	туристически	ра-
ници,	самари,	дори	онези	ловно-ри-
барски	раници…

Тя в никакъв случай нямаше да тръг-
не с тях. Това е, което мога да кажа за 
майка ми. Беше ми приятел, беше из-
ключително отворена за света. 

Когато	разглеждате	архива,	из-
ненадвате	ли	се	какво	е	снимала?	
Понякога	ми	се	струва,	че	чрез	ар-
хива,	който	оставя	един	фотограф,	
може	да	се	разбере	и	много	за	това	
какъв	човек	е	бил.

Не се изненадвам, защото майка ми 
беше изключително несамовлюбен 
творец. Не беше самовглъбена, ко-
ментираше кадрите, особено с мен. 
Баща ми се държеше малко настрана, 
докато аз активно участвах в обсъж-
дането, в кадрирането. И знам почти 
всичко, което тя е снимала. Така че ня-
мам изненади. 

Споменахте	кадрите	с	децата,	кои-
то	пият	вода	от	единствената	
чешма	в	ромската	махала.	За	кого	
е	снимала	тези	кадри?	За	себе	си?	

Да, за себе си ги снимаше. 

Отивала	е	на	терен,	но	след	това	
тези	кадри	не	са	били	публикувани?

Не, не се публикуваха, но ѝ беше инте-
ресно. И като ходеше в командировки, 
винаги правеше някакви снимки, кои-
то си бяха за нея. Например бабата, 
която си седи на пейката, или някоя 
жена, с която си говори. 

Имало	е	задължителни	снимки,	
които	е	трябвало	да	направи,	и	
други,	които	на	нея	са	є	харесвали?

В това отношение телевизията беше 
благодатна, защото никой не ѝ дър-
жеше сметка защо си снимала това, 
а не си снимала онова. Тя можеше да 
снима каквото реши. А после какво ще 
се използва от този материал, е друг 
въпрос. 

Какво	правите	с	архива	є?	Предпо-
лагам,	че	има	огромен	архив,	дано	
да	е	запазен.

Пазя си го. Тя си е отделила един малък 
архив, който аз го пазя. Тя мислеше, 
че това са най-ценните кадри. А пък 
големият архив, нейният, както и на 
колегите ѝ, е в БНТ. И се надявам да 
го пазят добре. Не знам каква трай-
ност имат тези негативи, но мисля, 
че като са фиксирани, имат голяма 
трайност. 

Правите	ли	планове	да	покажете	
нови	неща	от	майка	ви	и	да	орга-
низирате	изложби?	Цветан	Тон-
чев	я	е	включил	в	книгата	„Голе-
мите	фоторепортери	на	България	
(1960–1989)“.	Тази	година	имаше	
изложба	на	Сибиле	Бергеман,	една	
от	най-активните	фотографки	в	
Източна	Германия,	и	кураторката	
Катерина	Гаджева	спомена	Румя-
на	Бояджиева	сред	първите	жени,	
които	са	оставили	сериозен	отпе-
чатък	в	българската	фотография.	

След смъртта ѝ бяха организирани 
две-три изложби. Не бяха по моя ини-
циатива, да си призная, но участвах 
активно в подбора на материалите. 
Едната от тези изложби след смърт- 
та ѝ подарих на Фотоакадемията. 
Само копията, негативите са при мен. 

Голяма	отговорност	ли	е	да	пазите	
архива?	

За мен е изключителна привилегия 
и съм много щастлив. Имам и брат, 
който няма такова отношение към 
фотографията. Той също държи на 
майка ни, естествено, но аз съм този, 
който се занимава с фотография. Но 
никой от нас няма да позволи този ар-
хив да се затрие, защото той е част 
от историята. 

Работите	ли	по	дигитализирането	
му?

Това правя сега. Взехме един куп нега-
тиви, които са по-ценни, и знам, че с 
тях майка ми е участвала в изложби. 
Те трябва да се дигитализират, за да 
бъдат съхранени. 
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Пред колата се движеше камион, на-
товарен с бали сено. От движението 
сламките летяха като пеперуди – 
жълти тирета в синия въздух. Поне 
така ги виждаше момчето от място-
то на задната седалка – хвърчаха във 
вихър около автомобила, настрани и 
нагоре, искряха на слънцето. Присви 
очи и му се стори, че и колата се из-
дига над асфалта и полита заедно със 
златните сламки. Дядо му натисна 
газта и колата задмина натоварения 
камион: Ще пристигнем скоро, ще ви-
диш колко добре ще си изкараме. Ще 
те науча на много неща. Като нямаш 
баща да те научи, а майка ти… Момче-
то гледаше в телефона си и отговори 
вяло „ъхъ“. Беше му безразлично, изоб-        
що не искаше да отива при дядо си 
през ваканцията. Чатеше си със съу-
ченик, който също беше „евакуиран на 
село“. Не усети кога пристигнаха.

От две години не беше идвал. Дворът 
сякаш се беше смалил, засаден от край 
до край. Дядо му поддържаше образ-
цов ред, все едно баба му беше жива. 
Хвърли сака в стаята и се тръшна на 
леглото. Поне през телефона имаше 
връзка със света. Преди години, ко-
гато майка му започна да гледа стари 
хора в Италия, за да могат да се оп-
равят с парите, идваше всяко лято. 
Имаше си приятели тук, даже му беше 
интересно. Сега на 14 му се струваше, 
че онова време е било много отдавна, 
момчетата, с които е играл тогава, 
вече му бяха скучни, трудно намираше 

какво да говори с тях. Добре че беше 
само за десетина дена, после ще зами-
не в Италия, майка му обеща, нямаше 
търпение да разгледат заедно Рим. 
Дядо му извика: Върви купи нещо за 
ядене. Стана и с неохота се затътри 
към магазина. Спомни си как вървяха с 
майка му по тази улица. Пак беше жега, 
държеше го за ръка, а полата ѝ от 
време на време докосваше крака му. Тя 
стъпваше леко, вървеше изправена, 
тялото ѝ сякаш пружинираше върху 
токчетата. Беше горд с нея, с красо-
тата ѝ. Изобщо не го интересуваше, 
че не познава баща си. Не беше го виж-
дал, не беше питал за него, не се опит-                                                                                         
ваше да си го представя. Майка му 
беше така съвършена, че му стигаше. 

На връщане го поздравиха две жени, 
които си говореха, спрели под улично 
дърво на сянка. Отвърна на поздра-
ва и отмина няколко крачки, когато 
чу: Горкото, майка му проститутка 
в Италия, разправя, че гледа старци, 
ама друг път!

Затича и спря чак в кухнята. Хвърли 
продуктите на масата, затвори се в 
стаята си. Таванът над леглото беше 
от дъски, виждаха се жилките на дър-
вото, чеповете, петната от прокапа-
лия покрив, изсветлели и потъмнели 
части. Гледаше нагоре с празен поглед 
и неусетно започна да свързва тези 
дървесни белези, както правеше през 
следобедите в детството, и да полу-
чава фигура на маймуна, опулени очи, 

човешки профил с дълъг нос, облак. 
Невидимите нишки, с които рисуваше 
въображаеми образи, се свързваха с 
още и още други петна, а таванът се 
препълни с тях и се разтвори в небе-
то. Над главата му оттам се надвеси 
майчиното лице – огромно, ококорено, 
със силно начервени устни, разпъна-
ти в усмивка, зъбите ѝ блестяха като 
изкуствени, наведе се много близо, 
съвсем близо, усещаше дъха ѝ, косата 
го погъделичка по бузите. Стресна 
се, беше се унесъл. Трябва веднага да 
се обади на майка си, да говори с нея, 
да я попита вярно ли е, ако не е, да се 
закълне, ама наистина да се закълне! 
Избра номера и затвори. Не можеше да 
говори за това, не сега. Майка му поз-
въни. Не чу какво говореше, само тем-
бърът на гласа ѝ отекна в ушите му. 

В нажежения двор всичко беше зам-
ряло. Дядо му го нямаше. Внезапно из-
лезе вятър и навсякъде се разлетяха 
глухарчета. Прозрачните им парашу-
ти хвърчаха безразборно из въздуха. 
Докато въртеше нагоре глава, видя 
врабчето да лети право към стена-
та на къщата. Звукът от удара беше 
глух. Вдигна го от земята в шепи. Кра-
ката му – свити към тялото. Напълно 
безжизнено, още с жълто около човка-
та, учило се е да лети... Перушината 
– мека и нежна. Положи го на плочни-
ка. Почувства отвращение от трупа. 
Отвори вратата на двора и без да я 
затвори, се запиля нанякъде. Знаеше 
какво да направи.

Силвия Чолева (род. 1959 г., София) е писател, журналист и издател (Издателство 
за поезия ДА). Пише поезия и проза. Публикувала е 11 книги. Работи в Българското 
национално радио, програма „Христо Ботев“.

Силвия Чолева

 и птица
Дете

фотография Ивелина Берова


