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Още приживе Юлия Огнянова беше 
легенда. Затова ѝ посвещаваме този 
наш брой. Заради бунтарската ѝ не-
търпимост и онзи вечно млад дух, с 
който увличаше и актьорите, и пуб-
ликата, и учениците си. 

На нея и другите луди глави от „бур-
гаската четворка“ (Вили Цанков, Леон 
Даниел, Методи Андонов) дължим 
онази толкова особена и театрал-
на 1958 г. – време на интелектуално 
пробуждане, което сякаш компенси-
ра неслучили се в България неща като 
бурната „унгарска рапсодия“ през 
1956 г. Чудото на свободния Бургаски 
театър продължило само две годи-
ни (1958–1960), чиято кипяща енер-
гия обаче задълго ще носи със себе си 
духа на „размразяването“, напук на 
партийната цензура. Пълен отказ от 
бутафорния соцреализъм, условни де-
кори, социално ангажирани послания. 
Хора от цялата страна се стичат в 
Бургас като на поклонение. Аурата 
на свободния театър привлича като 
с магнит поетите (Иван Пейчев, Иван 
Радоев, Валери Петров, Иван Теофи-
лов), както и художниците (Георги 
Баев, Иван Кирков, Златка Дъбова). 
А в центъра на събитията е винаги 
тя – Юлия, както я наричат познати 
и непознати. Инакомислеща, неорди-
нерна, изнасяща публични лекции вър-
ху съвременния театър и опиянена 
от естетиката на Брехт, дотогава 
непозната на родната публика. Иван 
Теофилов я описва тъкмо такава: 
„Всичко в нея беше внезапно и впе-
чатляващо. Категоричният поглед. 

Гарвановата коса. Енергичната по-
ходка. Ведро излъчващата се зрялост“ 
(„За радостта и езика. Разговори в 
писма с Георги Господинов“ – книга, 
която предстои да бъде издадена от 
Фондация „Комунитас“).

Зад цялото това бунтарство и твор-
ческа безкомпромисност се крие една 
потресаваща биография, с която 
Юлия Огнянова никога не парадира. 
Осъдена на смърт през 1944 г., когато 
е едва на 18 години, заради подривна 
дейност в армията, жестоко изтеза-
вана в РО-2… Без никога да прояви как-                                                                                       
вато и да е отмъстителност. Нап- 
ротив, на свой ред тя бива заклеймена 
тъкмо от идеолозите на своята пар-
тия след 1944 г., обвинявана във „фор-
мализъм“ и какви ли още не „идейни 
грехове“, и най-вече заради свободо-
мислието си.

Може би малцина знаят, че именно 
нея писателят Георги Марков изоб- 
разява като Олга в един от своите 
„Задочни репортажи“. Тъкмо Юлия 
Огнянова е онази бивша героиня от 
комунистическата съпротива и из-
вестна режисьорка, която след раз-
грома на своя театър в продължение 
на години е била лишена от правото 
да поставя пиеси. Официална забрана 
няма, но директорите на театрите 
са уведомени изрично за това, и то 
по партийна линия. Затова тя не из-
лиза с дни от дома, навестявана само 
от най-близките си. „Все едно тя не е 
живяла, макар че още не е умряла. За 
нейната собствена партия Олга няма 
минало и няма бъдеще. Останало е 

само неподвижното настояще на все 
още дишащ човек.“

Олга (Юлия) продължава да живее в 
центъра на София, все едно че пре-
бивава в Сибир. Уж всичко е същото, 
а е съвсем различно. „Тъмните ѝ очи 
– пише Георги Марков – са останали 
все така открити, с може би същите 
проблясъци на фанатизъм, със също-
то бавно зреене на въпроси, със ста-
ромодната, малко мъжествена сър-
дечност на някогашните идеалисти… 
И когато тя се опитваше да припомни 
реалността на миналото, те ѝ посоч-
ваха нуждите на бъдещето. А тя зна-
еше, че лъжат, знаеше, че това, от 
което се интересуваха, беше да пре-
живеят някак по-приятно, по-добре, 
по-дълго.“ 

Юлия Огнянова оцелява и не прекло-
нява глава. Въпреки всичко. Незави-
симо от отвратителните кампании 
срещу нея и разгромяващите статии 
(включително в тогавашния в. „На-
родна култура“). Спасява я новата ѝ 
любов – кукленият театър, превър-
нал се в лаборатория за творческите 
ѝ експерименти. С тези свои спектак- 
ли тя се връща на сцената, успява да 
прескочи бариерата, дори поставя 
пиеси зад граница. След 1981 г. поема 
обучението на едно ново поколение 
куклени режисьори, променило облика 
на българския театър малко преди и в 
десетилетията след 1989 г. На нови-
те „луди глави“, споени като че ли от 
кредото на Юлия: „Свободата е зара-
зителна. Тя е, която брани таланта 
от чужди нему посегателства“. 

и театърът
Юлия 
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Даваме ли си сметка какъв е приносът на Юлия Огнянова за българския теа-
тър? И какво би бил той без знаменитата „бургаска четворка“ (Юлия Огня-
нова, Вили Цанков, Леон Даниел, Методи Андонов? Без режисьори като нея 
нямаше да оживеят на сцената и някои от най-големите съвременни пиеси 
(Йордан Радичков, Георги Марков). Както и че именно тя пренесе духа на кло- 
унадата и свободата в творчеството на своите големи ученици? 

Юлия Огнянова. 100 години от рождението є

т
ем

а на броя

Кукла от спектакъла 
на Юлия Огнянова 
„Петрушка“ по музика 
на И. Стравински, 
художник-проектант 
Димитър Киров, 
Държавен куклен 
театър – Пловдив, 
1967 г., фотография 
архив на М. Гинева
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За знаменитите сезони в Бургас, 
който в края на 50-те се превръща в 
„обособен и привлекателен център“, 
по думите на Иван Теофилов, е писано 
и казано много, но всяко надзъртане 
в архива на Юлия, предоставян щед-
ро от племенницата ѝ Мария Гинева, 
разкрива нови страни от това вре-
ме, когато, пак по израза на Теофилов, 
„морето ни беше до колене…“. Юлия 
Огнянова, Вили Цанков, Леон Даниел 
и Методи Андонов, неповторима-
та бургаска четворка, задават нова 
мяра на съвременния български те-
атър. Ражда се „Майка Кураж и ней-
ните деца“ – първият Брехтов спек-
такъл на Юлия, първа постановка нa 
пиесата в България. Премиерата на                       
16 януари 1959 г. преминава при изклю-
чителен успех – и участници, и зрите-
ли разбират, че това е истински, жив 
театър. Отзвукът от новаторските 
постижения влиза в разрез с държав-
ната културна политика – под натиск 
и режисьорският екип, и трупата се 
разпадат.

В това време на смели лаборатор-
ни търсения Юлия Огнянова развива 
своя режисьорски език, който днес 

Майя Праматарова

Театър на котурни

Някъде Юлия Огнянова споменава, че 
човечеството е измислило думата 
състрадание, която изразява съпре-
живяване на чуждото страдание, но 
не е измислило дума за споделена ра-
дост. Уви! А тя би била точен и лако-
ничен израз на човек, докоснал се до 
Юлия Огнянова – светла личност, пов- 
лияла на българския театър с делото 
си, подкрепено от единомишленици и 
продължено от ученици. 

Театрално образование Юлия полу-
чава в ГИТИС, в класа на знаменития 
проф. Павел Марков, свободно място 
за дискусии и анализи в несвободно 
време. В Театралната академия тя 
се сприятелява с Наталия Кримова, 
Анатолий Ефрос, Алла Михайлова… 

Те не само поддържат връзки с Юлия 
през годините, но я подкрепят в при-
нудителното ѝ странстване, когато 
тя фактически е отлъчена от бъл-
гарския театър. По тяхна препоръка 
Юлия работи в Младежкия театър в 
Рига (ТЮЗ), поставя Страшимирово-
то „Хоро“ така, че театърът преди 
срещата с нея е различен от театъ-
ра след премиерата. По време на този 
гастрол тя се сближава с режисьора 
Адолф Шапиро, още един верен при-
ятел за цял живот. Приятелите на 
Юлия са ѝ завинаги и тя ги открива в 
различни точки на света – в Италия, 
Кипър, Франция, Полша, САЩ, Канада… 
Навсякъде, където поставя, гастро-
лира или преподава. 

„Не бих могла да побера в думи 
това, което е Юлия за нас. Ду-
мите са като тесни обувки, 
а тя ни научи да тичаме боси 
през локвите, между гръмоте-
виците, по острите камъни, да 
бъдем щастливи, както в на-
шето детство. И от бързото 
тичане да чуваме туптенето 
на сърцето си. И беше винаги с 
нас… нашият ангел хранител. 
Нашата скъпоценна Юлия…“

Мая Новоселска

„Крал Пиф-Паф, но не е там работата“ от В. Коростильов, постановка на Юлия Огнянова 
в Бургаския драматичен театър, 1959/60 г., фотография архив на Мария Гинева
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би могъл да се определи като автор-
ски. Тя изгражда метод на импрови-
зация – труден метод, но Юлия ни-
кога не е търсила лесни пътеки. Така 
често стига до изненадващи откри-
тия, стъпили върху интуитивните 
виждания. 

Споделената радост, споделената 
отговорност, характерна за време-
то на бургаската четворка, помагат 
на Юлия Огнянова в бъдещата ѝ рабо-
та във ВИТИЗ. Като учител тя про-
вокира студентите си свободно да 
изразяват себе си, да откриват своя 
театър чрез собствения си хумор 
и виждане на света. Учениците ѝ са 
различни, често неудобни, като камъ-
чето в обувката. Те рискуват, падат и 
стават, но винаги са отдадени докрай 
на сцената и сцената ги обича, както 
ги обичат и артисти, и зрители, било 
български, или по света. 

Не са само учениците, имали шанса за 
непосредствен досег с Юлия, прека-
рали часове с нея в Театралната ака-
демия и в дома ѝ, има и други, които 
правят втори пръстен от облъчени 
от нея творци, за които изкуство 

и живот са неотделими. И едните, 
и другите са с вроден усет за теа-
тър, хора с кураж, дума на Юлия. Те 
понякога чупят с главата си стени. 
Романтици, скептици, чешити, те 
изразяват природата на театъра и 
зрителите ликуват. От тях можеш 
да чуеш остра дума, но не и театрал-
на неистина. Те лидерстват в българ-
ския театър.

Юлия Огнянова е поставяла в почти 
всички софийски театри, както и в 
различни градове на България – Бур-
гас, Велико Търново, Ловеч, Пловдив, 
Смолян, Стара Загора, Хасково, Ям-
бол… Важна е географията на ней-
ните спектакли, но още по-важен е 
театралният ѝ речник. Думи в този 
речник са: свобода, истина, интуи-
ция, доминанта, многовариантност, 
трансформация, спонтанност, клоуна-
да, импровизация, изобретателност…

Последният ѝ спектакъл, „Тапетите 
на времето“, е по стихове на Констан-
тин Павлов в Сатиричния театър. 
Той определя посоката на театъра на 

Юлия след Юлия – да се прекрачва на 
котурни обикновеното и рутинното 
в търсене на непознатото. 

______

В деня на столетието на Юлия Огня-
нова, 22 февруари 2023 г., в различни 
театри на страната ще се играят 
спектакли в нейна памет. Ако желае-
те да участвате в театралния мара-
тон, пишете до сп. „Култура“, за да се 
включи вашата инициатива в сборния 
афиш.

„Цялата ми безкрайна любов и приз-                                                                                    
нателност към Юлия се съдържа 
във фразата: „Аз съм ученик на 
Юлия Огнянова и продължавам да 
бъда“.

Александър Морфов

Юлия Огнянова, 1958 г., фотография архив 
на М. Гинева

Юлия Огнянова и Александър Морфов, фотография архив на М. Гинева
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Правя опит да се „подредя“ и да опиша 
Юлия.

Не ми се получава. 

Не знам откъде да започна? От ре-
жисьора, реформатора на българския 
театър, който със своята театрал-
на школа взриви „социалистическия 
реализъм“!... От педагога, създал не 
просто свой метод, а цяла методоло-
гия, която може да ражда педагози!... 
От човека, който така и не можа да 
бъде пречупен нито от фашистка-
та инквизиция, нито от комунисти-
ческото мракобесие! Или от човека, 
който остана верен на нравствените 
си идеали, без нито веднъж да ги пре-
даде! А и всичко това е говорено, раз-
казвано, преразказвано… Да, винаги 
има какво да се добави, особено през 
личното преживяване. Стига само да 
се „канализира“.

И така… отново:

Правя опит да се „подредя“ и да опиша 
Юлия.

Не ми се получава. 

Не ми се получава и да говоря в мина-
ло време – Юлия е жива, и то не само в 
мен. 

Все пак ще опитам… 

… Мисълта ми се насочва към нея, раз-
пада се в чувства, те се смесват, не 
се поддават на „строяване“, такава 
бе самата тя – извън канона, непод-
лежаща на никакво логично описание. 
Просто Юлия! С обич я наричахме „из-
вънземна“, „от друга човешка раса“, а 
същевременно тя бе така простичко 
устроена – космически естествено 
и съвсем по човешки. И с това бе раз-
лична. Сбор от безкрайности. Не се 
вземаше насериозно. С шега наричаше 
себе си „по детски безотговорна“ – и в 
изкуството, и в живота. Ho и в двете 
тя бе поела сякаш цялата отговорност 
да изстрада болките на човечеството. 
Наричаше себе си „самоук режисьор“, а 
не мога да намеря друг такъв феномен 

като нея в изкуството. Наричаше себе 
си „дива и необуздана“, а едновременно 
с това имаше толкова блага и приема-
ща обич към всички и всичко. Нарича-
ше себе си „малодушна“, а не познавам 
по-силен духом и по-несломим от нея 
човек. Наричаше себе си „нехармонич-
на и несъвършена“, а всъщност беше 
като планина, спокойна, устойчива и 
непоклатима. Безкомпромисна и същев-                                                                    
ременно прощаваща. Наясно с всичко и 
пак вярваща в хората, детински наивна 
и доверчива. Съчетание от полярнос-
ти – като изкуството, което правеше: 
единство от несъвместими елементи. 
Чувствителна към всяка неправда, със-
традателна и обичлива към хората и 
едновременно с това жестоко взиска-
телна към тези, които най-много обича. 
Изискваше от всеки толкова, колкото 
той може да понесе. Допускаше най-бли-
зо до себе си само тези, които могат да 
издържат на „изпитанието Юлия“. А тя 
беше истинско изпитание. Непогрешим 
детектор на дребните човешки лука-
вости, на „тъмните“ човешки помисли. 
Хващаше в нас неща, които самите ние 
не осъзнавахме. Непримирима към чес-
толюбието и желанието постоянно 
да се изкараме прави, към рефлекса да 
се оправдаем, към страха да не бъдем 
наранени. И самата бе пример за това – 
винаги бързаше на мига да сподели пред 
всички и „най-долните мислички в гла-
вата си“, както обичаше да ги нарича, 
ако ѝ се появят. И казваше, че така се 
освобождава от притеснението някой 
да не ги разкрие. Ползваше ги в уроци-
те си, за да допълва познанието ни за 
човешката природа. За нея нравстве-
ната чувствителност беше преди всич-
ко. Чувствителността към другите, не 
към себе си. „Изкуството е умението да 
превръщаш нравствените проблеми в 
естетически“, казваше тя. И чрез него 
въздействаше и лекуваше зрителя. От 
нейните постановки хората излизаха 
пречистени. 

В педагогиката си с нас тя постъпваше 
в обратния ред – стремеше се първо да 
ни „излекува“, да ни събуди нравствено, 
да се пречистим и отървем от суети и 
заблуди, състезателни амбиции и срав-
няване с другите, от завист и злоба, 
от егоизъм, от желание за себеизява, 

Просто Юлия!
Велимир Велев

Юлия Огнянова и Велимир Велев, фотография архив на В. Велев
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от страхове и защити. Да се радваме 
един на друг и да се подкрепяме... За да 
може на пречистеното място вътре в 
нас да постави основите и художест-
вените принципи на своето изкуство. 
Защото изкуството за нея започваше 
от култивиране на личността, А тя 
го правеше с всеки. Общуването с нея 
бе нравствен „земетръс“ и ценностна 
промяна из основи. Чрез думи трудно 
е да го представиш. И трудно е да си 
представиш. Как от душата ти като 
руини падат натрошени гордост, чес-
толюбие, мнителност, високомерие, 
себелюбие и остава голата девствена 
природа на чистата детска душа... и в 
теб отново зазвучават птичи песни, 
шум на ручеи и вятър в листата на 
дърветата. Разтърсва те, докато не 
започнеш да присъстваш простичко 
и естествено като дете. Да виждаш 
света като новородено. Да гледаш на 
това, което правиш, с чист, непокварен 
поглед. Да откриваш всичко всеки път. 
Да виждаш нелогичното в логичното. 
Да търсиш неизвестното в извест-
ното, неочакваното в очакваното. Да 
намираш поезия в грозното, комично в 
красивото, глупост в непогрешимото, 
мъдрост в наивното. А това бяха част 
от художествените ѝ принципи. Кои-
то тя съчетаваше с неповторимия си 
метод на „Творческата доминанта“. 
Нейният удивително простичък, гени-
ален подход – генератор на творчески 
импулси, вдъхновение, идеи, отключващ 
вродения художествен усет за форма и 
съдържание, средствата и начина – за 
да бъде изразено естетически нрав-
ственото, това, за което те „стяга 
чепикът“… Създадеш ли творческа до-
минанта, изказът и средствата идват 
сами. Ако все още ти трябват профе-
сионални прийоми, значи доминантата 
ти не е достатъчно силна. Тогава ти 
трябва Юлия, за да те „надъха“. И тя 
застава до теб – говори, дълбае, от-
ключва сетива и чувствителност, със-
традание, съпричастност към чужди-
те болки и радости, докато въздухът 
около теб не се нажежи, не затрепти, 
не засвети и ти самият с него не из-
бухнеш в спонтанен творчески акт – 
нещо, което с професионални рецепти 
не може да стане. Ето затова при нея 
на сцената нямаше как да се спасиш с 
професионализъм! И затова сценични 

работници и гардеробиерки в спектак-                                 
лите ѝ играеха като богове наравно с 
добрите професионални актьори. Тя 
възпитаваше свободни творци от-
криватели. Бе в състояние да зако-
ве постановъчно всичко на сцената, 
всичко до най-малкия детайл, но не си 
позволяваше да го прави, не допускаше 
актьорите да фиксират репетираното 
или да се спасяват с отработени хват-
ки и умения. Всеки миг на сцената, в ре-
петиции и представления, актьорът 
беше длъжен да отвоюва правото си на 
творческа свобода. Тя изпитваше прек-         
лонение пред свободната творческа 
воля и дух! Право и задължение на всеки 

без да разбираме, ни учеше на същото. 
Да бъдем хора с мисия. Да не го забра-
вяме и да не се самозабравяме. Да не се 
примиряваме, да не предаваме себе си 
и да не се предаваме. Да даваме и да не 
очакваме нищо за себе си! 

В деня, в който вече я нямаше, някъде 
към полунощ, горе в Народния след дълго 
мълчание Сашо Морфов въздъхна: „… и                                                                                           
сега за кого ще правя спектакли, за как-
во да се боря…“. В тишината сякаш я 
чухме: „Как за кого?“. И той добави: „Е, 
да, ти ни повреди – когато от умора ми 
се прииска да се откажа, без да ме инте-
ресува нищо друго, освен да заживея в 
доволство, еснафски – не мога…“.

човек! Тази свобода тя отстояваше и в 
живота. Не ползваше облаги, стране-
ше от награди, почести и внимание, не 
обичаше да дава интервюта. Не харес-
ваше да ѝ се харесват, отминаваше го 
с мълчание. А това, което ѝ причиня-
ваха „скришом“ или открито, приема-
ше с любов и състрадание, свободна от 
белезниците на обидата и нараненото 
честолюбие. Не се защитаваше, не се 
доказваше, беше забравила за себе си. 
Изстрадваше света, в който живеем. И 

Дали някой ще възрази, дали не, в духо-
вен план тя беше наш родител. Дали 
станахме нейни деца, дали останахме 
нейни деца, не знам, според мен друг 
трябва да каже… Що се отнася до мен 
– аз още вярвам в моите „братчета и 
сестричета“!

Някога, отдавна, в изблик на призна-
телност бях ѝ казал: „Благодаря ти, 
мамо!“. 

Е… казвам го пак и сега.

През 2009 г. Юлия Огнянова получи наградата Икар за цялостен творчески принос към 
развитието на българския театър, фотография личен архив 
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Трудно е да опишеш гейзер! Още 
по-трудно е да го обясниш. Особе-
но ако изригва често, и то в близост 
до теб, какъвто беше моят случай. 
Хем те заболява, хем те обезболява! 
Уникален, ще го нарека „педагогичес- 
ки“ гейзер! По-мощен от термален и 
единствен, поне в моя кръгозор! Не че 
не съм се учил на театър и от други, 
но го правех косвено, в тяхно отсъст-
вие. Гледал съм десетки пъти пред-
ставления на Леон Даниел, на Андрей 
Аврамов, на Грети Младенова, Младен 
Киселов и Иван Добчев. Но Юлия беше 
над всички тях! Не, не ги класирам 
кой колко е талантлив! Просто нея я 
бях възприел за трети родител (не 
я замених с майка си, разбира се). Във 
възпитателните ѝ методи имаше 
известна доза „насилие“. Например 
часовете ни не свършваха, преди тя 
да го сметне за необходимо! Можех- 
ме да прекараме (и сме прекарвали) 
по 12 часа на ден у тях в разговори и 
в необичайни упражнения – например 

да местим две порцеланови фигурки 
в различни позиции по масата, така 
че от статиката между тях да се 
получат последователно различни 
състояния: обич, недоверие и прочее 
(все пак учехме куклен театър). 

Немаловажна част от нейната педа-
гогика освен проповедите за морала 
и за спецификата на „езика на изкус- 
твото“ беше тембърът на гласа ѝ, 
интензитетът на изказа ѝ, страст-
та в интонацията и най-вече жес-
товете ѝ! Един път, както страст-
но говореше, рязко млъкна, защото 
стояхме прави в движещ се автобус 
(уроци се провеждаха навсякъде) и тя 
трябваше да се хване за дръжката, 
за да не падне, докато ни обяснява-
ше нещо. Ръцете ѝ постоянно ръко-
махаха, когато говореше. Без тяхна 
помощ като че ли не можеше да каже 
нищо. „Ще вземете от мен не каквото 
вие искате, а каквото аз реша! Да не 
съм някакъв магазин!? Вие да влизате 

да оглеждате и да си избирате? Не! Аз 
решавам какво да ви дам...“ В запис-
ките ѝ прочетох: „Допускам хората 
прекалено близо до себе си...“. Какво 
беше това – съжаление ли, радост ли? 
Или просто уморена констатация, 
обобщаваща живота ѝ? Не можах да 
разбера. 

Никога не можах да я разбера докрай. 
Например непоколебимите ѝ леви 
убеждения! Дори цинизмът на кому-
нистическия режим не можа да ги раз-
колебае. Тя ги мотивираше с това как 
като дете една сутрин се събудила с 
въпроса защо има по-хубави дрехи и 
играчки от съученичките си. И оттам 
тръгнало всичко... Разбира се, после 
и от любовта ѝ към Петър Ангелов – 
комуниста, който сам командвал раз-
стрела си. Арестуват ги заедно и ги 
осъждат на смърт... Нея, преди да из-
пълнят присъдата, я пребиват всеки 
ден, за да издаде „другарите“ си. Тя ни 
е разправяла, че по-силен от болката 
е бил само ужасът да не би в състоя-
ние на полусъзнание неволно да е из-
дала някого. Разправяла ни е как всеки 
път, когато я извеждали от килията, 
смятала, че я водят на разстрел. И че 
изпитвала единствено натрапчивата 
мисъл да бъде облечена в чисто. Един 
път успяла да си смени дрехите с тези 
на новодошла затворничка... Обаче до-
шъл 9 септември и я спасил. Но с нат-                                 
рошен гръбнак, с изпорязани бедра, от 
кожата на които висели мускулите ѝ... 
Отмъстителност? Никаква! 

И накрая: нея никога не я интересува-
ше колко добри ще станат представ- 
ленията ѝ. Интересуваше я какво „ще 
издърпа“ от душата на този, с когото 
репетира. Независимо дали е актьор, 
шивач, тапицер или сценичен работ-
ник. Тя включваше всички в спектак- 
лите си и те заприличваха на оживен 
мравуняк. Особено тези в Смолян, къ-
дето беше едно от последните ѝ убе-
жища. „Бъркам дълбоко в човек и вадя 
от него неща, за които самият той не 
е подозирал, че притежава...“ Дори и с 
мен успя да го постигне.

Никога не можах да я разбера докрай 

Теди Москов

фотография архив на Мария Гинева
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Никога не можах да я разбера докрай 

Юлия Огнянова бе човек без възраст, 
тя привличаше като магнит всички 
около себе си. Който се е докоснал до 
нея, не може да говори без вълнение. 

Юлия бе феномен в театъра и като 
личност. Имаше таланта да обеди-
нява хората. Със своята категорична 
позиция тя овладяваше много критич-
ни ситуации и на сцената, и в живота. 
Щастлива съм, че се срещнах нея, че 
бяхме заедно.

Често питаше и мен, и моите колеги: 
„Къде те стяга чепикът“, „Светло ли 
ти е под шапката“… Или за спектакъ-
ла, който репетираме, казваше: „Ако 
ще е гарга, да е рошава“. 

Юлия беше изключителен диагностик. 
Нейните диагнози, дошли от опита 
ѝ в медицината (започва като сту-
дентка по медицина) или „вродени“, 
бяха изключително точни. Тя улавяше 
невралгичните точки за времето, хо-
рата и обществото.

Особено силно я интересуваше тема-
та за нравствеността. Смяташе, че 
човекът, който се занимава с театър, 
трябва да е преди всичко нравствен и 
да изследва тази важна тема. Живеем 
в силно материално време и благород-
ството, добрината придобиват голя-
мо значение, за да се противопоста-
вят на агресията в най-общия ѝ вид. 

Юлия ни учеше да сме заедно. Тя каз-
ваше: „Вие трябва да сте дружинка“, 
трябва да се подкрепяте един друг, да 
умеете да заставате на мястото на 
другия, да го чувате и виждате, да го 
усещате със сетивата и душата си.

Юлия беше уникална личност и ми 
е тъжно, че говоря за нея в минало 

време. Тя имаше впечатляваща инте-
лектуална мощ, хъс, лудост, чувство 
за хумор. Всичко това, събрано в едно, 
влияеше, зареждаше, вдъхновяваше 
и нас, и всички останали с желание за 
работа без компромиси.

Часовете с Юлия продължаваха до 
среднощ, понякога до два-три часа  
сутринта. Тя нямаше усещане за вре-
ме. Казваше: „Трябва да ми напомняте, 
че е станало късно, и да спрем репети-
цията“. Много често тя провеждаше 
часовете в дома си, ние имахме този 
шанс. 

Няколко думи за нейния метод, който 
е повод за отделен сериозен разго-
вор. Основното, което я занимава-
ше, бе колективната импровизация. 

театърът е глътка чист въздух и ко-
гато хората се срещат в такава сре-
да, тези срещи захранват духа и са по-
вод за импровизация. Според нея при 
импровизацията ролята на режисьора 
се променя и неговата дума вече не е 
„абсолютна“. При метода на импрови-
зация режисьорът и актьорът влизат 
в диалог и се превръщат в съавтори 
и спектаклите, създадени по мето-
да на импровизацията, са наситени 
с кислород и това усещане се запазва 
при всяка следваща среща на сцената. 
Този метод зарежда и зрителя, прави 
го съучастник на спектакъла. 

Естествено, този процес крие и опас-
ности, които трябва да се отчитат. 
Понякога импровизациите на актьора 
са твърде непредсказуеми, те могат 
да преминат от една крайност в дру-
га и тогава се налага режисьорската 
намеса. Режисьорът е този, който 
трябва да продължи да следи спекта-
къла и след премиерата. И ако възник-
нат проблеми, той трябва да смени 
задачите и да прецени откъде идват 
тези проблеми.

Импровизацията е велик метод! 

Когато се запознах с Юлия, аз правех 
любителски театър със студенти. 
Юлия Огнянова беше председател на 
жури на национален преглед на люби-
телските театри, на който взехме 
първа награда. Тогава тя ми предложи 
да кандидатствам във ВИТИЗ. „Ти ра-
ботиш чрез импровизация. Ела да про-
дължиш в моя клас.“ Благодарна съм на 
Юлия за цял живот. Тя ми даде не само 
театрални, но и житейски уроци. 

Преди да си отиде, Юлия ми каза, че 
много иска да поставя „Бомбето“ на 
Йордан Радичков. Щастлива съм, че 
успях да осъществя този спектакъл 
в Пловдивския куклен театър. Рад-
вам се, че имах шанса да го посветя на 
Юлия Огнянова. Благодаря на театъ-
ра за тази изключителна възможност!

Тя нямаше усещане за време!
Катя Петрова, 
режисьорка, ученичка 
и приятелка                                            
на Юлия Огнянова

Тръгваше от принципите на джаза, 
когато изпълнителите си партни-
рат, провокират се един друг на сце-
ната и всички заедно изграждат иде-
ята на спектакъла. Юлия казваше, че 

„Дремиградски смешила“ по фейлетоните 
на Г. Кирков, постановка на Юлия Огнянова 
в Ямболския драматичен театър, 1981/82 г.,                                                                                 
фотография архив на М. Гинева
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Юлия ме спаси. Ако не беше тя, кой 
знае какво щеше да излезе от мен. Бях 
25-годишен, когато ме направиха ръко-
водител на Младежкия театър (ТЮЗ, 
Рига). Това беше рядък случай за СССР. 
Включваха ме в делегации и ме водеха 
като маймунка в различни страни, за 
да понижавам средната възраст на 
участниците. Повечето делегати бяха 
80-годишни, а аз на 25 и се получаваше 
добра средна възраст. Свикнах бързо с 
ролята си на ръководител на театър.

Юлия Огнянова дойде в нашия театър 
в края на 60-те, за да постави „Хоро“ 
по Страшимиров. След разговор с хора 
от техническите служби ми каза само 
една фраза, която впоследствие повлия 
на целия ми живот: „Дали не обърна 
внимание, че винаги чакаш някой да ти 
запали цигарата“ – тази фраза, каза-
на в точното време от точен човек, 
се оказа много важна за мен. Оттога-
ва никога не минавам пръв, когато ми 
дават път в театъра, и не наричам 

помогне на Юлия Огнянова, която пре-
живявала трудно време в България. То 
и при нас беше трудно времето, тряб-
ваше да си помагаме. Попитаха ме дали 
няма възможност, защото тя е без ра-
бота, да постави нещо в Латвия. Бяха 
се сприятелили, когато са учили заед-
но в ГИТИС. На шега споменаха как по 
време на следването тя се опитвала да 
„вкара в правия път“ Ефрос. Той беше 
мек човек, при когото между „да“ и „не“ 
имаше някакво докосване, докато при 
Юлия, поне във времето, когато бях-
ме близки, „да“ и „не“ никога не съжи-
телстваха. За нея всичко беше или „да“, 
или „не“ и нямаше никакви други вари-
анти и нюанси. Когато те ми разказаха 
за нея, аз се развълнувах от съдбата ѝ 
и се влюбих в нея, без да подозирам все 
още какво място в живота ми ще заеме 
тя. 

Успях да поканя Юлия Огнянова за 
постановка в Латвия, но всичко започ-
на с почти скандална ситуация. Мно-
зина знаят, че в онези времена, преди 
да започнат репетиции, текстовете 
преминаваха през специална цензурна 
процедура, а Юлия не донесе инсцени-
ровка по Страшимиров, а само шест 

достатъчни, за да започне. И се оказа 
точно така. 

Докато тя работеше, аз изпълнявах 
функцията на гръмоотвод, защото се 
носеха гръм и мълнии. Не всички актьо-
ри бяха на нивото на нейните изисква-
ния. Не бяха нейни ученици, запознати 
с естетиката ѝ. В началото някои се 
влюбиха в нея, но други заеха отбрани-
телна позиция, на финала обаче всички 
потеглиха заедно с Юлия. 

Това беше забележителен спектакъл, 
с малко думи. Изключителна роля иг-
раеше пластиката, базирана върху 
психологическия рисунък на ролите. В 
никой друг спектакъл не съм виждал 
толко красноречив жест. Юлия праве-
ше това, което Михаил Чехов нарича 
„психологически жест“ – жест, който 
разкрива характера, същността на 
епизода, смисъла на събитията. За мен 
това бе нов вид театър.

Що се отнася до импровизацията, тя 
предлагаше на актьора да импрови-
зира, но в рамките на предварително 
зададен точен рисунък. Като голям ре-
жисьор тя се е променяла във времето, 
но тогава нейният почерк беше доста 
категоричен. Коритото на реката, 
в което тя разполагаше импровиза-
ционното пространство, беше тясно 
и това според мен е правилно. Мисля, че 
пътят на актьора към ролята трябва 
да е в тясно русло, за да няма нужда от 
излишни действия и маневри, които не 
водят до импровизация, а до анархия. 
Юлия работеше с ясна представа за 
точните граници на импровизациите в 
рамките на зададените от нея рисунък 
и структура на спектакъла. Художник 
беше Март Китаев. 

Културата на танца на Балканите 
беше далече от нашия зрител, но вло-
жените емоция, сила, страст, тъга, 
енергия му въздействаха много сил-
но и в този смисъл нейният театър 
бе близо до театъра на Ефрос, чийто 
сценичен език възприемах като музика. 
Така беше и при Юлия, минават някакви 
десет минути и стъписаният от кул-
турната дистанция зрител започва да 
се приобщава към мощния театрален 
жест, който като вихър го увлича след 
себе си. Спектакълът се ползваше с 
много голям успех... 

Театър на мощния жест
Адолф Шапиро, режисьор, 
педагог, приятел на Юлия 
Огнянова

стаята си кабинет. Ако това не беше 
казано тогава, не знам в какво щях да 
се превърна.

Влюбих се в Юлия още преди да се за-
позная с нея. Бях на гости на свои прия-
тели, Анатолий Ефрос и Наталия Кри-
мова, и те споменаха, че трябва да се 

странички текст, беше написала коя 
сцена след коя ще следва. Аз не знаех 
какво да правя, как да утвърдя спекта-
къла ѝ в Министерството въз основа 
на тези шест странички. Преодолях 
някак ситуацията, защото беше ясно, 
че тя няма нищо повече да напише – 
за нея тези страници бяха напълно 

„Хоро“                                
по А. Страшимиров, 
постановка                          
на Юлия Огнянова 
в Рига, 1969 г., 
фотография архив 
на М. Гинева
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Театър на мощния жест

Имах щастливата съдба да се запозная 
с Юлия Огнянова в Пловдивския куклен 
театър още когато бях петнайсетго-
дишен. Майка ми работеше в театъра 
като счетоводителка и аз бях много 
често там и гледах изключително про-
вокативните представления, които 
Юлия правеше по онова време. 

Първо гледах „Петрушка“ (сезон 
1966/1967). Това бе спектакъл по музи-
ка на Стравински с щастлива съдба и 
много голям успех – международен и в 
България. Сценограф беше прочутият 
български художник Димитър Киров. 
Куклата Петрушка се водеше от три-
ма aктьори: Иван Сивинов, Трендафил 
Кириакидис и Цветана Балканджиева. 
Голяма бе любовта на Юлия към наиви-
стичния, народностен израз, ярко ре-
ализиран в „Петрушка“. Всички нейни 
приятели и ученици помнят куклите 
кончета, които тя ни показваше в дома 
си. Така още в първите дни започна да 
ни учи да не бъдем буквални в театъра, 
който правим. 

След това гледах „Мистерия буф“ на 
Маяковски (с допълнителен текст на 
Стефан Цанев и Юлия Огнянова). Това 
бе коренно различно представление, с 
много текст, страст и странни кукли. 
Куклите бяха от тел и активно се из-
ползваха цветните плаки от прожек-
торите. Художникът беше гост от 
Полша – Леокадия Серафинович. Юлия 
реализира Брехтов подход с тези кук-
ли, които си имаха имена – Жан-Жак 
Русо, Лев Толстой и У Тан, който то-
гава беше генерален секретар на ООН. 
Юлия изкара многобройния актьорски 
състав на сцената. Актьорите ко-
ментираха по брехтовски оценката за 
събитията, какво и как се случва. Това 
беше необичаен за времето си спекта-
къл, спрян от цензурата. 

След време Юлия Огнянова напра-
ви „Хоро“ по Страшимиров (сезон 
1974/1975) – с кукли, малко думи, много 
символика и визуална култура. Герои 
бяха смъртта, войната… Изключител-
но силно въздействие имаха самите 

Любовта като начин на мислене
Леонард Капон –  
режисьор, ученик, приятел                          
на Юлия Огнянова

репетирахме заедно и ако единия го 
нямаше, другият репетираше за двама. 
Такова доверие и единомислие рядко се 
случва. Толкова е красиво, че го пожела-
вам на всеки, и това стана благодаре-
ние на Юлия. Административно никой 
не искаше двама души да се явяват с 
обща задача, а тя беше на седмото 
небе от радост, че има такива хора и 
че направеното в Бургас може да про-
дължи, но не само чрез обща отговор-
ност, а и чрез обща работа. Страдаха 
само актьорите, защото и ние, както 
и Юлия, работехме дълго след полунощ. 
Единият можеше да легне да си почине, 
но другият продължаваше да работи. 

Чувството ѝ за хумор бе невероятно. 
Тя успя да запази нашето собствено 
чувство за хумор, без да го променя, ма-
кар да бе различно от нейното. Общу-
ването между мен, Теди Москов и Си-
мон Шварц, светъл му път, с тънкото 
му чувство за хумор, бе изключително 
– чрез хумора успявахме да кажем мно-
го важни неща. И това бе възможно, 
защото беше силно и нейното чувство 
за хумор. 

Любимият ѝ анекдот беше как един чо-
век отива на лекар, а диагнозата му е 
депресия. Лекарят го съветва да иде на 
цирк и да се срещне с клоуна, който да 
го разсмее. Човекът казва: „Благодаря 
ви, но аз съм клоунът“. 

Това беше Юлия – огромна любов, вечен 
експериментатор. Нищо не можеше да 
я спре. Любовта за нея беше начин на 
мислене.

кукли с огромните си очи и безмълвни 
уста. Художник е Любомир Цакев.

Тези спектакли ме зашеметиха. Така 
постепенно се запознах с театъра на 
Юлия Огнянова, а впоследствие ста-
нахме и приятели. 

Отначало следвах икономика, но Юлия 
често ме търсеше и бях художник на 
нейни спектакли. След години реших, че 
ще опитам да следвам куклена режису-
ра. Минах първия кръг, отидох да видя 
Юлия и заминахме по работа в Пловдив. 
По пътя стана дума, че Николина Геор-
гиева я е поканила да поеме клас по кук-
лена режисура във ВИТИЗ. Аз ѝ казах: 
„Както прецениш, но аз току-що минах 
първи тур“. Тя не ме покани за ученик, 
а ме попита дали да не ми стане учи-
тел. И слава богу, това се случи и ние, 
нейните ученици, наистина сме „дру-
жинка“, но не бихме я нарекли педагог, 
а учител. 

За мен Юлия Огнянова възроди древ-
ната традиция учител-ученик, но не 
като прости думи, а като дело, изпъл-
нено с мисли и взаимоотношения, кои-
то остават завинаги, и това е вечна 
връзка, която не изчезва с тялото, и 
затова за тази връзка не се говори в 
минало време. 

Тя ме научи завинаги, че театърът е 
начин на мислене. 

Тя даде шанс на мен и на Теди Москов 
да живеем като един човек. Ние ходех- 
ме на всички изпити с обща работа, 

„Мистерия буф“                          
по Вл. Маяковски, 
режисьор Юлия 
Огнянова, 
художник 
Леокадия 
Серафинович, 
Държавен 
куклен театър 
– Пловдив,                 
1967/68 г., 
фотография 
архив                     
на М. Гинева
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Нина, знаехте ли коя е Юлия Огня-
нова и каква е нейната история, 
преди да я срещнете? 

Знаех, че ми предстои среща с теат- 
рална легенда, но преди да я срещна 
във ВИТИЗ през 1984 г., не знаех нищо 
за живота ѝ. Колкото повече науча-
вах и общувах с нея, толкова повече 
се възхищавах на достойнството и 
благородството на тази крехка жена 
с несломим дух, която не допускаше 
пазарлъци със съвестта си и никога не 
бе пожелала отмъщение и възмездие за 
инквизицията и униженията, които па-
лачите в РО-2 ѝ бяха причинили. Юлия 
считаше злобата, мъстта и користта 
за срамни чувства. Тя не познаваше су-
етата и завистта, особено типични 
за театралното съсловие. Рядко в те-
атъра етиката и моралът са дружки с 
таланта. При Юлия те бяха нераздел-
ни. Тя беше от друг свят. И имаше си-
лата да привлича другите в този свой 
различен свят.

Как насърчаваше тя своите уче-                                                                                                                                             
ници? 

Като ги обичаше и вярваше в тях – 
най-великото насърчение, което може 
да получи един ученик от един учител. 
Юлия беше проповедник на различно 
мислене и насърчаваше тези, които да 
го продължат. 

А случваше ли се да е назидателна? 

Назидателността не фигурираше в пе-
дагогическата и творческата ѝ рабо-
та. Затова бе изобретила клоуна си, за 
да избегне размахването на пръст от 

сцената. Посвети и нас в тайните на 
клоунадата. 

Защо толкова обичаше клоуните?

Тя обожаваше „плебейския театър“ и 
естетиката на народно-смеховата 
култура, рожба на която е клоунът, 
„умният глупендер“, както го нарича-
ше. Юлия беше клоун по душа, имаше 
детско, светло и безкористно отно-
шение към света. Чрез клоунската ло-
гика тя безжалостно, по очарователен 
начин бичуваше скритите недъзи на 
човека и обществото. 

Кое е най-ценното нещо, което ви 
даде срещата с Юлия Огнянова?

Сладкото изкушение за свободно твор-
чество. Тя ме накара да усетя вкуса на 
творческа свобода, прелестта на кло-
унадата, безкрайните възможности на 
многовариантното мислене, силата на 
въображението, радостта от импро-
визацията, удоволствието от твор- 
ческото забавление. Пристрастих се 
към тях за цял живот. 

Има ли нейни думи, които още пом-                                                                                                                                             
ните? 

„Природата е най-великият художник.“ 
„Лесно е да възпиташ добър артист, 
трудно е да възпиташ добър човек.“ 

Какво ви каза, когато гледа за пръв 
път „Шинел“? 

Юлия идваше да гледа репетиции на 
„Шинел“ и се радваше на творчески-
те ни открития. Спомням си, че бяхме 
измислили клоунадата с влизането и 

излизането от клетката, която ста-
на финалната сцена в „Шинел“. Видях-   
ме, че тя няма място в цялостната 
конструкция на спектакъла, и споде-
лихме това с Юлия, а тя каза: „В тази 
сцена сте събрали целия спектакъл в 
шепа. Оставете я като епилог“. И така 
„Шинел“ завършва, както е започнал – 
с двама глупендери в клетка, които в 
края на спектакъла влизат и излизат 
от нея и доказват колко е лесно да бъ-
деш свободен. За „Шинел“ Юлия написа: 
„Тази малка театрална форма с голям 
духовен обем е явление в нашия теат- 
рален живот“. Оценката, съветите и 
подкрепата ѝ в началото на „Шинел“ 
бяха решаващи за нас и спектакъла. 
Юлия бе не само на първата премиера 
през 1992 г., но и на други важни съби-
тия в живота на спектакъла. 

Спомняте ли си какво ви казваше 
в тези важни моменти? 

Когато през 2013 г. върнах обратно 
на сцена „Шинел“ и „Каквото напра-
ви дядо, все е хубаво“ с нови артисти, 
Юлия ми каза: „Нинко, ти си боец“ (фо-
тографката Емма Бардизбанян е запе-
чатала точно този миг, б.а.). Реших да 
„препикая“, както тя обичаше да казва, 
сериозността на момента и отгово-
рих: „Уча се от бомбаджийката на бъл-
гарския театър“. Юлия заложи бомба в 
българския театър в 80-те години на 
миналия век, която изгърмя в 90-те и 
ударната вълна от взрива ѝ продължа-
ва и днес – нейните ученици.

Има ли днес хора като Юлия Ог-
нянова, една от фигурите в про-
чутата Бургаска режисьорска 
четворка?

Хора като Юлия има. Трудно се намират 
останалите трима, за да се заформи ка-
рето. Съмишленичеството е особен вид 
творческа завера. Тя се прави от хора, 
имащи, както казваше Юлия, „дупце“ 
да поставят себе си след идеала и да 
бъдат предани на това професионално 
съзаклятничество.

Въпросите зададе Виолета Цветкова

Тя беше клоун по душа
Нина Димитрова, 
режисьорка и ученичка            
на Юлия Огнянова

фотография                      
Емма Бардизбанян,               
архив на Н. Димитрова
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Той се появи в съвременната българ-
ска литература неочаквано, като 
дива фиданка, непосадена и неполи-
вана от никого. Като предизвикател-
ство срещу вековните представи за 
писателско майсторство. И докато се 
начудят специалистите що за плодо-
ве ражда това непознато дърво, до-
като наберат кураж да опитат вкуса 
на тези плодове, за да решат съдбата 
им, българският читател разграбва-
ше сборниците с разкази на младия 
плодовит автор, които излизаха един 
след друг от печат със смайваща бър-
зина. Същия шок преживя и български-
ят театър, когато излязоха на бял 
свят първите му пиеси.

Това се случи точно преди 23 години. 
Днес е немислимо да си представим 
нашата литература и нашия театър 
без Йордан Радичков. Някой от него-
вите чуждестранни преводачи беше 
казал, че Марков и Радичков са двете 
най-забележителни явления в съвре-
менната световна литература.

Много е трудно да се обясни своеоб-
разната стилистика (художествена 
специфика) на този писател, така че 
там изведнъж да стане понятен и 
близък на читателя и зрителя. Всъщ-
ност пряк контакт с него може да се 
установи моментално. Иска се само 
да се освободиш предварително от 
традиционните си представи за те-
атър и без предубеждение да влезеш 
в неговия странен свят, тъй както се 
пренасяме в света на детето, когато 
вземем в ръка неговата детска рисун-
ка, защото в противен случай очите 
ни ще видят само нейното несъвър-
шенство, без да усетят наивната ѝ 
прелест.

Радичков поднася своите идеи по 
крайно прост, но особен начин, по 
който ние не сме свикнали да мислим. 

Той изцяло пренебрегва установения 
пластически тип драматургия, пра-
вила и закономерности. Той строи 
драматургичното действие върху 
конфликта между доброто и злото. 
В пиесите му не взаимоотношения-
та между героите движат събити-
ята, а събитията движат героите, 
обръщайки ги пред нас ту налице, ту 
наопаки, люшкайки ги непрекъснато 
между подема на духа и упадъка му, за 
да ги видим точно такива, каквито 
са. Събитията и героите му винаги 
са рожба на някаква неочаквана, ало-
гична за прозаичния разум художест-
вена измислица. Невероятното му 
въображение преобразува реалните 
факти и реалните хора по най-изне-
надващ начин, но те въпреки това са 
улави – прости, ясни и истински. Ху-
дожествената двусмислица, метафо-
рата и преувеличението, абсурдът и 
гротеската са негова алфа-бета в из-
куството. Радичков не обича да под-
нася мислите си директно, шаблонно 
и скучно. Той закачливо провокира 
нашата досетливост, за да повиши 
чувствителността ни към света. При 

него бъдещето винаги е скрито вът-                              
ре в смешното, сериозното винаги е 
вътре в забавното, реалното – вътре 
в абсурдното, важното – в наглед не-
значителното. Интелигентната му 
усмивка омаловажава точно това, 
което иска да подчертае. И във всички 
случаи е занимателен.

Героите на Радичков са най-обикно-
вени, незабележими, негероични, тру-
женици, наивни, чудати и смешни като 
големи деца както в постъпките, така 
и в помислите си. Това са все люде от 
народа, жители на отдалечени от све-
та планински райони, където още не 
са успели да пресъхнат нито медът, 
нито жилото на човешката цивили-
зация. Авторът обича тези хора, без 
да ги идеологизира. Присмехулният му 
поглед не пропуска нито една тяхна 
слабост, за да направи някоя шега с не-
съвършенството им. Хуморът му ни-
кога не е високомерен и саркастичен.

Няма съмнение, че Йордан Радичков 
изследва колектива, портрет на на-
рода, който добре познава. Вълнуват 

Нашият Радичков
Юлия Огнянова

Ръкопис за кипърската 
постановка на „Опит 
за летене“ (1982 г.)                                   
в Никозия. Непубликувано

„Опит за летене“ от Йордан Радичков, постановка на Юлия Огнянова в Никозия, Кипър, 
1982 г., фотография архив на М. Гинева
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го разнородните и разнопосочни 
светлини и сенки в народната душа. 
Старае се да изясни духовния обем на 
тези стреснати от съдбата и циви-
лизацията хора. Това е така и все пак 
това не е цялата истина. Аз мисля, че 
нашият автор има още една скрита 
цел. На мен ми се струва, че той про-
тивопоставя своите добродушни, 
безкористни, наивни и чисти герои 
на съвременния цивилизован човек, 
на бездушието, което е започнало да 
прониква в душата му; на агресивни-
те му пориви в името на собствения 
„Аз“; на лудата му надпревара за пове-
че блага, отколкото е в състояние да 
консумира. Не разкрива ли Радичков 
в такава привлекателна светлина 
дарбата на героите си да общуват 
с такова удоволствие помежду си, за 
да ни припомни за егоцентричната и 

духовна изолация на човек от човека в 
нашия цивилизован век? За да остане 
верен на себе си, вместо да кръстоса 
шпага със злото, което технически-
ят прогрес причинява на духовния лик 
на човека, той предпочита да ни даде 
възможност да се огледаме в лицето 
на тези заразени от болести циви-
лизовани хора, за да направим своите 
изводи. Естествено, че Радичков не 
апелира за отказ от придобивките на 
техническия прогрес. Той само ни об-
ръща внимание за скритите опаснос-
ти, които съпровождат този прогрес 
и които застрашават човешкото на-
чало в човека.

Писателското майсторство на Ра-
дичков – езикът му, изразните му 
средства, хуморът му – черпят 
жизнени сили и свежест направо от 

народния извор, но не като повтаря 
готовите форми и шаблони от съкро-
вищницата на народната култура. 
Радичков създава свой, често радич-
ковски свят, следвайки неотменно 
свободолюбивия творчески дух на 
анонимния народен майстор, неговия 
независим от правила и предписания 
художествен усет.

Силно ме вълнува мисълта как кипър-
ският зрител ще посрещне нашата 
постановка „Опит за летене“ и дали 
ще изпита радост от срещата си с 
Йордан Радичков – този колкото бъл-
гарин, толкова и общочовешки по дух 
и чувствителност автор. Ние ще иг-
раем спектакъла си с тази надежда. 

*

Текст за Радичков от програмата за 
постановката на „Опит за летене“ 
в Хасковския драматичен театър, 
1979 г.

При избора си на герои Радичков не по-
сяга към изключителните, легендар-
ни единици, които всеки народ ражда 
и ще продължава да ражда. Него го 
занимава колективният портрет на 
собствения му народ. Вълнуват го 
тайните и явни разнопосочни душев-
ни движения в съзнателното и не-
съзнателното битие на този народ. 
Интригуват го причините, които 
предизвикват смени в съотношения-
та между светлите и тъмните петна 
върху неговия вътрешен лик.

В „Опит за летене“ – волно скитащ 
балон издига в небето две махали 
най-обикновени, незабележими, неге-
роични люде, спешени от немотия и 
невежество, наивни и смешни в хит- 
ростта и в чистотата си. Авторът 
не преражда своите случайни ика-
ровци и по време на принудителния им 
полет в небето. Напротив! Щом се по-
яви възможност за идеализация, той 
тутакси ѝ прегражда пътя. Изправят 
ли се в героична поза, спешава ги с ня-
какво премеждие, за да предизвика 
негероичните им реакции. Хвърля ги 
постоянно от топло в студено. Люш-
ка ги между подема на духа и упадъка 
му. И само наблюдателното око може 

„От всички постановки на тази пиеса в страната най-доволен съм от 
спектакъла в Хасковския театър. Това е красив спектакъл. Благодарение 
на Юлия Огнянова един институт, какъвто представлява театърът, е 
изваден от своята инертност. Чувства се осезателно, че на сцената 
нещо непрекъснато се движи и пъпли към публиката. Тя бе измъкната от 
привичното си състояние и започна заедно с героите да се катери по 
балона. Стана съпричастна – това засвидетелстваха нейните реакции. 
Всичко това стана благодарение на Юлия Огнянова, благодарение на всич-
ки участници в спектакъла – и актьори, и работници. В този спектакъл 
всичко, каквото съм мислил, е изведено. Спектакълът е като стоножка – 
не се виждат краката, но тя се движи. Изграден е колективният образ на 
народа. Най-ценното качество на спектакъла е постигнатият актьорски 
ансамбъл. Колективният дух е присъщ на театъра, стига да има ръководи-
тел, който да го води. Актьорите имат пълно основание за самочувствие. 
Спектакълът трябва да продължи да расте, а не да слиза към шарж и 
бит. Не бива да се превърне в народна битова вечеринка – да забавлява 
и да разсмива. Да не го снизим до сферата на реалния живот, да запазим 
неговата извисеност, защото духовният свят е по-красив. Много детска 
игра и чистота има в душевността на нашия народ. Това съдържа особена 
поетика. Затова и в спектакъла особено ме радва промяната, която става 
у всички герои на финала. Прекрасно ще бъде, ако тоя дух, който видяхме 
на сцената, витае и в театъра. Стабилен, колективен дух. В спектакъла 
всеки играе за другите по принципа на Левски „Един за всички, всички за 
един“. Отнасяме красивото в себе си, отнасяме духа – това е най-ценното.“

Спектакълът е като стоножка
Йордан Радичков

(в. „Хасковска трибуна“, 24 май 1979 г.)
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да забележи кълновете на известни 
промени, прокраднали се мимоходом 
в някои откъслечни реплики, въпреки 
че авторът прави всичко възможно 
тези места да не получат акцент. 
Когато летящите се изравнят с по-
лета на птиците, той им разреша-
ва да осъзнаят, че са се издигнали на 
висота, която мечтите са им отре-
дили за полет на собствените им 
безсмъртни души след свършека на 
земните им дни. Плод на това съзна-
ние е наивно-трогателният им опит 
за контакт и разговор със своите 
мъртви. Но преди още да се появят в 
това съзнание проблясъци на мисъл-
та за възможното безсмъртие и на 
живия човек, той ги обстрелва с огъ-
ня на полицията, изважда ги от уне-
са им пред тайните на битието и в 
най-буквален, и в най-преносен смисъл 
на думата ги сваля на земята. Авто-
рът потулва и собствената си печал 
от болката, че невинаги съумяваме да 
изживеем смислено и достойно бро-
ените си дни живот, ами се туткаме 
и препъваме до задъхване в дребнави 
дела, спешаваме под път и над път 
духа си, та няма какво да оставим след 
себе си на този свят, за да има той ос-
нование да си спомни името ни, кога-
то нас вече няма да ни има…

Летящият човешки дух винаги плаща 
своеволията си. И винаги изпробва 
на свой гръб силата и безсилието на 
властта, която бди за порядъка. Та-
кива са земните закони.

По време на следствието, което по-
лицията устройва, свалената от не-
бето група не става по-героична. Тя 
хитрува без много-много да му мисли 
ще хване ли хитростта ѝ място, или 
не. Хитрува наивно, трогателно и 
смешно, за да надхитри и страха си от 
наказание. Но някакъв потаен гъдел е 
свил гнездо в стреснатите им души и 
чака само сгода да се развълнува. Кога-
то пред погледа им се изпречва летя-
ща перушинка от простреляна птица, 
те се втурват да духат и ръкомахат 
подире ѝ, за да я задържат с дъха си 
по-дълго в небето. Без да си дават 

Благовест 
ЗлатановЮлия Огнянова е родена във Варна на 22 февруари 

1923 г. Майка є е учителка, а баща є – експерт 
по финанси. През 1943 г. е арестувана за агита-
ционна дейност сред офицери от армията и е 
жестоко измъчвана в Дирекцията на полицията 
и РО-2 (Разузнавателен отдел) на Министерство-
то на войната. Осъдена е на смърт, но оцелява. 
През 1953 г. завършва театрознание в ГИТИС в 
Москва. Между 1957 и 1960 г. е режисьор заедно с 

Леон Даниел, Вили Цанков и Методи Андонов в Бургаския театър. Трите 
години на легендарната бургаска четворка предизвикват обновление 
в театралния език, посрещнато с остри критики от официозните ме-
дии. Четиримата са обявени за „формалисти“, за „проводници на чужди 
влияния“. В Бургас Юлия Огнянова поставя „Всяка есенна вечер“ от Ив. 
Пейчев, „Майка Кураж и нейните деца“ от Брехт. След като бургаската 
група е разбита, тя става режисьор в театър „Трудов фронт“, работи в 
Централния куклен театър, по-късно в Кукления театър в Пловдив, както 
и в театрите в Ямбол, Смолян, Хасково. Поставя в Латвия, Полша, Италия, 
Кипър и др. През 1981 г. започва да преподава във ВИТИЗ – сред учениците 
є са Стефан Москов, Александър Морфов, Леонард Капон, Велимир Велев, 
Катя Петрова, Кръстю Лафазанов, Симон Шварц, Мая Новоселска, Мария 
Сапунджиева, Вяра Коларова, Нина Димитрова, Васил Василев-Зуека и други. 
Юлия Огнянова е създала над сто постановки, сред които са „Антигона“ от                                                                                                                               
Ж. Ануи, „Ръченица за окарина и бас“ (по „Барутен буквар“), „Опит за ле-
тене“, „Лазарица“ от Й. Радичков, „Дремиградски смешила“ по Г. Кирков, 
„Бивалици-небивалици“ по П. Р. Славейков, „Мистерия буф “, Вл. Маяковски, 
„Хоро“ по А. Страшимиров, „Брехтиада“ по Б. Брехт, „Процесът“, Фр. Кафка, 
„Железният светилник“ по Д. Талев, „Забравените от небето“ по Е. Томова 
и др. Тя почина на 29 септември 2016 г.

сметка, че в тази тяхна игра с перу-
шинката най-дейно участие взема 
гъделът от спомен в душите на хора, 
които са летели.

Радичков не обича грубата проповед. 
Деликатните съждения, благият ро-
мон от поетичната реч на героите 
му, в дъното на която винаги откри-
ваме тихото присъствие на човеко-
любивата му мисъл, са отправени към 
чувствителния зрител с незагрубяла 
от динамиката на нашия шумен ци-
вилизован век сетивност. Неговият 
„Опит за летене“ може би ще смути 
душевния покой на онези, които още 
не са направили първия си опит да се 
заинатят на земното притегляне и да 
подхвръкнат. Ние ще играем спекта-
къла си с тази надежда.
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Защо Брехтовите герои се играят от 
клоуни?

Защо откъси от пиесите на великия 
драматург съжителстват на сцената 
с една от рожбите на смеховата кул-
тура на простолюдието – клоунадата? 

А защо не? 

Брехт цял живот ратува за сливане-
то на поуката с развлечението. „Кой-
то не учи, развличайки, и не развлича, 
поучавайки, той няма какво да прави в 
театъра.“ „Театър, в който не се сме-
ят, е театър, над който ще се смеят.“ 
Това са негови думи. Взривната сила 
на отрицанието, заложено в самата 
природа на смеха, би могла да обслужи 
и автор от ранга на Брехт, критични-
ят дух на който пронизва цялото му 
творчество.

И все пак – защо точно клоунският 
смях? Заради вродения оптимизъм на 

събрат. Без тях просто той не би бил 
клоун.

Освен очарователната дарба да за-
бавлява зрителя си с най-парливите 
проблеми на времето си, клоунът при-
тежава още едно достойнство. Той е 
особено дефицитна категория човеш-
ко същество. Неговата фантастична 
непрактичност, липсата на пресмет-
ливост и корист, на враждебност и 
агресивност към себеподобните му за 
спечелване на по-голям залък, го прави 
забавен неудачник. Но тази незавидна 
негова съдба нито го настройва срещу 
другите, нито го довежда до отчая-
ние. Той е наивен от доброта и човеко-
любие, а не от глупост. Природата на 
неговото човеколюбие твърде много 
ми напомня човеколюбието на самия 
Брехт. 

Клоунът е всъщност едно голямо, не-
пораснало дете – наивното и чисто 
детско „Аз“ на възрастния, което бит-
ката за оцеляване в живота постепен-
но избутва в най-затънтените ъгъл-
чета на душата ни. Живеем във век на 
развихрени потребителски страсти, в 
който не е аморално да бъдеш егоист. 
Ние сме чувствителни към чуждия его-
изъм само когато сме засегнати от 
него, но и в такива моменти у нас не 
трепва мисълта, че нещо съществено 
в човешките взаимоотношения тряб-
ва коренно да се измени. Ще загубим 
ли всички ние – горе на подиума и долу 
в зрителната зала, ако спектакълът 
ни подтикне да сверим своята съвре-
менна душевност с клоунската? Ако 
контрастът между героите на кло-
унадите и Брехтовите герои, който 
прави грозното в човека и обществото 
нелепо, смешно и отблъскващо, съумее 
да предпази някого от нас от повто-
рението на подобни грехове в нашия 
съвременен живот?

Такива са били съображенията и надеж-
дите ми при избора на художествени-
те средства за изграждането на нашия 
спектакъл.

Текстът е от програмата към „Брех-
тиада“, 1985/86 г., НДК.

Редакцията благодари на Мария Гинева 
за предоставените материали от ар-
хива на Юлия Огнянова.

Юлия Огнянова

Брехт и ние

клоунския хумор. Клоунската крити-
ка има ведро, весело лице, но това не 
притъпява сатиричното ѝ жило. Кло-
унският смях не е лъжлива бодрост. 
Той може и да потриса. Всъщност само 
начинът, по който клоунът жигосва 
недостатъците, е жизнерадостен, за-
щото смешникът на простолюдието 
не обича изразните му средства да са 
адекватни на съдържанието, заложено 
в тях. Той скрива сериозното в смеш-
ното, тъжното във веселото, грижата 
в безгрижието. Той омаловажава, за да 
подчертае. Одобрява, за да осъди. Ут-
върждава, за да опровергае. Изопачава 
истината, за да ни доведе до нея. Пра-
ви се на глупав, за да каже нещо умно. 
Доказателството чрез противопо-
ложното е най-любимият му похват. 
Затова клоунската глупост е винаги 
интелигентна глупост. Всички тези 
качества, толкова трудно достижими 
за професионалния актьор, са задъл-
жително условие за неговия по-низш 

Плакат на спектакъла 
„Брехтиада“                         
на Юлия Огнянова,               
архив на М. Гинева



17

февруари 2023

… „[Н]оваторските“ опити на една 
група режисьори дадоха вече своите 
печални резултати, публиката се от-
тегли от доста театри, директорите 
свиха крила и абдикираха от своите 
задължения, защото дръзките „нова-
тори“ и имитатори взеха връх в теат- 
рите и считат, че могат да вършат 
каквито си искат театрални своево-
лия на сцената, артистите в голяма-
та си част се превръщат в бездушни 
кукли, а ръководството на Комитета 
за изкуство и култура още наблюдава 
и не се намесва активно, за да спре нав-                 
реме пакостните прояви. Създаде се 
един такъв психоз от настъплението 
на групата „новатори“, че всеки, кой-
то се опита да ги критикува или да по-
каже слабостите в тяхната работа, 
веднага бива обявен за консерватор, 
ретроград, традиционалист, едва ли 
не последен глупак…

… Цяла дузина млади хора – режисьори – 
се обявиха за „новатори“, изправиха ни 
с чудатите си и безсмислени постанов-
ки пред свършени факти и ние сякаш 
сме длъжни да стоим със скръстени 
ръце, да зяпаме като последни глупци, 
да ръкопляскаме и на най-безсмислени-
те им експерименти, за да не минем за 
глупави традиционалисти. 

Кой умен човек може да повярва, че 
тъкмо България е онази блажена Ар-
кадия, където новаторите се раждат 
под път и над път, и то с дузини! А 
къде са предпоставките за това? И 
то точно в една страна, в която се 
отрича точно от тях, че не е имало до 
тях национална режисура? А ние, слава 
богу, знаем как се появиха и кога се ро-
диха в Русия големите новатори и ре-
форматори, като Станиславски и Не-
мирович-Данченко, които са ни учили 
на скромност, на етика, на къртовски 
труд и на още нещо: че режисьорът 
трябва да изчезне, да умре в постанов-
ката. А във всяка своя постановка на-
шите „новатори“ не само че изтъкват 
до ужас себе си, но с продрано гърло 
крещят: „Вижте аз какво мога! Вижте 
колко много знам!“.

И за да не минем за глупци, за да не бъ-
дем заподозрени в тая страшна ерес 

традиционализъм, много хора им ръ-
копляскат! Но аз съм вече на такава 
възраст, в която не ми е простено 
да се възхищавам от онова, което не 
разбирам, а също и от онова, в което 
няма нищо за разбиране, а има само 
лошо прикрита бездарност и мания за 
оригиналност…

Леон Даниел поставил „Лофтър“ на 
сцената на Бургаския театър! Бягай-
те да гледате театрални чудеса! Ре-
дят се чудатите постановки една след 
друга и работата дойде дотам, че не 
само публиката, но ония, които ръково-
дят съдбините на тоя народ и пръскат 
народни средства за социалистическо-
то възпитание на народа, трябваше да 
се намесят…

Юлия Огнянова, която има немалък 
дял за съсипването на такъв хубав 
театър като „Трудов фронт“, теа-
търа с най-хубавата работническа 
биография, създаден в най-тежкото 
фашистко време, с усилията на чест-
ни комунисти и прогресивни хора, тази 
Юлия Огнянова, „новаторка“, която не 
искаше да слуша никакви и ничии пре-
дупреждения, заяви на всеослушание, 
че от „Госпожата на господин търго-
веца на сирене“1 започва раждането на 
театър „Трудов фронт“. Разсипа двама 
български автори, като М. Величков и 
Г. Марков, изми си ръцете като Пилат 
и си отиде…

Фронтът срещу социалистическия 
реализъм като метод в нашето изкус-                                                                                
тво е открит! В това няма защо да 
се лъжем и не може никой да ме заб- 
луди! Приказките, че и това е реали-
зъм, и онова е реализъм, са приказки за 
глупците! 

Нашите лъженоватори са отдавна в 
публичен бракоразвод със социалис-
тическия реализъм. Те само флирту-
ват с реализма и най-скъпата рожба 
на сърцето им е формализмът, голият 
естетизъм, личният вкус. И те пола-
гат всички усилия, за да ни внушат, че 
техният личен вкус е всъщност пра-
вилната партийна линия в нашето 
изкуство!…

Блажена Аркадия
Камен Зидаров,                        
сп. „Театър“, 1965 г., 12 бр.

1 Първата пиеса на Георги Марков, „Госпожата 
на господин Търговецът на сирене“ (според ори-
гиналното изписване) е поставена веднага след 
написването ѝ от Юлия Огнянова през 1963 г. в 
театър „Трудов фронт“. Б.р.

Преди години Вили Цанков постави 
„Хамлет“ във Варна и цяла театрална 
България бе потресена от новината, 
че „нещо по-велико се ражда от „Илиа-
да“! Групата на „новаторите“ (а те са 
група!) продра гласовете си да крещи 
до бога за това „седмо чудо“. Положе-
нието стана неудържимо. „Хамлет“ 
дойде в София и се представи на сце-
ната на Софийския народен театър. И 
добре че дойде, за да се пръсне глупа-
вата легенда… Хамлет (Кондов) – беше 
креация и виждане на режисьора! Нито 
сянка от носителя на идеите на Въз-
раждането, нито помен от титанич-
ния очарователен образ, станал недос-
тижим кумир на редица поколения вече 
четиристотин години!

на театралните „новатори“

Писмо на Ю. Огнянова, архив на М. Гинева
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За тези повторения на вече видяното 
говорят и последните кадри от окоп-
ните боеве в Бахмут и неговите окол-
ности. В същото време един сериозен 
изследовател на войните през ХХ в. 
няма как да отделя случващото се на 
бойното поле от онова, което става 
на вътрешния фронт, тъй като ико-
номиката е изключително важна за 
успеха във всяка война. 

Защо е така? Защото всяка такава 
война е наистина разрушителна. Не 
само за унищожаването на инфра-
структурата. Става дума за война, 
много по-унищожителна от онези 
войни, които наблюдавахме в Афга-
нистан или Ирак през последните две 
десетилетия. Ето защо отделям осо-
бено внимание на икономиката. От 
гледна точка на икономиката тази 
война върви не толкова добре за Ук-
райна, колкото на бойното поле. Уда-
рът по украинската икономика доведе 
до свиването на брутния вътрешен 
продукт на страната с около 30–40%. 
По-скоро с някъде около 40%, ако от-
читаме щетите, нанесени, след като 
руските агресори започнаха да ата-
куват енергийната мрежа на Украй-
на. В същото време Международният 

валутен фонд отчита, че руската 
икономика през 2022 г. се е свила само 
с 3,4%. Следователно съществува го-
ляма разлика между щетите, понесени 
от украинската икономика и от руска-
та икономика.

Аз съм откровен привърженик на Ук-
райна не само от 24 февруари насам, 
а от дълги години, ето защо всичко 
това не би могло да не ме безпокои. 
Трудно ми е да си представя как Ук-
райна може да води своята война през 

2023 г. дори при много сериозна ико-
номическа и финансова подкрепа от 
страна на Запада. Засега Украйна се 
опитва да финансира своя дефицит 
по начин, който ѝ позволява да избег-
не сгромолясването в спиралата на 
хиперинфлацията.

Руснаците се опитват 
да проточат тази 
война
Ала аз наистина съм обезпокоен от 
това, че голяма част от отразяване-
то на войната в медиите и в социал-
ните мрежи е съсредоточено върху 
унищожаването на руските танкове, 
колкото и този факт да е интересен. 
В същото време ние обаче не отделя-
ме голямо внимание, нито обсъждаме 
как Украйна се бори за икономическо-
то си съществуване.

От една страна, западните санкции 
като че ли постепенно подриват кон-
курентоспособността на руската ико-                                                                                           
номика, връщайки страната назад в  
ХХ в., като отрязват достъпа ѝ до 
полупроводници или важни техноло-
гии. От друга страна, Русия е убеде-
на, че ако успее да доведе до колапс 
украинската икономика или поне ряз-
ко да свие обема ѝ, без да претърпи 
аналогични щети, то нещата за нея 
няма да се развият чак толкова зле. 
В този смисъл историческа аналогия 
по отношение на Украйна би могла 
да бъде Зимната война между СССР 
и Финландия, която се развива много 
добре през 1939 г. за финландците и 
съвсем не толкова добре през 1940 г.,                                                                                         
което е напълно обяснимо, като се 
имат предвид ресурсите, които 

Нийл Фъргюсън 

Сценариите
„Една от спецификите 
на тази война е, че тя 
много напомня на войните 
през ХХ в. Практически 
наблюдаваме сцени                    
от Първата световна,              
а не от Втората световна 
война.“ Изказване                      
на известния британски 
историк пред Kyiv Jewish 
Forum, 19 декември 2022 г. 

за войната в Украйна

Ако украинската 
стратегия 
се базира на 
последователната 
и постоянна 
поддръжка                     
на Запада                          
и особено                         
на Америка, която 
ще продължи по-
дълго, отколкото 
би могла                                 
да издържи 
руската икономика,                     
това е 
изключително 
рискова стратегия



20

февруари 2023

Съветският съюз хвърля срещу геро-
ичните финландци. 

Ако украинската стратегия се бази-
ра на последователната и постоян-
на поддръжка на Запада и особено на 
Америка, която ще продължи по-дъл-
го, отколкото би могла да издържи 
руската икономика, това е изключи-
телно рискова стратегия. Руснаци-
те ще се опитат да проточат тази 
война. Те знаят, че руската икономи-
ка е в състояние да издържи по-дълго 
от украинската. И също така знаят, 
че решимостта на Запада е слаба. 
Да, днес Западът се държи доста по-
добре, отколкото се очакваше. Но не 
беше така преди една година. Зато-
ва не можем да гарантираме, че ще 
бъде така и по-нататък. Не можем 
да гарантираме силна подкрепа за Ук-
райна от двете водещи американски 
политически партии след една година. 
Освен това не съм убеден, че обедине-
ната позиция на НАТО по отношение 
на Украйна ще издържи след 12 месеца. 

Напълно осъзнавам своя песимизъм. 
И не ми се иска да бъда прекалено пе-
симистичен, защото е необходимо да 
се признаят забележителните успехи 
на украинския народ през изминалата 
една година. Той разкри пределите 
на руското военно могъщество. И го 
стори в голям мащаб. Стана ясно, че 
Русия не е „книжен тигър“, а „книжна 
мечка“. Всички очаквания бяха над-
хвърлени както от украинското граж-
данско общество, така и от украин-
ската държава. И съвсем справедливо 
е да се каже, че случилото се ни порази 
напълно.

Украйна побеждава,         
но още не е спечелила
Аз действително настоявам, че би 
трябвало да направим всичко възмож-
но, за да могат тези героични успехи 
на бойното поле, както и в обществен 
план, да не бъдат изгубени. В украин-
ската история е имало героични по-
ражения преди обявяването на неза-
висимостта на Украйна. Изминали са 
едва сто години от времето, когато 

украинските стремежи за незави-
симост са били напълно пропилени в 
развоя на руската гражданска война. 
Тъкмо поради тези причини аз смятам, 
че би трябвало да бъдем много болез-
нено-реалистични във всичките си 
прогнози за 2023 г., за да не позволим 
да се пропилеят героичните успехи на 
украинците.

Украйна, за да се обезкърви руската 
армия, без това да носи риск за еска-
лацията на конфликта, в който могат 
да бъдат замесени непосредствено 
Съединените щати или съюзниците 
на САЩ. Сигурно има някаква формула. 
И вероятно тя трудно би могла да се 
запише. Проблемът според мен е, че 
зад тази формула се скрива страхът 
от руската ескалация. 

Още в началото на тази война НАТО 
се отказа от доставките на опреде-
лени видове въоръжение след руските 
заплахи, че това би могло да доведе 
до използването на ядрено оръжие. 
Спомнете си, че трябваше да бъдат 
доставени реактивни самолети, след 
което доставката им се осуети, и то 
в самото начало на конфликта, когато 
авиационната подкрепа бе много не-
обходима, а Украйна бе много уязвима. 
И въпреки че подкрепата на Запада 
се оказа много над това, което някой 
би могъл да предскаже на 24 февруари 
2022 г., това не означава, че трябва да 
скръстим ръце и да смятаме, че в края 
на краищата нещата ще се развият 
добре. 

Украйна е побеждавала и побеждава, 
но още не е спечелила войната. Тя по-
беди в сраженията край Киев. Спечели 
битките в Харков и Херсон. Въпреки 
това войната може да бъде загубе-
на. Особено като се имат предвид 
проблемите с материалните ресур-
си, с които тепърва ще се сблъсква 
Украйна. 

Ето защо е важен въпросът колко да-
леч сме готови да отидем в подкре-
пата си за победата на Украйна. За 
разлика от другия сценарий, в който 
Украйна не губи, но войната се про-
точва година-две, превръщайки се 
във вариант на Корейската война. 
Става дума за аналогия, която съм 
правил многократно. Това е първата 
„гореща война“, което ни кара да се за-
мислим колко високи са залозите и как-
во хората са готови да направят за 
своите съюзници. Мисля, че една „Ко-
рейска война“, която би продължила не 
две, а дори три години, би превърнала 
Украйна в развалини и най-вероятно 

Мисля, че нашата 
скрита цел                     
е максимално               
да се отслаби 
Русия, не завинаги, 
но съществено, 
и то в обозримо 
бъдеще. Нещо, 
което като че ли  
е вече постигнато. 
Неочакваното 
следствие                     
от този 
конфликт е,                
че Русия, повече 
от когато                   
и да било                                
в историята 
си, се превърна                  
в държава клиент 
на Китай

Създава се едва ли не впечатлението, 
че във Вашингтон съществува група 
от изключително разумни политици, 
които единствени разполагат с фор-
мулата, по която се доставя само оп-
ределено количество въоръжение за 
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би приключила с някакъв територи-
ален компромис, който би създал зона 
на потенциален конфликт, а не би до-
вел до истинско мирно споразумение.

Ето защо има реална опасност фор-
мулата, избягваща ескалацията (фор-
мулата, която практически се намира 
в американски ръце), в крайна сметка 
да доведе до неоптимален резултат, 
поне от украинска гледна точка.

Колкото повече 
продължи войната, 
толкова по-трудно        
ще бъде тя да спре
Официалната линия, която често съм 
чувал от устата на Джек Съливан, се 
състои в това, че решението не се 
взима от Съединените щати. Пра-
вителството на Украйна заявява, че 
иска да си върне цялата територия – 
не само заграбените след 24 февруари 
земи, но също така и територията, 
анексирана през 2014 г. Включително 
Крим. 

Неотдавна президентът Володи-
мир Зеленски изтъкна и някои други 
предпоставки за преговорите, които 
включват смяната на президента Пу-
тин в Москва, както и инициирането 
на съдебни процеси спрямо военноп-
рестъпниците, да не говорим и за 
това, че замразените резерви на Цен-
тралната банка на Русия би трябвало 
да бъдат използвани за възстановя-
ването на Украйна. Този списък с ис-
кания изглежда морално приемлив, но 
е политически неизпълним. Ето защо 
аз смятам, че сега е нужно да получим 
максимално повече яснота от Съеди-
нените щати и от НАТО за това как 
би трябвало да изглежда окончател-
ното развитие на нещата. Колкото и 
да е сложно да се говори за него.

Когато Хенри Кисинджър се опита да 
заговори за това в началото на 2022 г.                                                      
в Давос, той бе подложен на сериоз-
на критика от страна на украинско-
то правителство. Ала от позицията 
на историка да не се говори по този 

въпрос е също абсурдно. Трудно би 
могло да се очаква ситуация, в която 
Русия би се съгласила на връщането 
на Крим или на Донбас. А и сегашна-
та руска власт изобщо не е готова да 
отиде на подобна стъпка. Лично аз не 
залагам на смяната на режима в Русия 
и на идването на власт на либерално 
правителство, което ще поиска да 
стори това.

Така че сме доста далеч от реалис-
тичното обсъждане на условията за 
мир. Всяка от страните е максимално 
отдалечена от другата, много пове-
че, отколкото в началото на война-
та, когато фактически се обсъждаха 
най-различни компромиси в опит да се 
спаси ситуацията.

Мисля, че нашата скрита цел е мак-
симално да се отслаби Русия, не зави-
наги, но съществено, и то в обозри-
мо бъдеще. Нещо, което като че ли е 
вече постигнато. Неочакваното след-
ствие от този конфликт е, че Русия, 
повече от когато и да било в истори-
ята си, се превърна в държава клиент 
на Китай и стана силно пазарно зави-
сима от него като последна инстан-
ция за продажбата на енергийните 
ѝ ресурси. Не съм сигурен дали това 
ще се окаже стратегически триумф в 
средносрочна перспектива. 

В заключение искам да отбележа, 
че ключовият проблем, с който се 
сблъсква украинският народ, е всъщ-
ност един класически проблем: кол-
кото повече продължава войната, 
толкова по-трудно ще бъде тя да 
бъде прекратена – включително за-
ради болката от загубите на бой-
ното поле, както и заради военните 
престъпления. 

Ако украинците искат да се възполз-
ват от успехите си през 2022 г., те 
би трябвало да започнат да разра-
ботват някакъв реалистичен набор 
от цели. Това няма да е никак лесно за 
президента Зеленски и за неговите съ-
ветници. Бях през септември 2022 г.                                                    
в Украйна и видях, че всички там са 
във войнствено настроение: водят 
се някакви невероятни разговори за 

разпада на Русия като правдоподо-
бен изход от войната. Струва ми се, 
че все още сме твърде далеч от реа-
листичното, хладно и пресметливо 
мислене, което единствено може да 
гарантира, че Украйна няма да спечели 
една пирова победа. Победа, която би 
превърнала страната в купчина раз-
валини, непригодна за инвестиции, 
независима, но платила твърде скъпо 
резултата от тази своя победа.

Не мога да повярвам, че това е в инте-
ресите на Запада. Нито че е в интерес 
на украинския народ. 

Превод от английски Тони Николов

Нийл Фъргюсън е роден през 
1964 г. в Шотландия. Водещ бри-
тански историк и политически 
коментатор. Понастоящем е 
старши изследовател в Центъ-
ра за европейски изследвания в 
Харвард и старши сътрудник в 
Института „Хувър“, Станфорд-
ски университет. Има изслед-
вания върху икономическата и 
финансовата история, британ-
ския и американския империали-
зъм. Сред най-известните му 
книги са: „Империята: как Ве-
ликобритания сътвори съвре-
менния свят“, „Пари и власт 
в модерния свят“ (на бълг. от 
изд. „Рива“), „Цивилизацията: 
Западът и останалият свят“, 
„Кули и площади: мрежи, йерар-
хии и битката за глобалната 
власт“ и др. През 2004 г. спи-
сание Time го обявява за един 
от 100-те най-влиятелни хора 
в света. Негова съпруга е из-
вестната писателка от сома-
лийски произход Аян Хирси Али.

Нийл 
Фъргюсън 
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Преди известно време подхванах ко-
респонденция с един стар приятел, 
поета Лев Рубинщейн. За мен това 
е като психотерапевтичен сеанс – 
помага ми да си подредя мислите, 
чувствата, етичните ориентири. 
Помага ми да оцелявам в „новата 
реалност“.

С Рубинщейн си пишехме още преди 
десетина години – публично, в списа-
ние „Большой город“. Сега си спомня-
ме тези времена почти като изгубе-
ния рай. Новата ни кореспонденция 
първоначално не бе предназначена за 
публикуване, а за собствена рефлек-               
сия. Но някои формулировки на Ру-
бинщейн ми изглеждат важни. Те ми 
помогнаха и може би ще помогнат и на 
вас, ако ви измъчват същите въпро-
си, които измъчват и мен. Пропускам 
своите въпроси, за тяхното съдър-
жание няма да е трудно да се досети-
те. Оставям само трите писма на моя 
кореспондент.

Борис Акунин

* * *

Пишеш ми: „Благодаря ти, че пишеш 
сериозно, а не шеговито. Честно каза-
но, шеговитият тон не ме привлича“.  
 
Мен също. Поне в този случай. ............. 
 
В нашето съвсем несмешно време 
някои жанрове на словесността или 
на всекидневната реч за мнозина са 
в най-добрия случай неуместно леко-
мислени, а в най-лошия – дори кощун-
ствени. Ето с това съм категорично 
несъгласен. Но не е там работата. 

В наши дни шегите, построени на 
базата на диви преувеличения, а 
също на стилизации и пародиране на 
устойчивите жанрове и трудно раз-
познаваемите клишета, практически 

липсват. А и понятия като гротеска-
та или сарказма вече наистина нищо 
не означават. 

Да, великата смехова култура, утвър-
дена във вековете, днес бързо губи 
инструменталните си възможности. 
Тя се лишава фатално от традицион-
ната си способност да влияе върху 
хода на събитията и състоянието на 
умовете.

Въпросът дали можем да се шегуваме, 
или не, дали трябва, или не трябва, 
уместно ли е, или не – е въпрос празен, 
реторичен. Точно толкова празен и 
реторичен, колкото и въпросът дали 
можем да изключим една от най-важ- 
ните функции на организма с усилие на 
волята.

Способността да реагираме със смях 
на събития, постъпки и изказвания 
е може би последното, което имаме 
право да губим. 

Доколкото това е не просто изпита-
на от живота защитна реакция сре-
щу мощния напор на зловещия абсурд, 
който се разиграва около нас, не само 
надежден измерител на малкото съх-
ранени в нас нравствени и естетичес-                                                                          
ки критерии, но и универсален способ 
да разговаряме помежду си или поне 
да си изпращаме сигнали сред мът-
ните и отровни блатни изпарения 
на тъй нареченото информационно 
пространство.

Способността да се смеем е нашият 
утвърдителен отговор на нечий от-
чаян вик в непрогледната тъмнина: 
„Хей! Има ли тук някой жив?“. Защото 
смехът е живот. 

Това, разбира се, са само общи размиш-
ления и те съвсем не опровергават 
твоята бележка за шеговития тон, 
който не те привлича. 

Разбираш, надявам се, че не приканвам 
към това „да пеем и да се смеем като 
деца“ във всяка ситуация и по всяка-
къв повод. 

Необходим е баланс, който всеки сам 
може да установи в съответствие 
със своите представи за мяра и вкус.

Изобщо в последно време категория-
та за вкус ми се струва най-важен, ако 
не и единствен критерий за оценка на 
нещата и мотивация на собствените 
изказвания и постъпки. 

Тази категория е подложена в наши 
дни на сериозно изпитание под „гро-
хота на канонадата“, понякога тя от-
стъпва пред черно-бялото възприя-
тие на света (това е неизбежно), но 
ми се струва, че е рано да я погребва-
ме. Без нея сме така или иначе зани-
къде. Що се отнася до въпроса ти за 
моите планове, нима може да се гово-
ри за планове в условията на такава 
неопределеност.

Мога само да кажа, че напоследък едва 
ли не се радвам на напредналата си 
възраст. В този смисъл, че остана 
още малко, слава богу. 

Прости ми, че завършвам с такава 
„оптимистична“ нотка.

* * * 

Всеки долавя тайни знаци или лич-
би сред окръжаващия ни тътен, 
скриптене, трясък и грохот – поняко-
га съзнателно, по-често несъзнател-
но. По-натам всичко зависи от личния 
темперамент, сетивния опит, диа-
метъра на светогледа и т.н. Някои са 
склонни да дочуват нотки на тревога 
и безнадеждност. Други – на надежда 
и дори на утеха. 

Това се случва навсякъде. Било в ла-
гера, било на фронта. Израснал съм 
сред хора, които са преживели вой-
ната. Помня, че в детството ме 
учудваше и смущаваше фактът, че 

Лев Рубинщейн

ТРИ ПИСМА
до Борис Акунин
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фронтоваците, дори да си спомня-
ха нещо на глас, то бе изключително 
смешно.

По-големият ми брат тогава беше 
дете. И от всички теготи на еваку-
ацията, товарните вагони и полу-
гладното съществуване в паметта 
му бяха останали най-вече радостни 
спомени. Често се сещаше например 
каква „торта“ бе приготвила веднъж 
майката на негова приятелка от съ-
седния вход в Уфа... 

Но за какво разказвам всичко това? 
Защото волята за утеха и надежда е 
изначално и по предварителен проект 
заложена във всеки от нас и нейното 
привеждане в решително и активно 
действие невинаги зависи от „цен-
тровете за вземане на решения“, кои-
то нашите неуморни юнаци се опит-
ват да разгромят. 

Какво да се прави? На този предвечен 
и изнурителен като безкрайната рус-
ка зима въпрос всеки отговаря сам. 
Разбирам, че ти, следвайки твоя про-
ективен темперамент, се стремиш 
да формулираш „правилата на живо-
та“. Задачата е добра, почтена и аз 
ти желая успех. Но все пак настоявам, 
че тези правила трябва да се форму-
лират и изпълняват поединично...

Ти все – за Русия. Разбирам те. Но аз 
напоследък изпаднах в такова отча-
яно „отречение“, че ми е трудно да 
произнасям тази дума не само в поло-
жителен, но дори и в неутрален сми-
съл. Ще мине, надявам се. Ала засега 
е така. Ако трябва да мислим за спа-
сението, иска ми се да мислим за пер-
соналното спасение. Тоест за това, 
което религиозните хора наричат   
„спасение на душата“. 

Между другото, именно „стратеги-
ята за персонално спасение“ лежи в 
основата на моите и на много мои 
приятели и съмишленици занимания с 
поезия, проза и изобразително изкус- 
тво – занимания сякаш безнадеждни и 
необходими единствено на нас сами-
те. Опитът на онези времена, ще ми 
кажат, не е никак актуален днес. Днес 

всичко е различно. И преди всичко жи-
веем в различна информационна и тех-
нологична епоха. Да, но стратегията 
за персонално спасение не е изчезвала 
никъде. Тя просто трябва да търси и 
намира нови, адекватни и надеждни 
форми и въплъщения. 

Ох, наговорих твърде много! Прощавай.

* * * 

Всички изброени от теб точки от 
програмата, която предвижда „ну-
лиране“ на имперските призиви, са 
всъщност параграфи от същата тази 
програма, към която се придържа от-
давна някаква част – при това не съв-
сем малочислена – от нашата (руска) 
творческа публика, към която, между 
другото, се числим и ние с теб, и на-
шите скъпи приятели.

Всичко това вече го има. Ще ми прос-
тиш, ако кажа с известна гордост, 
може би неуместна в дадения случай, 
че тъкмо тази част от творческата 
публика – или, казано по-просто, ние 
– създава (създаваме) някои културни 
кодове и пароли, които ни позволяват 
да влезем като равни в световната 
култура. 

„Ние“ вече сме, не бива да скромни-
чим. Казвам това не за да „избягам“ 
от общонационалната вина. Тъкмо 
напротив, ние сме несъмнено винов-
ни за случилото се. Но аз не говоря за 
вина буквално – защото ние не само 
не участвахме, но меко казано, дори 
не подкрепяхме. Говоря за чувството 
за вина. А щом има подобно чувство, 
значи има и вина. Усещането за даден 
предмет или събитие е по-първично 
от самия предмет или събитие. Такъв 
е моят детски идеализъм.

И това чувство не е съвсем ново. Се-
гашната ситуация е особена. Нрав-
ствена катастрофа от такъв мащаб, 
струва ми се, не е имало в новата ни 
история. Но чувството за вина не е 
ново. Бях на 21 години, когато раз-
брах за съветските танкове в Пра-
га и трябваше да слушам навсякъде 
около себе си абсолютно същите раз-
говори – за НАТО, за Америка, която 

„изпреварихме само за няколко дни“. Че 
„не за това ние („ние!“) ги освободихме 
през четиридесет и пета, за да се от-
върнат те сега от нас („от нас!“).

Това беше – поне в моите спомени – 
първият сериозен разкол, първата 
непоправима пукнатина, която ра-
зедини приятелски компании и дори 
семейства. 

Преди това беше Унгария. Но тога-
ва бях на девет години и не разбирах 
нищо. За моето поколение всичко за-
почна с Прага. Мисля, че наследихме 
това чувство от същата тази „вели-
ка руска литература“, за чиято неиз-
бежна и необходима ревизия говорим 
с теб.

Без съмнение, там има какво да се ре-
визира. Но тъкмо това „чувство на 
вина“ и „чувство за срам“ дори за чуж-
ди постъпки и изказвания не бих пи-
пал. В неговата душеполезност – без, 
разбира се, да се изпада в истерия – аз 
не се съмнявам.
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Папа Бенедикт, през 50-те години 
вие предсказахте огромна загуба 
на вяра в големи части от Европа. 
Това ви създаде репутацията на 
песимист. Днес вашата визия за 
„малката църква“, изгубила пове-
чето си привилегии, срещу която се 
води битка и която би събирала все 
по-малко вярващи, се потвърждава. 

Да, наистина. Бих казал, че дехристи-
янизацията продължава. 

Как виждате днес бъдещето на 
християнството?

Очевидно е, че вече не се припокрива-
ме с модерната култура, че християн-
ската матрица вече не е определяща. 
Днес живеем в позитивистична и аг-
ностична култура, все по-нетоле-
рантна към християнството… Вярва-
щите трябва да положат още повече 
усилия, за да носят съзнанието за цен-
ностите и за живота. Важна ще бъде 
по-решителната вяра на отделните 
общини и поместни църкви. Отговор-
ността нараства.

Какво разглеждате със задна дата 
като отличителен белег на вашия 
понтификат?

Бих казал, че „Годината на вярата“ 
го изразява добре: ново насърчение 
във вярата, живот, който преот-
крива Бога, поставяйки го в центъра, 
преоткрива Христос, следователно 
преоткрива централното място на 
вярата. 

Как гледате на себе си – като пос- 
ледния папа от една стара ера или 
като първия от една нова ера?

Бих казал, между времената.

Като мост, като един вид свързва-
що звено между световете?

Аз вече не принадлежа към стария 
свят, ала новият все още не е тук.

Може би изборът на папа Франциск 
е външният знак за промяна? За-
почва ли с него една нова ера?

Периодизациите винаги се осъзнават 
по-късно – кога започва Средновеко-
вието или Новото време. В този сми-
съл сега не бих се осмелил да го кажа 
така. Ала е очевидно, че Църквата все 
повече напуска европейското битие и 
затова приема нов облик и в нея живе-
ят нови форми. Преди всичко вижда-
ме как дехристиянизацията в Европа 
напредва, в Европа християнското 
все повече изчезва от структурата 
на публичността. Затова Църквата 
трябва да намери нов вид присъст-
вие, трябва да промени своя начин на 
присъствие. В ход са периодични про-
мени. Ала в кой момент точно тук за-
почва едната, а там другата, все още 
не знаем.

Познавате пророчеството на Ма-
лахия1, който през Средновекови-
ето с един списък на следващите 
папи предсказва и края на времето, 
най-малкото края на Църквата. 
Според този списък папството 
приключва с вашия понтификат. 
Мислите ли, че може би сте послед-
ният от поредица папи, каквито 
досега познаваме?  

Всичко е възможно. Това пророчество 
вероятно е възникнало в кръговете 
около Филип Нери2. Той просто е искал 
да покаже на протестантите, говоре-
щи, че идва краят на папството: не, то 
не свършва. И не бива да правим зак-                                                                                         
лючението, че то наистина свършва. 
Неговата редица не е била достатъч-
но дълга.

Какво най-много не харесвахте във 
вашата длъжност?

Бих казал, многото политически по-
сещения. Беше хубаво да се водят 
разговори с държавни глави и посла-
ници, защото получаваш добър опит. 
Повечето са хора с духовни интере-
си, макар да не са християни. Ала ня-
как за мен политическата част беше 
най-мъчителна.

Има ли нещо, за което да сте били 
недоволен от себе си?

Да, със сигурност, например, че не-
винаги имах сила да проповядвам кол-
кото е възможно по-проникновено, 
по-човешки. 

Да кажем така: вашата реторика 
бе много сдържана. При говорене не 
търсехте зрителен контакт и гла-
сът ви звучеше малко монотонно. 
Такова ли беше намерението? 

Не, не. Аз често нямах – трябва да 
призная и това, достатъчно силен 
глас, а текстът не бе така усвоен, че 
да мога да го произнеса по-свободно. 
Това със сигурност беше слабост. А 
гласът ми сам по себе си е слаб.

Всъщност вашата сила е в това, 
че най-често сте в състояние да 
говорите, сякаш четете. 

Когато трябва да говорите толкова 
много и толкова често, както един 
папа е задължен да го прави, е малко 
натоварващо. 

Бенедикт XVI
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Папата е заобиколен от много хора, 
среща се непрекъснато с важни лич-
ности. Няма ли и часове на уеди-
нение, когато може да е напълно в 
себе си, в плодотворно усамотение? 

Да, но тъй като се чувствам така 
свързан с Отца, никога не съм съвсем 
сам.

Вярващият никога не е сам?

Да, наистина. Просто зная, че не бих 
могъл да съм сам. Той винаги е тук. 
Само трябва да слушам и да отворя 
сърцето си за Него. И след това да 
споделя с най-близките сътрудници.

Как се върши това най-добре?

Ами… молиш се на Отца – Той тряб-
ва да ми помогне! – и се събираш 
вътрешно, неподвижно. След това 
винаги можеш отново да почукаш с 
молитва и всичко вече потръгва. 

С какво бихте искали повече да се 
занимавате във вашия живот?

С повече научна работа. „Открове-
ние“, „Писание“, „Предание“ и „Какво е 
теологията като наука“ – това беше 
моят тематичен кръг, който исках да 
разработя по-добре, но не можах. Ала 
въпреки това съм доволен от друго-
то, което стана. Милостивият Бог 
друго е искал. Очевидно това е пра-
вилното за мен в този случай. 

Не изгубва ли човек след толкова де-
сетилетия малко от доверието си 
в собствената професия, в силата 
на теологията и теолозите? Кога-
то се запиташ: какво всъщност 
постигнахме?

Немската университетска теология 
със сигурност е в криза и се нуждае от 
нови умове, нуждае се от нови енер-
гии, нуждае се от нова сила на вяра-
та. Самата теология е винаги на път. 
Благодарен съм на милостивия Бог за 
това, което можах да направя, дори 
когато го виждам в неговия скромен 
обем повече като плод на случайност-
та, като пасторално-духовни тек-
стове. Това, което можах да направя, 
е, както се казва, различно от онова, 

което исках – през целия си живот ис-
ках да бъда един истински професор, 
но днес виждам, че е било добре така. 

Наистина все още ви определят 
като професор. Наричат ви „папа 
професор“, „папа теолог“. 

Опитвам се преди всичко да бъда пас-
тир. Към това, разбира се, се отнася 
и страстното занимание с Божието 
слово, онова, което трябва да прави 
един професор. Както и да бъда изпо-
ведник, confessor. Понятията профе-
сор и confessor означават филологичес- 
ки почти едно и също, като мисията 
клони повече към confessor.

Какво виждате като ваша слаба 
страна?

Вероятно ясното и целенасочено уп- 
равление, решенията, които трябва 
да се вземат. В това отношение съм 
повече професор, който размишлява 
и разсъждава върху духовните неща. 
Практическото управление не е моя-
та страна и бих признал, че тук имам 
известна слабост. 

А в какво според вас най-много 
успяхте?

(Смее се.) Това не зная.

Какво все още може да се научи в 
напреднала възраст и особено като 
папа?

Винаги може да се учи. На първо мяс-
то, трябва да продължиш да учиш 
какво ни казва вярата в това време. И 
трябва да се научиш на повече смире-
ние, простота, готовност за страда-
ние и смелост да се съпротивляваш. 
От друга страна, на откровеност и 
готовност да продължиш нататък. 

Какъв бяхте като папа – реформа-
тор, пазител или, както твърдят 
критиците ви, провалил се папа?

Не гледам на себе си като на провалил 
се. Осем години извършвах служение-
то си. Имаше много трудности по 
онова време, ако се замислите – пе-
дофилския скандал, глупавия случай 
„Уилямсън“3 и също „Ватилийкс“4. Ала 

като цяло беше време, в което много 
хора преоткриха вярата и имаше го-
лямо позитивно движение. 

Реформатор или пазител?

Винаги трябва да правиш и двете. 
Нужно е обновление, затова направих 
опит да поведа напред чрез модерни 
послания за вярата. Ала е нужна и пос- 
ледователност, за да не се прекъсва и 
унищожава вярата. 

Изпитвахте ли удоволствие от 
това да сте папа?

(Смее се.) Благодарен съм за много ху-
бави преживявания. Ала, разбира се, 
беше и бреме… 

Въпросът, който непрекъснато ни 
вълнува: къде е Бог, за Когото го-
ворим и се надяваме да ни помогне? 
Как и къде можем да го локализи-
раме? Днес гледаме все по-надалече 
в Космоса с милиардите планети, 
безбройните слънчеви системи, ала 
накъдето и да отправим взор, ни-
къде няма нищо, което можем да си 
представим като небето, където, 
както казват, царува Бог.

(Смее се.) Да, защото няма такова 
нещо – място, където Той царува. 
Бог сам е мястото над всички места. 
Когато погледнете отвъд света, не 
виждате небе, ала навсякъде вижда-
те следите от Бог. В строежа на ма-
терията, в цялата рационалност на 
действителността. Където вижда-
те хора, откривате Божиите следи. 
Вие виждате порока, ала виждате и 
доброто, любовта. Това са местата, 
където е Бог. 

Трябва напълно да се освободим от 
старите пространствени представи, 
които сами по себе си вече не са валид-
ни, защото Вселената не е безкрайна 
в строгия смисъл на думата, ала е 
толкова голяма, че ние, хората, можем 
да я определим като безкрайна. А Бог 
не може да е вътре или вън, Неговото 
присъствие е съвсем друго. 

Важно е, че в много отношения обно-
вяваме нашето мислене, променяме 

Последни разговори
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пространствените си представи. 
Както човешките души могат да 
присъстват в едно пространство – 
могат да се докоснат, дори и да са на 
различни континенти, защото това 
измерение е различно от простран-
ственото, така и Бог не е някъде, а 
Той е реалността. Реалността, която 
носи всички реалности. И за тази ре-
алност не се нуждая от „къде“. Защо-
то „къде“ вече е ограничение. Творе-
цът е Вселената, Той обхваща всички 

времена, но сам не е времето, а го съз-
дава и винаги е настоящ… 

Тук, на първо място, теологията 
трябва да подходи по-задълбочено и 
отново да даде на хората възможни-
те представи. Ала преводът от тео-
логията и вярата на езика на днешния 
ден все още има огромни дефицити, за 
да се създадат представи, за да се по-
могне на хората днес да разберат, за 
да не търсят Бог някъде… Има много 
да се прави.

Тогава Бог не е ли по някакъв начин 
дух, енергия? Християнската вяра 
обаче говори за личностен Бог.

Именно. Тъкмо това, че е личност, оз-
начава, че Той не може да бъде вписван 
някъде. За нас, хората, личността е 
това, което надхвърля самото прос-
транство и ни отваря безкрайност-
та. Да мога да бъда някъде и тук едно-
временно. Да не съм само тук, където 
е тялото ми сега, а да живея в широ-
та. И тъкмо понеже Той е личност, не 
мога да го фиксирам в едно физическо 
място – защото личността е имен-
но по-всеобхватното, тя е другото, 
по-голямото.

Вие не си представяте Бог? 

Не.

Както юдеите?

Да. Разбира се, Бог е в Иисус Христос, 
доколкото е в един човек.

„Който е видял Мене, видял е От-                                                                                                                                              
ца“5?

Да, тук в действителност Той е 
представим.

Вие сте, както се изразявате, в пос-         
ледната фаза на живота. Може ли 
човек да се подготви за смъртта?

Мисля си, че дори трябва. Не да из-
вършва определени действия, а вът- 
решно да положи живота си върху 
това, че държи последен изпит пред 
Бога. Излиза от този свят и ще бъде 
пред Него, пред светиите, пред при-
ятелите и неприятелите. Да приеме 

крайността на този живот и вътреш-
но да се подготви да застане пред ли-
цето на Бога.

Вие как го правите? 

В моята молитва. Като непрекъсна-
то мисля за това, че идва краят. Най-   
важното не е, че си представям, а че 
живея със съзнанието, че целият жи-
вот води към една среща…

Един последен въпрос: любовта е 
една от вашите централни теми 
като студент, като професор, 
като папа. Къде беше любовта 
във вашия живот? Как изпитахте, 
вкусихте, преживяхте ли дълбоко 
любовта? Или това беше по-скоро 
теоретичен, философски проблем?

Не, не. Ако не си го изпитал, не мо-
жеш да говориш за това. В началото 
го изпитах у дома, при баща ми, майка 
ми, братята и сестра ми. Не искам да 
навлизам в лични детайли, във всеки 
случай бях докоснат от любовта в 
различни измерения и форми. Да полу-
чаваш обич и да връщаш любовта на 
другите – винаги съм признавал това 
за нещо повече от фундаментално в 
човешкия живот, за да можеш да ка-
жеш „да“ на себе си, на другите. Все 
по-ясно ми ставаше, че Бог не е само 
повелител и не е далечна власт, а че 
Той е любов и ме обича – затова тряб-
ва да предам живота си на Него. На 
тази сила, която се нарича любов. 

Превод от немски Людмила Димова

1 Св. Малахия (1094–1148), католически архиепис-
коп на Арма в Северна Ирландия. Б.пр.
2 Св. Филип Нери е роден през 1515 г. във Фло-
ренция. Изповедник, съветник на папата. Почи-
нал на 26 май 1595 г. Провъзгласен за светец на 
12 март 1622 г. заедно с Игнаций Лойола, Тереза 
Авилска, Франциск Ксавиер и Исидор от Севиля. 
Б.пр.
3 През 2009 г. Бенедикт предизвика световно 
възмущение, след като реабилитира епископ Ри-
чард Уилямсън, отричащ геноцида над евреите. 
Б.пр.
4 Аферата от 2012 г. бе свързана с изнасяне на 
поверителни документи от Ватикана. Б.пр
5 Иоан. 14:9. Б.пр.

Йозеф Ратцингер е роден на 16 
април 1927 г. в Марктъл на Ин, 
Бавария. През 1951 г. завършва 
теология и философия и е ръ-
коположен за свещеник заедно 
с брат си. От 1966 г. завежда 
катедра „Теология“ в универси-
тета в Тюбинген. В периода 
1977–1982 е архиепископ на Мюн-
хен и Фрайзинг. През 1977 г. е из-
дигнат за кардинал. През 1981 г.                       
Йоан Павел II го назначава за 
префект на Конгрегацията 
за вярата, какъвто той е до                                                          
2005 г. На 9 април 2005 г. е избран 
за папа с името Бенедикт XVI.                                                                 
От 28 февруари 2013 до 31 де-
кември 2022 г. – Summus Pontifex 
emeritus. На български са пре-
ведени книгите му: „Иисус от 
Назарет“, т. 1–2 („Критика 
и хуманизъм“, 2009 г.); „Въве-
дение в християнството“,                                                                       
2013 г.; „Мария – изначалната 
Църква“, 2014 г.; „Иисус от Наза-
рет. Пролог“, 2016 г. (Фондация 
„Комунитас“). Издадени са и кни-
гите с разговори „Солта на земя-
та“ и „Светлина на света“ (Фон-
дация „Комунитас“, 2011), които 
Петер Зеевалд провежда с него.

Йозеф 
Ратцингер
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Красимира 
Колдамова

Стела Драйс

Дмитрий Биков

Орхан Памук

Кукла от спектакъла 
на Юлия Огнянова 
„Петрушка“ по музика 
на И. Стравински, 
художник-проектант                        
Димитър Киров, Държавен 
куклен театър – Пловдив, 
1967 г., фотография архив 
М. Гинева
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Дълги години Красимира Колдамо-
ва танцува в Софийската опера и на 
други сцени у нас и по света. Спомням 
си я – изящна, завладяваща. Тя беше 
блестяща и в големи роли, и в балетни 
платна в оперните заглавия. Срещам я 
днес – ефирна, одухотворена, готова 
да сподели спомени, горда с дългия си 
сценичен път и със своите ученици. 
Спомените са много, един въпрос води 
към няколко отговора, защото са мно-
го срещите, партньорите, творците, 
с които е работила. Тази година е юби-
лейна за нея. Прави планове за своите 
деца от балетното студио, където 

продължава да работи вече над три-
десет години.

Да започнем с празника, с който бях-   
те ангажирана в края на годината.

Събитието си заслужаваше. Трябва-
ше да го подготвим в много кратки 
срокове. За 95-ата годишнина на чи-
талище „Д-р Петър Берон 1926 г.“ в 
София трябваше да направим концерт 
с музика от български композитори. 
Участниците бяха много – певци, ин-
струменталисти, голям хор, ансамбъл 
за народни танци, балетното студио, 
което аз ръководя. В студиото има 

момичета, които от девет-десет го-
дини идват да танцуват. Някои от 
тях са пораснали и следват своя път 
в живота. Не всички искат да бъдат 
балерини. Търсейки различна музика, 
аз се влюбих в пиесите на Теодосий 
Спасов – чудесни, с български теми, 
с разработка, малко джазирано, му-
зикантски много ми харесаха. И като 
избрах най-интересното, направих 
моя компилация от около двадесет ми-
нути. Нарекох я „Душата на кавала“, 
защото неговият кавал има душа. За 
жалост, не можах да се свържа с него. 
Много ме интересуваше мнението му, 
но той беше в чужбина за концерти. 
Подготвихме нашата композиция с 
по-големите. Те се включиха с цялата 
си душа и фантазия, даваха ми идеи. Аз 
много се радвах на тяхната творческа 
инвенция. Когато се работи само кла-
сика, правилата са по-строги, педа-
гогът дава указания кое как се прави. 
Изработихме си костюми, имаше и чо-
век, който ни помогна с мултимедията. 
Всичко се прави със съмишленици – сам 
можеш единствено да фантазираш и 
измисляш. Празникът беше невероя-
тен. Салонът в Театъра на армията 
беше пълен. 

Всяко момиче мечтае да е балерина. 
Кога усещате кое дете има залож-
би, а не просто иска да танцува?

Танцът е човешка необходимост и не 
е нужно всички да са балерини. По едно 
време идваха и много момчета, но сега 
почти няма, явно родителите ги на-
сочват към „по-сериозни“ занимания, 
както си мислят. В групата ми има мо-
миче, което завършва медицина, пълна 
отличничка от самото начало на след-
ването си. Тя продължава да идва на 

Душата на танца
„И ето, аз все още 
продължавам. 
Както се шегувам: 
„Танцувам с телата 
на моите ученички“. 
С примабалерината 
и педагог                                   
Красимира Колдамова                      
разговаря                       
Светлана Димитрова

фотография архив на Кр. Колдамова
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всекидневните екзерсиси. И балерина 
да беше станала, пак щеше да бъде на 
върха, защото е такъв човек. 

Казвате „моите момичета“ – ня-
колко имена?

О, те са толкова много. Някои дори 
вече се пенсионираха (смее се). Вед-
нага се сещам за примабалерината на 
Софийската опера Диляна Никифоро-
ва, която вече преподава във Виена. 
Вяра Начева е примабалерина в Бер-
линската опера и балет. Тя също вече 
преподава. Десислава Стоева е първи 
солист на Шведския кралски балет. 
Нека не продължавам с имената, защо-
то учениците ми са много и танцуват 
не само у нас, но и по световните сце-
ни. Вече и от студиото имам такива, 
които започнаха да преподават. Те си 
имаха други професии, но завършиха 
педагогика в НМА „Панчо Владигеров“. 
Аз основах това студио през 1991 г., 
когато се отвориха вратите за нови 
идеи. Танцувах на сцената, преподавах 
в Балетното училище и в студиото. И 
ето, аз все още продължавам. Както се 
шегувам: „Танцувам с телата на моите 
ученички“. Заради пандемията не мо-
жахме да отбележим 30-годишния юби-
лей, но предстои да направим сборен 
концерт. В читалище „Възраждане“ 
също има група на името на Колдамова 
– с други педагози, в читалище „Цанко 
Церковски“, както и тук, в „Д-р Петър 
Берон“, където е нашето студио. Тези 
момичета си изкарват хляба с други 
професии, но продължават да работят 
с децата и да създават красота.

А ролите през годините? Не зная 
дали да ви попитам за най-обича-
ната от тях.

Няма такава. Всеки ще го каже. Но за 
мен това са първата и последната 
роля – започнах с Жизел, а последната 
е Едит Пиаф.

Спомням си спектакъла за Едит 
Пиаф. Дълго го играхте и на много 
места.

Да, хореографията е на Хикмет Мехме-
дов. С него работихме върху това как 
песента на Пиаф да зазвучи в тялото, 
в танца. Много интересна задача, беше 
ни завладяла изцяло. Невероятен жи-
вот има Едит Пиаф – и труден, и луд, 

и красив, но това, което остава за по-
коленията, е гласът ѝ. Много я обичам.

Днес се опитват да обезсмъртят 
Калас.

Да, вече кой ли поред филм правят за 
нея, но никой не може да пее или да из-
глежда като Калас. Аз не съм търсила 
това. Търсех емоцията и това, което 
тя внушава.

Започнали сте с Жизел. Участвали 
сте в много постановки на един и 
същи балет. Какво влагате вие в 
образа?

Да, така е. Има го движението, но е 
важно какво ще вложиш в него. Това се 
опитвам да предам на всичките си уче-
ници. Ако не присъстваш с душата си, 
не се получава. Аз дори ги карам да ди-
шат с движенията. 

Направихте празничния концерт 
на читалището с българска музика. 
Вие самата също много сте танцу-
вали в български балети. Различно 
ли се чувствахте в тази музика?

Танцувала съм в много български бале-
ти – „Хайдушка песен“, „Мадарският 
конник“, „Легенда за езерото“. Всички 
тези постановки бяха в съвсем класи-
ческа форма. Но и в класическия балет 
има характерни танци – унгарски, ци-
гански, испански. Основата обаче е му-
зиката. Ако е писана по класическите 
форми и правила, тя вече те води. Ако 
работиш с музика на Теодосий Спасов, е 
съвсем друго (смее се).

Като всяко сценично изкуство и 
балетът е мимолетен. Тук и сега. В 
интернет има доста записи от из-
пълнения на ученици от студиото 
ви. Запазени ли са записи на ваши 
изпълнения?

Трудно се снима балет. Ето сега прави-
ха запис, но човекът снимал тук краси-
ва физиономия, там краче, а цялото не 
се вижда. 

Йордан Джумалиев снимаше много ба-
лет и го правеше много добре. Сигурно 
има записи. Помня, че снимахме „Лебе-
дово езеро“ на една платформа в езеро-
то Ариана.

Направихте „Душата на кавала“. 
Имате ли и други постановки?

Да, някои малки неща в операта. В сту-
диото направих „Котаракът в чизми“ 
с музика на Вивалди, любим мой ком-
позитор, както и „Снежанка“ с музика 
на Григ. Това бяха цели балетни спек-
такли. Като навлезеш в музиката на 
някой композитор, се влюбваш и така 
можеш всеки да обикнеш. 

Казахте, че по време на кариерата 
си сте правили и експерименти.

Експериментирала съм в различни 
насоки, но истината е, че повече-
то ми постижения са в класически 
постановки. 

Следите ли развитието на балета 
по света, както и на българските 
професионални трупи?

В последно време малко пътувам. Нав- 
ремето много пътувах. Има прекрасни 
неща в съвременния танц, но има и аб-
солютно безсмислени. Напоследък мно-
го гледам тв канала Mezzo. 

Следя и нашите трупи, много добре 
се развиват. „Арабеск“ правят хубави 
постановки. Балетът в Стара Загора е 
много добър. Радвам се, че има продъл-
жение на традицията.

За съжаление вече го няма Меж-
дународния балетен конкурс във 
Варна.

Да, преди години, когато бяхме в изо- 
лация от света, той беше нашият 
прозорец. Да видим какво правят дру-
гите. Нямаше телевизори, записи. Той 
обогатяваше нас и ние се стараехме 
да се покажем. Имахме много наградени 
изпълнители.

Но не сте чувствали, че сте изос-                                                                                                                                      
танали?

Нашата балетна школа е една от веч- 
ните. Това е руската школа, която се 
ползва в цял свят. И във фигурното 
пързаляне, и в художествената гимнас-
тика правят балетен екзерсис, който 
е най-полезен за правилното, хармо-
нично развитие на тялото. Дава и гра-
ция, и красота, и музикалност. 

Душата на танца
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Трябва всеки ден да се тренира. 
Дори да нямате ангажимент.

Да, трябва да се работи. Едно от мои-
те момичета на другия ден след спек-
такъла дойде на екзерсис, а мъжът ѝ я 
попитал защо. „За да не изгубя балет-
ната форма, която съм постигнала“, 
отвърнала тя. Човек, когато е вложил 
труд в едно нещо и го обича, трябва да 
го пази. 

С кои хореографи предпочитахте 
да работите?

О, с много съм работила и ми е било 
приятно. И на тях им е било приятно. 
Когато питаха Асен Гаврилов: „Защо 
пак Красимира е в главната роля?“, той 
отговаряше: „Защото тя е творец. 
Участва творчески в процеса“.

Никога няма да забравя танците 
на Асен Гаврилов в „Княз Игор“, 
в „Аида“. Бях и на спектакли във 
Франция по време на един летен 
фестивал на открито. След сцена-
та в лагера на хан Кончак в „Княз 
Игор“ публиката полудя. Спектакъ-
лът не можеше да продължи.

Много пътувахме с тази постановка. 
Точно по този случай се беше провел 
онзи разговор, за който споменах. Това 
беше характерна роля, а аз не съм та-
кава балерина. Асен Гаврилов ме избра.

Всяка балетна роля има своя пар-
титура. Хореографа отдавна го 
няма, но във всяка следваща поста-
новка се повтарят същите движе-
ния. Трябва ли да се пази тази пър-
ва хореография? Как се заучават 
движенията?

Трудно е, защото в съзнанието на 
публиката големите постановки на 
класически заглавия вече са наложени 
като образци. Ако можеш да направиш 
нещо по-хубаво, опитай. Но ако искаш 
само да е различно, тогава не си стру-
ва. Гледала съм „Лебедово езеро“ само 
с мъже – приемам го. Защо не! Имаше и 
една постановка на „Жизел“ на швед-
ския хореограф Матс Ек, която е много 
добра. Тя дори вече се е превърнала в 
класика и ще остане. Жизел е в цялото 
ми съзнание, но се развълнувах от тази 
постановка. 

Движенията трябва да влязат в тя-
лото, за да не мислиш какво правиш, 
а само да усещаш. Ако не е така, по-
добре не излизай на сцената. Това са 
дълги репетиции, много мислене.

Както в операта всяка роля си има 
култова сцена, така е и в балета.

Да, и всичко води към нея. В „Жизел“ 
това е кулминацията, лудостта. Винаги 

Красимира Колдамова е родена 
на 8 декември 1938 г. в Стара 
Загора. Завършва Балетното 
училище в София и постъпва в 
Софийската опера. Специализи-
ра в Московското академично 
хореографско училище на Бол-
шой театър. Нейни педагози 
са били Анастас Петров, Лили 
Берон, Елизавета Гердт, Ната-
лия Дудинская, Алберто Алонсо 
и др. В творческата си биогра-
фия има над шестдесет роли в 
седемдесет постановки. Рабо-
тила е с хореографите Леонид 
Лавровски, Юрий Григорович, 
Серж Лифар, Алберто Алонсо, 
Богдан Ковачев, Асен Гаврилов, 
Хикмет Мехмедов. Носителка е 
на Първа награда и златен ме-
дал от Международния младеж-
ки фестивал във Виена, 1959 
г., на Специална награда за ак-
тьорско майсторство от Пър-
вия балетен конкурс във Вар- 
на, 1964 г., и др. Била е член на 
жури на международни балет-
ни конкурси в Ню Йорк, Париж, 
Осака, Джаксън (САЩ), Москва, 
Варна, както и художествен 
ръководител на Държавното 
хореографско училище. БНТ 
създава за нея филма „Балет на 
палци“. Тя участва и във филми-
те „Поети на танца“ на Людмил 
Стайков и „Куклата“ на Михаил 
Пандурски, както и в „А бяхме 
млади“ на Бинка Желязкова.

Красимира
Колдамова

има някаква кулминационна точка и в 
музиката, и в танца.

Спомням си първия път, когато 
отидох на балет, бях изненадана от 
това, че публиката аплодира след 
всяка вариация, след всеки номер. 
Това не разсейва ли изпълнителите?

Не разсейва. Понякога е излишно, но все 
едно, не можеш да забраниш на хората 
да реагират. Такава е традицията. Но 
най-хубаво е, когато салонът замре и 
не се чува никакъв шум. Това означава, 
че си завладял публиката. Тези момен-
ти са незабравими. И ако в първото 
действие не успея, във второто винаги 
става. Имала съм такива случаи. Бях-
ме на гастроли в Латинска Америка. 
Диригентът ми даде неудобни темпа. 
Аз бях недоволна, не ми беше приятно 
и усетих дистанция от публиката. По-
лучих много мижави аплодисменти след 
първото действие. Но за второто си 
казах: „Сега ще ви завладея“. И успях.

Вие почти през цялото време сте 
танцували с оркестър. Сега из-
пълнителите често танцуват на 
запис. Вие обаче сте общували и с 
диригентите.

О, с оркестър е най-добре! По време на 
репетициите сме с пиано, но идва мо-
ментът, когато трябва да излезем на 
сцената и да се включи оркестърът. 
Имаше един чудесен диригент – Борис 
Хинчев. С него направих първата си 
Жизел в Русе, в постановка на Асен Ма-
нолов. И за него това е била първата 
балетна постановка в Русе. Оттогава 
започнахме да си говорим. Аз му разказ-
вах какво точно има във вариацията 
на всяка нота, какво изпълнявам, какво 
влагам. С него се разбирах фантастич-
но. Имала съм срещи с големи дириген-
ти, които започват да ми обясняват, 
че така не го е написал Чайковски, и 
следват отбелязаното темпо. А аз 
казвам: „Добре, свирете го така, а аз 
ще ви го изтанцувам и ме гледайте 
в това темпо“. Танцът изисква дру-
го поднасяне на музиката. Но винаги 
трябва да работим съвместно. Затова 
са репетициите, за да се уточнявате, 
да говорите. Веднъж е успешно, друг 
път не, но винаги трябва да има лична 
връзка.
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Стела, намирам ви в България, къ-
дето сте по-малко позната, откол-
кото в Германия. Моля, представе-
те се на българската аудитория.

Родена съм и съм израснала в Пловдив, 
а на 23 години заминах за Германия с на-
мерение да следвам моден дизайн, кое-
то и направих. Завърших тази специ-
алност в Хамбург, след което работих 
няколко години в Мюнхен. С течение на 
времето установих, че модата не е за 
мен. В рисуването се чувствах като у 
дома и се запитах какво мога да правя 
в тази област. Тогава започна търсе-
нето ми в областта на илюстрация-
та. Беше дълъг път, реално започнах с 
илюстрациите едва през 2002 г.

Сравнително дълго време сте из-
държали в модата.

Минах и по други пътеки, следвах три 
години аграрна екология в България. 
Бях много мотивирана да работя в 

тази област, но се установи, че на 
теория съм добра, но в практиката 
съм пълна катастрофа, и тогава се 
отказах.

Това е една изключително важна 
специалност. Как се спряхте на 
нея?

Аз винаги съм рисувала, откакто се 
помня, но имаше един период от вре-
ме, когато бях на 12–13-годишна въз-
раст и си казах: „От теб няма да стане 
Леонардо. Зарежи всичко“. След кое-
то в продължение на осем години не 
бях пипнала молив. Бях много добра 
по биология и така избрах аграрната 
специалност. 

Проявили сте голяма самокритич-
ност към дарбите си, която не е 
типична за възрастта.

Обаче за мен това е типично – наблю-
дение и самокритика. Има положителни 

и отрицателни страни, но ако не бях 
така устроена, в крайна сметка няма-
ше да мога да давам това, което давам 
сега.

А как попаднахте в Германия?

Случайно. Стана ми ясно, че това, кое-
то искам да правя, не мога да го пра-
вя в България. И исках да видя кое как 
функционира навън. По онова време 
всичко се развиваше в една много кла-
сическа насока, което за мен беше, от 
една страна, добре, но ми се искаше да 
опитам и нещо друго. Търсех предизви-
кателство в непознатото.

А какво ви даде Пловдив, откъдето 
са корените ви? Има ли образи, в 
които да го опаковате?

Много. Не знам дали бих могла да го 
опаковам в думи – едно чувство на сво-
бода. Не знам дали бих могла да правя 
това, което правя, без връзката ми с 

Стела ДрайсВ търсене

С илюстраторката, 
родена в България, 
но позната повече                              
в Германия, разговаря 
Марта Монева

на други светове

„Какво прави нощта?“/ Was Macht die Nacht?, Дирк Гизелман, илюстрация Стела Драйс, „Аладин“, 2023 г.
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този град и с България, с хората, които 
са ме обграждали през целия ми живот. 

Мостът ви между България и Гер-
мания се състои от хора?

Да, определено. 

С каква мода се занимавахте в 
Мюнхен?

Работех с Костас Муркудис, немския 
дизайнер от гръцки произход. Работе-
ше за New York Industrie тогава. Време-
то, през което работих при него, беше 
приятно и много неща научих.

Той е и изключителна личност. А 
какво друго е важно за вас?

Музиката за мен е много важна. Имам 
широкоспектърен вкус – от хардрок до 
класика, също и народна музика.

Можете ли да изброите творци, 
които цените?

Йеронимус Бош, Питер Брьогел Ста-
рия, Феликс Валотон, Джеймс Ензор, 
Балтюс, Мераб Абрамишвили, Алисън 
Шулник и много други.

Фотографи?

Масао Ямамото, Тошио Шибата, Ау-
густ Зандер.

Танцьори?

Пина Бауш, Сиди Ларби Шеркауи, Акрам 
Кан.

Автори?

Ох, много са, ще спомена само малка 
част от тях – Булгаков, Итало Кал-
вино, Габриел Гарсия Маркес, Харуки 
Мураками, Михаел Ставарич, Мариана 
Леки, Дирк Гизелман, Фернандо Пе-
соа, Лотреамон (Изидор Дюкас), Ин-
геборг Бахман, Борис Христов, Халил 
Джубран.

А авторите на книги за деца от-
делно ли разглеждате?

Не, обожавам приказки, легенди и ми-
тове от всички краища на света. Ста-
варич и Гизелман са автори, пишещи 
и за деца, с които имам щастието да 

работя и чиито текстове аз просто 
обичам и те ме вдъхновяват. Също 
така: Луис Карол, Филип Ардаг, Петя 
Кокудева, Юлия Спиридонова, Мая Дъл-
гъчева, Михаел Енде, Морис Сендак и 
много други. Има наистина много чу-
десни хора творци на тази малка земя, 
слава богу. А и много, които тепърва 
трябва да открием.

Споменахте австрийския автор 
от словашки произход Михаел Ста-
варич, с когото често работите. 
Как се запознахте?

Чрез първата книжка, която случайно 
направихме заедно – „Човешкото пла-
шило“. Случи се съвсем естествено, 
издателството ме покани да илюстри-
рам книгата на „един много талантлив 
автор“, прочетох историята, която 
много ме впечатли, работата пот-
ръгна фантастично и се сработихме 
добре. 

През 2019 г. показахте в галерия 
„Лабиринт“ в родния си град из-
ложбата „Човешкото плашило“ с 
илюстрации от книгата, в която 
с Михаел Ставарич разглеждате 
дуалистичната природа на човека. 
А първата ви специалност, аграрна 
екология, има връзка с последната 
книга, която сте направили заедно, 
за Piepmatz (Пиленцето, б.р.). Какво 
разглежда тя? 

Тя е посветена не само на природата 
и на това какво човекът ѝ причинява. 
Разглежда и взаимовръзките между 
животните, човека и природата, как-
во ни свързва или разделя, какво би 
могло да се направи и как бихме могли 
да подходим, за да защитим това, кое-
то ни е дадено. Най-много ми допадна 
начинът, по който Михаел е подходил, 
с много ясна представа за това какво 
не желаем, как би могла да бъде защи-
тена природата, с голямо чувство за 
хумор. Много би ми се искало книжката 
да излезе и на български, преводът би 
бил много интересен.

Наистина езикът е силно интригу-
ващ, с много самоделни, но крайно 
подходящи думи. Тежко и горко на 
преводача є.

Да, наистина, няма да е лесно. Отлично 
би се справил Даниел Хаан, но той ра-
боти с португалски. 

В авторския си текст Ставарич е 
споменал, че на чешки „лес“ означа-
ва гора, но тази дума и на български 
се използва. А във вашето каре са 
изброени български селища с дър-
весни имена. Кое е вашето любимо 
дърво?

Много обичам всякакви дървета и ми 
е трудно да избера едно, но липите 
свързвам с наистина прекрасното ми 
детство, което ухаеше на липов аро-
мат. И чинарът!

Илюстрираната от вас книга „Пъ-
туването на Йонас“ на Петeр фон 
Бекер е както за деца, така и за 
възрастни. Различно ли подхожда-
те към книгите за деца и тези за 
възрастни? 

За мен да работя за деца е по-трудно 
и го намирам за много по-отговорно, 
защото имам огромен респект пред 
децата. Те са безкрайно откровени, 
качество, което ние, възрастните, 
сме изгубили. Едно дете вижда много 
повече, отколкото съумява да изрази. 
Мисля, че трябва да им дадем поглед и 
към други светове, някои от които са 
и по-тъмни.

В този ред на мисли как намирате 
тенденциите приказките с по-бру-
тален сюжет да бъдат изхвърляни 
от детските библиотеки?

Не ги разбирам.

Набират скорост и политкорект-
ните редакции, например бащата 
на Пипи Дългото Чорапче вече не 
е уместно да бъде негърски крал.

От една страна, ги разбирам, от дру-
га, се чудя дали ще е добре, ако живеем 
в свят, в който всички книги стават 
коректни. 

Нека се върнем на вашите герои, 
те са фантастични и великолепни, 
тук-там острички или пълнички, с 
дълги, несъвършени нослета и бух-
нали кореми. Крайно очарователни 
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и всъщност много красиви въпреки 
всичките си физически несъвър-
шенства. Изглежда, че ги обича-
те. Как ги откривате в целия им 
спектър?

Да, наистина много обичам хората в 
цялото им разнообразие. И когато съм 
навън, „сканирам“ това, което виждам. 
Всичко запаметявам.

Това е много хубав дефект. А дос-
татъчно ли е да ги видите, или по-
някога ги и снимате?

Достатъчно е да ги видя. Това, което 
е важно от един човек като същност, 
остава. В това отношение имам неве-
роятно добра памет, във всеки друг ас-
пект на паметта съм кръгла нула. Виж, 
хора, лица, как са си държали ръцете 
или коляното помня с години.

Работата на кои ваши колеги илюс-
тратори ви изпълва с възхищение?

Има много невероятни художници в 
тази област. Гюстав Доре, Едуард 
Гори, Шон Тан, Лоренцо Матоти, Карл 
Кнют, Волф Ерлбрух и много други. От-
скоро, благодарение на номинацията за 
Мемориалната награда Астрид Линд-
грен, открих за себе си и Ясен Гюзелев. 
Другият български илюстратор, кого-
то много ценя и присъства в паметта 
ми, е Любен Зидаров.

Любен Зидаров почина наскоро на 
99-годишна възраст. Да е светъл 
пътят му! А кой ваш учител е бил 
особено важен?

Антоанета Цветкова, тя ми беше 
първата учителка. Беше много стро-
га. При нея научих неща, което и досега 
използвам. Другият ми важен учител 
беше г-н Поповски. И в Германия има-
ше двама учители, които ме научиха на 
доста интересни неща. Когато отидох 
в Хамбург през 1995 г. , се оказа, че ре-
зервираната за мен стая в общежити-
ето е ангажирана и към полунощ няма-
ше къде да преспя. Стоях с куфарчето 
и се чудех накъде да поема. За късмет 
имах един приятел, на когото можех 
да се обадя, и го направих. Той звъня 
на хиляди места и в крайна сметка се 
намери едно семейство, което ме прие 

и преживях половин година в сервизно 
помещение за прахосмукачки и други 
уреди. Сложиха ми един матрак и така 
я карах. Проблемът беше, че нямах про-
зорец и работех на тъмно. Проветря-
вах се през едно малко прозорче, но аз 
практически не виждах какво правя. 
Имах свещи и всичко беше много мини-
малистично. Беше много интересно, 
тъй като следвах в една частна акаде-
мия за моден дизайн, защото не знаех 
немски и не можех да кандидатствам в 
държавната. Дадоха ми и стипендия. 
Там ми преподаваха Бернд Мьолк-Тасел 
и Дитер Бьогел. Веднъж имахме задача 
да направим колаж. Аз трябваше да се 
издържам и през деня работех, а вечер 
рисувах и така подготвих колажа за 
домашно през нощта. И на другия ден 
ги подредихме в академията. Общо 
взето, всички рисунки на стената бяха 
хубави, но особеното беше, че бяха из-
ключително чисти, нямаше нито едно 
петънце, всичко беше съвършено, а 
единствената картина, която беше 
пълна с петна и какво ли не, беше моя-
та. Не можех да обясня, че съм работи-
ла на тъмно. От друга страна, не бях 
и научена, че е толкова важно как се 
презентират нещата. Двамата пре-
подаватели ме дръпнаха настрани и 
ми обясниха, че това, което съм напра-
вила, като техника и концепция е пре-
красно и за три семестъра по-напред, 
но презентацията е пълна катастро-
фа. Оттогава ми е обеца на ухото и ко-
гато се налага да презентирам нещо, го 
правя както трябва.

Кое литературно произведение бих-
те искали да илюстрирате?

Много са. Бих започнала с „Алиса в 
страната на чудесата“, „Сто годи-
ни самота“ на Габриел Гарсия Маркес, 
и „Невидимите градове“ на Итало 
Калвино.

Какво ви предстои в творчески 
професионален план?

Ще излезе нова книга на Дирк Гизелман 
със заглавие „Какво прави нощта“, коя-
то съм илюстрирала.

Получавали сте неколкократно 
награди, а ето че миналата есен 

заедно с Юлия Спиридонова-Юлка и 
Ясен Гюзелев се оказахте номинира-
на за голямата Мемориална награда 
на името на Астрид Линдгрен. Как 
се почувствахте?

Зачудих се какво правя там (смее се). 
Това е голяма чест за мен. Такива неща 
хем ме радват, хем ме стряскат. Беше 
много хубав момент.

Какво значение имат все пак награ-
дите и номинациите? 

Лъжа ще е да кажа, че не се радвам. 
Обаче ще е лъжа и да кажа, че имат ня-
какво огромно значение. Винаги дават 
по малко попътен вятър, но мисля, че 
всеки от нас носи в себе си верен по-
казател на правилен път ли е, или не. 
Ако не съм доволна от себе си и това 
ме гложди, никоя награда няма да неут- 
рализира това чувство. 

А колко често ви гложди тази мисъл 
и сте недоволна от себе си?

Всеки ден (смее се).

Стела Драйс е родена през 1972 г.                                                                                               
в Пловдив. От 1995 г. живее в 
Германия. Учила е моден дизайн 
в Хамбург. Днес е илюстратор-
ка на свободна практика, живее 
в Хайделберг. За своята работа 
е получавала множество от-
личия, сред тях са наградата 
за публикация на град Хаселт, 
Тройсдорфската награда за 
илюстрирана книга и Злат-
ната плоча на Биеналето на 
илюстрацията в Братислава. 
Номинирана е за Мемориална-
та награда Астрид Линдгрен. 
Участва редовно с работите 
си в международни изложби. 

Стела 
Драйс 
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Автор сте на немалко афоризми, 
понякога парадоксални: „Трябва да 
живеем така, че на Бог да му е ин-
тересно да гледа“, „Казано условно, 
съветската власт беше много лош 
човек, а това, в което живеем днес, 
е труп на много лош човек“. В едно 
скорошно интервю заявихте: „Вой-
ната е нагледно нахлуване на мета-
физиката в света. Започва пряко-
то действие на Бога“. Къде точно 
виждате това пряко действие?

Не бих искал да преразказвам книгата 
си за Зеленски. Казано най-общо, ко-
гато се сблъскаш с абсолютното зло, 
което е достигнало съвършенство, 
си принуден да станеш абсолютно 
добро. В момента присъстваме на 
приблизително същия разговор като 
този, който е описан в Библията и за-
вършва с думите: „Махни се от Мене, 
сатана“. Впрочем има два варианта, 
два превода, и вторият: „Върви след 
Мене, сатана“, ми се струва по-акту-
ален. Достоевски смята този диалог 
за най-мъдрото и сложно място в Биб-
лията. Сега двете версии на небес-
ния пратеник, Луцифер и Христос, се 
сблъскаха за пореден път и Украйна е 
мястото на този сблъсък.

Разбирам, че Зеленски не се е виж-
дал никога в подобна метафизическа 
роля, а вероятно и Путин също, тол-
кова по-интересно е да наблюдаваме 
как те доиграват несъзнателно ста-
рата драма. Много ми харесва това, 

че пред очите ни се материализи-
рат и осъществяват стари митове, 
потвърждавайки, че всичко, на което 
са ни учили в детството, е истина.

Книгата за Зеленски е готова, нужен 
ѝ е ефектен финал, а само историята 
може да го предложи. Във всеки слу-
чай краят на тази история се допис-
ва сега. Това не е биография, а опит 
да се разбере как една нация заложи 
на актьор, а актьорът изигра героя 
и стана герой. За мен е много важно 
това оправдание на творческата ин-
телигенция, което виждаме пред очи-
те си. Ако на мястото на Зеленски бе 
някой системен политик, той щеше 
да действа като системен политик 
– прагматично, а Зеленски действа 
като човек на изкуството, според за-
коните на изкуството. Той превърна 
всичко в грандиозна драма.

В интервютата си предсказва-
те скорошния край на путинския 
режим. Какво ви кара да мислите 
така?

Нямам идея. Никога не знам какво ме 
кара да мисля по един или друг на-
чин. Може би биологията или небесно 
внушение, може би познаване на ис-
торията и чувство за нея, а може би 
интуицията на голям художник или 
заблудата на наивен човек.

Разкажете за вашата книга „Вто-
ра смърт“.

Това са стиховете ми от 2022 г., плюс 
онези стихотворения, в които повече 
или по-малко предсказах случващото 
се. Военната тема ме измъчва през 
последните 20 години, при това не 
само защото съм служил в армията 
и имам определени спомени, а защо-
то войната витаеше във въздуха, 
беше ясно, че такива режими не ево-
люират и не падат без война. През 

последните 20 години написах доста 
стихотворения – далеч не всички вля-
зоха в книгата. Тя се оказа по странен 
начин доста жизнеутвърждаваща, 
макар и мрачна: бих казал, мрачно 
жизнеутвърждаваща. 

На едно място казвате: „Безполез-
но е да отделяме мира от война-
та“. Звучи парадоксално, защо да 
е безполезно?

Съвсем не е парадоксално. Работа-
та е там, че войната е перманентен 
процес. Хората умират на война, но 
умират и без война. Войната разруша-
ва домовете им, но те се рушат и от 
само себе си, тоест сух пламък, сухо 
тлеене поглъща всичко, което вижда-
ме. Животът е процес на унищожение, 
процес на умиране, войната просто 
изважда всичко това на повърхност-
та и го прави по-очевидно. Война е, 
когато смъртта нахлува в живота, 
но смъртта е така или иначе тук по-
стоянно. Тъй че поетът води своя 
война – война с изчезването на всич-
ко, война със забвението и тлението. 
За мен войната е, ако щете, визуали-
зация на основните процеси. Човекът 
през цялото време, на всяка крачка се 
противопоставя на смъртта и наша-
та задача е да се сражаваме за живо-
та, сиреч да го направим по-поносим. 
Но да мислим, че съществуват мирно 
време и военно време е доста наивно: 
винаги е военно време.

Щом легнеш нощем в постелята, 
виж през прозореца тъмата 
и помни, че върлува виелица 
и че нивга не свършва войната. 
 
Това са най-добрите четири реда от 
Маршак.

Какво чувствате, когато пишете 
поезия – емоционално, физически?

Дмитрий Биков

Предстои пълно преучредяване
Дмитрий Биков пише 
книга за президента 
на Украйна Владимир 
Зеленски. Излезе                             
и новата му стихосбирка 
– „Втора смърт“. 
За творчеството                                  
и войната, за емиграцията 
и бъдещето на Русия 
с писателя разговаря 
Вероника Боде от радио 
„Свобода“

НА РУСИЯ
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Това е процес на абсолютно щастие, 
процес на самолечение. Понякога, 
най-често докато шофирам или раз-
хождам кучето, ми идват наум някои 
мисли. Новела Матвеева, моята учи-
телка в литературата, казваше, че в 
такива моменти се отваря прозорец и 
трябва да успееш да грабнеш оттам 
колкото се може повече. Обикновено, 
когато човек измисли стихче, той е 
удовлетворен и отлага записването 
му за по-късно, а трябва да почне да 
разработва веднага тази жилка, за да 
сграбчи от едва открехнатия прозо-
рец пет-шест стиха. 

Идването на тези първи стихове 
може ли да се нарече вдъхновение?

Не мисля, че е процес на вдъхновение. 
Това е процес на разбиране. Пушкин 
казва, че вдъхновението е способност 
да обхванеш противоречията в един 
миг. Тук вероятно има нещо подобно. 
Опитът да откриеш някакъв синтез, 
докато съвместяваш два плана и тези 
два плана дадат неочакван ефект. 
Нужно е обаче особено настроение, 
за да успееш да ги съчетаеш. Обикно-
вено, когато съм в лошо настроение, 
виждам едната страна на нещата, 
в добро настроение виждам и двете 
страни, а при тяхното съчетаване 
припламва някаква искра. 

Навремето казахте, че „Русия е 
пропукана и затова в нея тотали-
таризмът е невъзможен“. В та-
къв случай какво имаме сега, ако 
не тоталитаризъм?

При тоталитаризма според мен 90% 
от населението вярва на пропаган-
дата, тоест значение има не само ин-
тензивността на пропагандата, но и 
нейното възприемане. Съгласен съм 
с Александър Еткинд, който твър-
ди, че в Русия няма фашизъм именно 
защото няма никаква възприета от 
масите идеология. Той обяснява това 
с твърде големите социални и иму-
ществени различия, с изключително 
разнородното население. Аз го обяс-
нявам с факта, че в Русия има огро-
мен скептицизъм към властта, тя е 
като някаква въздушна възглавница: 

кланят ѝ се, но в същото време нами-
гат. В Русия никой не вярва наистина, 
че Украйна се е канила да ни нападне. 
Има хора, които обичат да имитират 
този дискурс, но ако утре се наложи да 
го отхвърлят, ще го сторят незабав-
но и от това няма да последват само-
убийства, уверявам ви, напротив, ще 
последва извънредно бързо и сръчно 
преобуване.

разцепление. Това е разкол, съпоста-
вим например с християнския. Щаст-
лив съм, че го дочаках! Щастлив съм, 
че днес наблюдаваме грандиозен ис-
торически прелом, подобен на идване-
то на Христос. Това е окончателният 
развод на модерна и архаиката.

Като мирен човек имах известни илю-
зии, че хората на модерна ще успеят 
да се погодят с хората на архаична-
та традиция, че ще се научат някак 
да бъдат невидими за тях, да не им 
се пречкат открито. Но не това се 
случва, свидетели сме на последния 
конвулсивен опит на архаиката да 
се вкопчи в живота. „Окървавени до 
пети се бием с мъртъвци, възкръсна-
ли за нови погребения“ – тази тют-
чевска формула описва изчерпател-
но това, което се случва в момента. 
Най-вероятно цялата първа половина 
на XXI в. ще отиде за развод с архаич-
ните практики и радикалните прави-
телства, ще има голяма, дълга война с 
различни проявления. Тя може да засег-
не и Америка, може да засегне и Евро-
па, където националистите искат да 
вземат реванш. Но към края на 40-те 
години този процес ще завърши с ог-
лушително поражение на архаичните 
сили. Винаги става така. След това 
по всяка вероятност ще настъпи 
по-мирно време, времето на биологич-
ната революция, която бе отложена. 
После, в края на XXI в., архаиката ще 
се опита да вземе ответен реванш, 
което всъщност е описано в роман.

Още един цитат от ваша книга: 
„Родината... пълзящо чувство за 
родство, враждебно към всеки по-
лет“. Тъгувате ли по родината?

Чувството е наистина пълзящо. На 
физиологично ниво вероятно тъгу-
вам, но на морално – не. Там е работа-
та, че родината много ни облекчи по 
отношение на носталгията, устрои 
ни такава раздяла със себе си, натру-
па такива гадости подир нас, че нос-
талгията е донякъде по-лека. Позна-
та история: емигрирайки от Германия 
в Америка, евреи вземат със себе си 
огромен портрет на Хитлер. Питат 
ги: защо ви е това? „Ще го окача над 
масата, помага при носталгия.“

Това е война 
с бъдещето. 
Само че Русия                                 
е заобиколена                                
не от НАТО, тя 
е заобиколена 
отвсякъде                 
от бъдещето                
и тъкмо затова     
се чувства 
изолирана,                    
ако щете, 
дори обсадена.                       
Но да водиш 
война с бъдещето                 
е безполезно: то                                    
се натрупва, набира 
сила и пробива 
всеки бент

Покрай тази война разговорите 
за разчовечаването станаха все-
кидневие. Съществува ли и обра-
тен процес, поникват ли, развиват 
ли се в света и в Русия кълнове-
те на доброто, хуманността и 
състраданието?

Тук не мога да ви зарадвам с нищо, тъй 
като в целия свят започна трево-
жен, дълъг и много болезнен процес на 
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Русия е прекрасен набор от детските 
ми спомени, но също и ужасно чувство 
за постоянен страх, насилие, тъга, 
неадекватност, усещане за живот, 
преминал напразно. Аз съм на 55 годи-
ни и не можах да се реализирам в нищо, 
пред мен са затворени всички възмож-
ности за работа. От една страна, е 
добре, чувствам се млад, все още за 
мнозина съм Дима, никога нищо не съм 
управлявал, моите книги не ми доне-
соха никакъв капитал, може да ги ану-
лират с една завъртулка на писалка-
та, просто да ги забранят. От друга 
страна, е приятно, тъй като винаги 
имам усещане за светло бъдеще, ко-
гато най-сетне ще направя за Русия 
всичко, което мога да направя за нея. 
Имам много скъпоценно чувство за 
младост, продължавам да се чувствам 
на 15 години при хубаво време, а при 
лошо – на 24. Русия е страна на отло-
женото бъдеще, страна на обтегна-
тите пружини.

Какво се случва в момента с рус- 
ката опозиция? Ясно е, че тя е в 

трудна ситуация: някои са в зат- 
вора, други – в емиграция, трети 
– в Русия, както и преди, но при 
най-сложни условия. 

Много хора ме упрекват в омраза към 
Израел, въпреки че никога не съм из-
питвал такава, не съм давал и никак-
ви поводи за това. Просто винаги съм 
казвал, че ситуацията на разпръс-
натост ми се струва най-висше със-
тояние на нацията, по-добре е да ви 
обединяват идея и вяра, отколкото – 
кръв и почва. По същия начин руската 
опозиция днес е разпръсната – това 
е висше духовно състояние. По-на-
татък, разбира се, тя ще се обедини, 
отново ще започне, както в Израел, 
да спори. Някой правилно каза, че тък-
мо външната враждебност, външна-
та агресия позволява на Израел да се 
сплоти. Навярно и представителите 
на руската опозиция, които през цяло-
то време се карат, се нуждаят от по-
добна ситуация на натиск и агресия, 
за да се обединят.

Тази ситуация на разпиляност ми се 
струва благотворна. Ние се срещаме 
приятелски, общуваме много, органи-
зацията на Акунин и Радзински „Ис-
тинската Русия“ прави много неща, 
вкарва нови теми за обсъждане, фор-
мира дневен ред. Въобще, когато е 
разсеяна, руската опозиция се държи 
някак по-солидарно и делово, отколко-
то когато е обединена на руска почва. 
Като цяло разсейването носи много 
благородно настроение. Разсеяният 
човек от ул. „Бассейная“1 – това може 
да се каже днес за руската опозиция, 
разпръсната по целия свят.

Наясно ли сте какви цели преслед-
ва Русия в тази война? От това, 
което казват руските говорите-
ли, няма как да се разбере: целите 
непрекъснато се променят, дек- 
ларациите не съответстват на 
действията.

Абсолютно елементарни и напълно 
очевидни цели – това е война с бъде-
щето, война, която иска да попречи 
на бъдещето да настъпи. Ако не ор-
ганизира войни и ескалации, режимът 
няма да оцелее, защото отдавна не 

отговаря на предизвикателствата 
на времето. Това е война с бъдещето, 
ала Русия е заобиколена не от НАТО, 
тя е заобиколена отвсякъде от бъ-
дещето и тъкмо затова се чувства 
изолирана, ако щете, дори обсадена. 
Но да водиш война с бъдещето е без-
полезно: то се натрупва, набира сила 
и пробива всеки бент. Просто обтег-
натата пружина удря по-силно. Тъй 
че можеше да се мине и с козметични 
ремонти, а сега предстои пълно пре-
учредяване на режима. Бих казал дори 
пълно преучредяване на властта, ако 
не и на страната.

Как виждате бъдещето на Русия?

Знаете ли, освен дълго отлагана, дъл-
гоочаквана радост не виждам нищо 
особено. „За последните хиляда годи-
ни усвоихме печалната част от науки-
те, време е да се захванем с нещо дру-
го“, както пееше Борис Гребеншчиков. 
Ще дойде време, когато безкрайното 
производство на страх и насилие вече 
няма да бъде основният руски износ. 
Русия ще бъде страна, заела се мно-
го интензивно със своето самораз-
витие. Страна, за каквато мечтаеха 
например съветските утописти от 
70-те години, само че тази утопия не 
се осъществи по ред причини, а сега 
ще се сбъдне, тази отложена утопия 
от 70-те, интелектуалната утопия 
на Стругацки. Така го виждам аз.

Най-големият страх на нашите 
съвременници е ядрената война. 
Възможна ли е тя според вас?

Най-големият страх на нашите съв-
ременници е руската тъмница, тя е 
много по-страшна от ядрена война. 
Що се отнася до ядрената война, та-
кава няма да има: на небесата също не 
са глупаци.

Със съкращения

Превод от руски Димитрина Чернева

1 Препратка към стихотворението на С. Мар-
шак „Виж какъв разсеян“. Б.пр.
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От дете Орхан Памук мечтае да се 
посвети на рисуването. Накрая писа-
нето надделява, когато е на 22 годи-
ни, защото се бои да не бъде „цапач“. 
Ала през 2008 г. старата любов се 
възвръща. Оттогава носи малък скиц-
ник със себе си, в който дава израз на 
своите емоции, съмнения и размисли 
по актуални въпроси… Някои от тези 
факсимилета за първи път са събра-
ни в „Спомени от далечните плани-
ни. Бележници с рисунки“ (Uzak Daglar 
ve Hatirlar), публикувани от „Галимар“ 
в края на 2022 г. Чудесен подарък за 
млади писатели и най-верните му чи-
татели, доколкото авторът сам ги 
въвежда в най-личната и съкровена 
страна на своето творчество.

Пишете и едновременно с това ри-
сувате още от детството си. Защо 
публикувате тези бележници едва 
сега?

Винаги съм записвал предчувствията 
си, нощните мисли, размислите над 
моите романи. Всеки ден почерням 
хартията с букви, оставяйки праз-
ни пространства из страниците. И 
често се връщам назад, за да рисувам. 
Нищо не планирам, това е случайно 
изкуство. Като енциклопедия на ви-
дяното и почувстваното. Сега, кога-
то съм на 70 години, разбирам, че па-
метта ми изобщо не е непогрешима 
и че тези 22 тетрадки, подредени в 

една кутия, са наистина скъпоценен 
материал. Заплахата от земетресе-
ние също ме безпокои (северната ана-
толийска плоча, която е между Кавказ 
и Гърция, редовно предизвиква земни 
трусове в Турция). През 2009 г. съм за-
писал в едно тефтерче: „Моето голя-
мо желание, преди да умра, е да напиша 
книга върху далечните планини. Вър-
ху живописта и фантастичността 
на далечните земи, върху гледката на 
планините, обвити в мъгла. Това ро-
мантично чувство, тази любов към 
пейзажа е тъй дълбоко вкоренена в 
сърцето ми, в душата ми. И тя не е в 
състояние да се обясни чрез разума“. 
Моментът обаче дойде. 

да отбера половината от тях. Дълго 
размишлявах над ценността на тези 
страници спрямо значимостта на тек-                                                                                          
ста. Но освен него важна беше есте-
тиката. Накрая емоцията на паметта 
може би бе тази, която определи кон-
цепцията. Никога не е очевидно стру-
ва ли си да разкриваш толкова много 
от себе си пред света, но четенето на 
Жан-Жак Русо ме подпомогна по този 
път. Той ме научи как да дестилирам 
интимността в творбите си. Защо-
то човечеството е универсално и по 
тази причина хората купуват и четат 
книги. Героите еволюират, както и аз. 
Те са живи в ума ми, аз им говоря. Ня-
мам страх от бялата страница, тъй 
като имам доверие в героите си, те ми 
сочат пътя. А тeзи книги ги възкреся-
ват за живот. 

Проличава вашето възхищение 
към творци като Уилям Блейк, 
Реймънд Петибон или Сай Туомб-
ли. Какво има в рисунката, което 
липсва в писането?

Когато рисувам, след като съм изпил 
чаша вино, имам същото усещане, 
както когато пея под душа. Щаст-
лив съм по някакъв много обикновен 
начин. Живописта е в крайна сметка 
нещо твърде достъпно. Тя е служение 
на окото, радост, докато писането 
ни кара да преминем през урагани от 
страдания. Да бъдеш писател е нещо 
болезнено, но то също така е нещо 
неминуемо за моето равновесие, при-
дава основание на съществуването 
ми. Мнозина творци са доказали, че 
двете практики могат да се обогатя-
ват взаимно. Уилям Блейк несъмнено 
е най-големият сред всички писатели 
на рисунката или, да го кажем така, 
писатели, умеещи да мислят едно-
временно текста и образа. Ала бихме 
могли да цитираме също така Пруст 
или Толстой като визуални артисти. 
Винаги съм се стремил да бъда като 
тях. 

Превод от френски Тони Николов

Орхан Памук

Рисуването е навсякъде
С едно издание, 
възпроизвеждащо 
неговите бележници 
с рисунки, турският 
писател и нобелов лауреат 
за литература за 2006 г.                                   
разкрива непозната 
страна на своето 
творчество. Интервю 
пред в. „Фигаро“

През всичките тези страници ми-
нават сенките на герои от предиш-
ните ви творби. Смятате ли тази 
книга за съкровена по отношение 
на вашето творчество?

За мен би било огромна чест, ако тази 
моя творба се възприема като съкро-
вена книга в страната на писател 
като Андре Жид, придал аристокра-
тичен статут на личния дневник. Из-
борът на страници обаче бе трудно 
дело. Помолих Антоан Галимар да из-
прати свой сътрудник в Истанбул, за 
да види какво може да се направи от 
тези бележници. Така се срещнах с На-
тали, която първо подбра 450 двойни 
страници. След което ме посъветваха 

рисунка Орхан Памук
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След опустошителния пожар от 19 
септември 1869 г. това вероятно е 
най-тъжният ден в историята на 
Липнице над Сазава. На 3 януари 1923 г.                                                                          
тук умира чешкият писател Ярос- 
лав Хашек. Ненавършил четириде-
сет години. Хашек, бохемът. Хашек, 
анархистът. Червеноармеецът, мо-
дернистът. Хашек, волнодумецът, 
майсторът на много мистификации, 
гениалният писател, подарил на сред-
ноевропейската литература най-из-
вестния герой – добрия войник Швейк.

Програмата за стогодишнината от 
смъртта му изглеждаше така: първо 
в малкия дом на Хашек в Липнице се 
срещат неговите почитатели. Както 
и неговите потомци, които живеят 
тук. После събралото се множество 
потегля към гроба му в подножието 
на замъка. Тук се пее, пие и се чете. И 
се плаче. Смехът обаче е много повече.

Ярослав Хашек е познат и ценен преди 
всичко като хуморист, ала последни-
те му дни в Липнице са всичко друго, 
но не и весели. Той вече не може да 
стигне до любимата си гостилница 
„При чешката корона“, макар че тя е 
само на няколко крачки. Краката му са 
отекли, всичко го боли. Почти не може 
да яде. Постоянно повръща. Не може 
да пие дори любимата си бира. Оста-
ва му чаят с мляко. Лежи в дома си, в 
сянката на монументалните руини на 
крепостта, които се виждат отда-
лече и които е сравнил с несполучлив 
локомотив. Само три месеца писате-
лят е живял тук заедно с втората си 
жена Шура, запознал се с нея в Русия 
и я довел в току-що създадената Че-
хословакия. Без да ѝ каже, че в Прага 
вече има жена и син.

До последно болният Хашек иска да се 
среща с хора. Сякаш не изпитва страх 
от нищо друго освен от самотата. И 
от онемяването. Непрекъснато кани 
приятели да играят на карти. И да им 

разказва. Мечтае да отиде в Испания 
и се надява състоянието му да се по-
добри. Очаква пролетта. Макар да 
съзнава, че за него пролет вече няма 
да има.

Ирена Доускова (род. 1964 г.)1 описва 
последните дни от живота на Ярос- 
лав Хашек във великолепния си роман 
„Мечешки танц“, публикуван на чешки 
през 2014 г. Според Доускова предим-
но мъжете обичат Хашек, онези, на 

човек, който до последно не изгубва 
чувството си за хумор. Като стар, 
тромав и болен мечок, който все пак 
може да танцува и винаги има под- 
ръка някоя шега или анекдот, с които 
да разсмее приятелите си. „Когато 
разсъждаваш за Хашек, много бързо 
стигаш до всички онези стереотипи, 
които и днес са в обращение. Веднага 
си го представяш как се налива с бира. 
Да, много е пиел, ала е бил изключи-
телно интелигентен, много талант-
лив, образован и е бил много чувстви-
телен човек.“

Колко от Хашек може да се открие 
в чешката литература сто години 
след смъртта му? „При всеки чешки 
автор, който има чувство за хумор, 
усещаш нещо от Ярослав Хашек“, каз-
ва Доускова. И споменава Карел Пола-
чек, разбира се, Бохумил Храбал, Йозеф 
Шкворецки и Емил Хакъл.

Емил Хакъл (род. 1958 г.) пише може би 
най-добрите диалози в съвременната 
чешка литература, които въздейст-
ват невероятно автентично. Подоб-
но на Хашек, и при него не можеш да 
отделиш хумора от меланхолията. 
И Хакъл е написал един чешки бест-
селър, тънка книжка за безкрайни-
те трагикомични разговори със своя 
баща.2

Когато заговориш с Хакъл за Ярос- 
лав Хашек, той засиява. Подобно на 
Доускова, и той усеща, че мнозина не 
разбират истински Хашек, интер-
претират го твърде опростено и 
го свеждат до бирата и кръчмарски-
те анекдоти. Същото се отнася и за 
Швейк и невероятното му пътешест-
вие из бойните полета на Първата 
световна война. Голяма заблуда е, че 
най-прочутият и най-превеждан чеш-
ки роман е чисто хумористично произ-
ведение, казва Хакъл. И този етикет е 
навредил на автора и неговата твор-
ба. „Възприемаме хумора като нещо 

Ярослав Рудиш

В кръчмата на Хашек

които „Швейк“ е помогнал да преживе-
ят казармата. Доускова се влюбила в 
Хашек още като малко момиче. Отто-
гава го чете непрекъснато. И винаги 
като за първи път.

В своя роман, чието действие се раз-
вива изцяло в Липнице, авторката 
описва Хашек като човек с труден 
характер и същевременно чувстви-
телен. Като дълбоко меланхоличен 

Хашек в Прага, 1921 г., фотография 
Уикипедия
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лековато, което в този случай не от-
говаря на истината. Швейк е като 
Одисей, който се скита из декорите 
на световния апокалипсис. Той е уни-
версална фигура в духа на Кафка.“

Ярослав Хашек и Франц Кафка. И два-
мата са родени през 1883 г. в Прага. 
Кафка надживява Хашек само с една 
година. „Те са съвременници, ала до-
тук свършват приликите. Швейк ко-
ментира ужасната реалност на ма-
совата смърт с видимо лековат тон. 
Ала този тон е единствената тънка 
нишка, която го свързва с разума.“

Липнице над Сазава е малко селище по 
средата на пътя между Прага и Бърно. 
Една разрушена крепост, една черква 
и две-три кръчми. Тук всеки знае всич-
ко за всеки. В края на август 1921 г.,                                                                                       
когато Ярослав Хашек идва, за да ос-
тане, вероятно не е било по-различ-
но. Известен писател от Прага отива 
да живее в провинцията. Това е било 
събитие.

Тук и до днес се гордеят с Ярослав 
Хашек. Кметът Зденек Рафай позна-
ва добре творчеството му. И от-
варя дума за това колко актуален е 
„Швейк“ днес, по време на брутално-
то нападение на Русия над Украйна. И 
тук, в това малко селище само с 650 
жители, са пристигнали десетки бе-
жанци от Украйна. 

И в Липнице знаят най-новата ис-
тория за Хашек и Швейк, която днес 
забавлява мнозина в цялата страна 
– кой знае, вероятно последната ве-
ликолепна шега на Хашек, поздрав от 
отвъдното до неговите съграждани. 

Преди Коледа милиардерът популист 
Андрей Бабиш, както и другите кан-
дидати за президент на Чехия се 
срещнаха с ученици в Прага. Децата 
бяха подготвили няколко въпроса за 
Бабиш. Сред тях и този: Как се нарича 
най-прочутото произведение на писа-
теля Ярослав Хашек? Бабиш беше пас. 
Повече нищо нямаше значение, нито 
че в разговора твърдеше, че Луната 
била планета, а млякото се образува-
ло в стомаха на кравата – това бяха 
дреболии. Ала чешки президент да не 
знае кой е Швейк? Последваха безброй 
шеги и подигравки. Не помогна това, 
че Бабиш всъщност е словак и че меж-
дувременно публикува снимка с книга-
та и обещание веднага да я прочете. 

Какво би написал Хашек за днешните 
популисти като Бабиш? За национа-
листи като Орбан в Унгария? Или за 
диктатори като Путин и за неговата 
брутална война срещу Украйна?

„Всяка идеология се разкрива, кога-
то видиш колко раздразнено реаги-
ра на хумора“, пише Ирена Доускова. 
„Швейк“ си остава роман за бездън-
ната човешка глупост. Както и книга 
за разпада на старата монархия. И ан-
тивоенен епос. Актуална, радикална и 
безпощадна книга…

На 30 април, рождения ден на Хашек, в 
Липнице ще се проведе конференция, 
организирана от градската управа, 
разказва кметът. Все пак тук е мяс-
тото за поклонение на фенове на Ха-
шек от цял свят. Те посещават къща-
та му, където днес има малък музей. 
Пият по една бира на гроба на писате-
ля и накрая се озовават в кръчмата за 
гулаш и още бира. 

Гостилницата, където писателят 
първоначално отседнал и написал или 
издиктувал големи части от „Швейк“, 
днес е собственост на семейство 
Хашек. „От време на време в хотела 
отсядат и писатели“, разказва Мар-
тин Хашек, правнук на автора. „По-
някога остават при нас дори цял ме-
сец и пишат. Искат да се вдъхновят 
от мястото и ми обещават после да 
изпратят книгите, но до днес не съм 
получил нито една“, допълва той.

Изключение прави Ирена Доускова с 
нейния „Мечешки танц“. Заради Ха-
шек Доускова е идвала многократно 
в Липнице. Най-често тук идват чи-
татели. Чехи, словаци, немци, поля-
ци, австрийци. Но също и японци, а 
наскоро и една група от Север. „Беше 
през зимата, тъкмо чистех снега от 
стълбището и внезапно се появиха. 
Исландци“, разказва Мартин Хашек. 
„Лицата им посинели от студ. В Ис-
ландия слушали „Швейк“ по радиото и 
един от мъжете ми каза, че във веч- 
ната тъмнина книгата му е спасила 
живота. Отидохме заедно на гроба на 
моя прадядо. След това им стоплих гу-
лаш, наточих бира и най-после лицата 
им си върнаха цвета. Без слънце може 
да се живее, но без бира не.“

За гостите Мартин Хашек приготвя 
гулаш по рецептата на своя прадя-
до. „Мнозина не знаят, но прадядо ми 
е готвел добре. По негово време гос-
тилницата била собственост на се-
мейство Инвалд. Ярослав имал стая 
горе. И непрекъснато се месел в гот- 
венето. Накрая госпожа Инвалдова му 
казала да вземе сам да сготви гулаша. 
И той го направил.“

Мартин Хашек познава романа на 
Ирена Доускова. Започнал да го чете, 
много му харесал в началото, но после 
станал твърде мрачен и тъжен. Ала 
през зимата, когато дните са къси, а 
вятърът от хълма безмилостно ле-
ден, смята да го довърши. В своята 
гостилница, където Хашек е написал 
„Швейк“. Може би дори на масата, на 
която е седял писателят в очакване 
на гостите. И на техните истории.

Текстът е публикуван във „Франкфур-
тер Алгемайне Цайтунг“, 1 бр., 2023 г.

Превод от немски Людмила Димова

1 Чешка писателка, в превод на български е 
публикуван романът ѝ „Как вълците ме изядоха“, 
изд. „Колибри“, 2005 г.
2 На български е издадена от „Персей“ през 2015 г. 
под заглавие „За родителите и децата“.

Ярослав Рудиш (род. 1972 г.) е 
чешки автор на романи, разкази, 
сценарии, пиеси. На български са 
издадени романите му „Небето 
под Берлин“ („Стигмати“, 2011) и 
„Булевард „Народен“ („Панорама 
плюс“, 2014).
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Пред Юрий Дачев в предаването 
„Рецепта за култура“ (19.ХI.2022) по            
БНТ 2 Емилия Дворянова казва за но-
вия си роман „Свидетели на небеса“, 
че е роман за вярата. „Лее се, както 
се лее животът“, продължава призна-
нията си тя, за да ни причасти към 
цялата своя отдаденост, с която е 
подходила към историята в него. А ис-
торията е необикновена, почти чудо-
дейна: за Галина Везенкова, монахиня 
Касиния, чийто живот обаче не е пока-
зан в светата обител, а преди встъ-
пването в нея. Русенският вестник 
„Утро“ определя романа като „епос 
за спасителната вяра в годините от 
първата половина на ХХ век“. Един 
път към вярата, към най-сърдечните 
ѝ кътчета…

Емилия Дворянова изтъква още, че 
това бил различен роман. Наистина е 
различен: познаваме почерците ѝ от 
„Къщата“ и „Passion или Смъртта на 
Алиса“, от „Госпожа Г.“ и „Концерт за 
изречение“, от „Земните градини на 
Богородица“ и „При входа на морето“, 
от „Мир вам“: всички те са рожба на 
фантазията ѝ, на неподражаемата ѝ 
способност да измисля, да разгръща, 
да строи с въображение; тук нещата 
стоят иначе, събитията и героите 
имат реални прототипи, случващото 
се с тях би могло да служи и като ма-
териал за документален филм. Прес- 
мятаме колко дълго е проучвала, как 
е преравяла архивите, за да докосне 
своите протагонисти в най-дълбоки-
те недра на душите им. Писала рома-
на четири години, но аз съм сигурен, че 
го е започнала много по-отрано, още 
когато през 1976 г. отива със своя 
приятелка при монахинята Касиния в 
Бистришкия манастир „Свети Йоаким 

и Ана“. Още тогава е силно впечатле-
на от добродетелта и смиреността 
ѝ: в килията ѝ имало от тавана до 
пода грамофонни плочи и „ние си го-
ворихме за Бетовен и за музика чак 
докато си тръгнахме“. Монахинята 
си отива от този свят на 8 октомври 
1981 г. Преди това върху нея се сто-
варват издевателствата на комунис-
тическата власт: бива изселена от 
манастира и настанена в селска къща, 
където загива при пожар. Смърт при 
неизяснени обстоятелства, но Еми-
лия Дворянова е убедена – убита е.

Майката на Галина, Мария Фавор-
ская-Везенкова, е свещеническо чедо, 
племенница на московския владика Фи-
ларет. Бъдещата монахиня отрано е 
закърмена с принципите и нормите на 
православието, които следва винаги, 
дори когато учи в Протестантския 
колеж в Самоков: „Днес беше Велик-
ден по американски. Сутринта пяхме 
в църквата, имаше сказка, но не ми 
беше празнично, не знам защо. Тук не 
се пости, през цялото време ядох- 
ме всичко. Само на Разпети петък не 
ядохме, призоваха ни да страдаме, 
но аз нищо не усетих и не страдах. А 
днес дори не успях да се зарадвам“. В 
известен смисъл „Свидетели на небе-
са“, проследявайки живота на Галина, 
е един по-особен Bildungsroman, роман 
за възпитанието. По-точно – роман 
за израстването, което израстване 
е придружено и съпътствано от вся-
какви перипетии, те обаче не са нито 
страшни, нито опасни, тъй като от-
стъпват, винаги отстъпват пред 
вярата…

Може би затова на места повество-
ванието звучи така задъхано, учесте-
но – сякаш иска наведнъж да изкаже 
всичко, което му иде от сърцето. Друг 
път е умиротворено, спокойно, плав-
но, а понякога напомня странния сленг 
на Андрей Платонов, най-вече в нача-
лото. В този свой роман Емилия Дво-
рянова сякаш е събрала всичките си 
предишни романи, всичките им темпа, 
за да изкаже както за своята героиня, 
така и за себе си най-съкровеното – 
обръщането към Бога. Молитвата. 
„Свидетели на небеса“ всъщност е 
една гигантска молитва, която тя 
като писател отправя не само за хо-
рата, които описва, но и за всички нас, 
нейните съвременници. Една молит-
ва, която отдавна трябваше да про-
изнесем, но – било от гордост, било 
от нищожност – не произнасяме.

Е, Емилия Дворянова я произнесе вместо 
нас. А ние? Ние се присъединяваме…  

Митко Новков

Роман-молитва
„Свидетели на небеса“, 
Емилия Дворянова, 
издателство „Обсидиан“, 
2022 г.

До смъртта ѝ обаче има време и вре-
ме, цели 586 страници. „Свидетели на 
небеса“ започва с детството на мал-
ката Галина, с вярата ѝ: „Господ им 
даваше всеки ден мляко и блини“. Еми-
лия Дворянова подробно ни въвежда в 
бита на семейството, в преданост-
та им към Христовото учение, във 
вярата им в Бога и Светата църква. 
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Синтезът между човека и биомаши-
ните; липсата на бъдеще и в също-
то време предсказуемостта на това 
бъдеще, което все пак следва логич-
ни алгоритми и затова е познаваемо; 
паметта като абсолютна ценност; 
изчезването на човешкото и пара-
доксалността на живота – това са 
малка част от темите в най-новия 
роман на Георги Тенев „Атлантически 
експрес“. Тази антиутопия ни пренася 
в много фантастични светове, които 
обаче позволяват още повече прочи-
ти, особено през актуалните тревоги 
на днешния ден. 

Но да видим началото – как изглежда 
този свят, който най-много се добли-
жава до реалността, която познава-
ме? В неопределено бъдеще наруше-
ният икономически баланс на Стария 
континент предизвиква сътресения, 
в градовете цари хаос и спекула, а 
ресурсите са изчерпани. Пропастта 
между Изтока и Запада става още 
по-голяма и Западът става единстве-
ната възможна посока за бягство. Но-
сеха се слухове, че централната власт 
във Виена е забранила доставянето 
на нови лекарства на изток или кога-
то препаратите все пак се появяват, 
те ще са изпразнени от лечебни ве-
щества и вътре ще има само глюкоза 
и талк. Целта била, според слухове-
те, да се редуцира населението, за да 
бъде прекратен напливът на тъжни 
икономически емигранти, които за-
ливаха центъра. 

На фона на това се строи стена с Азия 
и „се спуска верига през Босфора и 
Дарданелите“. В същото време води-
те на Световния океан се покачват и 
Европа потъва. Един млад репортер, 

израснал в тези смутни времена, ус-
пява да намери място в Атлантичес- 
кия експрес, който напуска Стария 
свят по възможно най-крехкия виа-
дукт през океана, който блести като 
тънка сребърна нишка. На борда му са 
хора, които все още имат някакви на-
дежди, но не знаят със сигурност има 
ли път напред. 

Не очаква нищо и не се надява. За Радо 
преселението е просто форма на оце-
ляване. Да записвам, казва си, това 
трябва да правя, да записвам. 

Така Радо се превръща в човека памет, 
в същество, което ще бяга от прес- 
ледвачите си и ще повтаря непре-
къснато: „Да помня! Да не забравя! Да 
премина оттатък!“. Защото в този 
роман една от най-ценните човешки 
способности се оказва помненето.

И ако едната перспектива в книгата 
е на близкото бъдеще, то другата е 
на далечното, което ни изпраща ня-
къде напред, в момента, в който едно 
момиче – Ша, капитан на космически 
кораб на име „Източник“, прекосява 
неизвестна галактика. Момичето не 
познава света, от който идва, няма 
и представа какво предстои, затова 
наблюдава с почуда, подобно на Алиса, 
тези светове, в които всичко е въз-
можно. В друго време – сред аркти-
ческия пейзаж странни мечкоподобни 
същества се опитват да оцелеят и да 
запазят човешкото си съзнание. Друг 
космически кораб – по друго време, 
кръстосва празното пространство с 
колонизационен товар – спори живот, 
които са готови да се разпръснат 
като семена, ако попаднат на подхо-
дяща почва. 

Историята, която Георги Тенев раз-
казва в „Атлантически експрес“, при-
лича на пълноводна река, в която се 
вливат много притоци. Като лайтмо-
тив се повтаря идеята, че не всичко 
може да бъде анализирано, не всичко 
може да бъде разбрано. Но и че трябва 

да оставяме празни пространства за 
необяснимото. 

В „Атлантически експрес“ звучи пре-
дупреждение – „голяма грешка правят 
онези, които мислят, че миналото е 
нещо свършено“. В романа времевите 
проекции се пресичат и това позво-
лява да съществуват едновремен-
но много плътни, клаустрофобични 
и жестоки, но убедителни светове. 
Момичето на име Ша има красиво 
обяснение за този феномен – ако си 
представим плосък лист с две петън-
ца в двата края, две точки, нарисува-
ни с молив, то моливът може да свър-
же двете точки с една-единствена 
най-кратка линия. Но ако сгънем този 
лист, тогава двете точки биха се ока-
зали по-близо една до друга, биха се 
долепили и дори биха съвпаднали. 

„Атлантически експрес“ създава апо-
калиптични светове, които звучат 
плашещо актуално. Но това прави доб- 
рата литература – задава въпроси и 
буди тревоги. Впрочем в тази роман 
има място и за утеха – докато Стари-
ят континент изчезва, а познатият 
свят се разпада, все пак има място и 
за необяснимото – оказва се, че напред 
има път, а човешкото може да бъде 
съхранено, дори под друга форма. 

Оля Стоянова

Книга на тревогите
„Атлантически 
експрес“, Георги Тенев, 
художник на корицата                                     
Мила Янева-Табакова, 
издателство „Колибри“, 
2022 г.
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Четирите кратки разказа на Томас 
Бернхард, които издателство „Кри-
тика и хуманизъм“ е поместило в нас-                     
тоящия сборник (с преднамерена 
грешка в заглавието) „Умираштият 
Гьоте“, не са публикувани приживе на 
автора, но по негова воля са събра-
ни в един том. Действително тези 
четири текста добре илюстрират 
темите и интересите на Бернхард: 
от философските му търсения (Вит-
генщайн, Монтен) до омразата към 
буржоазното австрийско общество 
и еснафската му коравосърдечност, 
с която е пропито творчеството му: 
„Крушенецът“, „Сеч. Една възбуда“, ав-
тобиографичната му книга „Причина-
та. Един намек“ и др.

Разказите служат като удобен увод 
за читатели, които не са запознати 
с Бернхард, тъй като освен споме-
натите характерни теми присъст-
ва неподражаемият му стил, в него 
повторяемостта е изведена до сти-
листичен похват, от който ирони-
ята избуява като отровно алпийско 
цвете. Изрази като „по думите на“ се 
преобразяват в източник на комеди-
ен ритъм, който споява текста. Това 
се случва още от първите страници 
на едноименния разказ „Умираштият 
Гьоте“.

В него Бернхард се заиграва, като 
размества епохите и позволява на 
Гьоте да пише до Лудвиг Витгенщайн 
в Кеймбридж, когото разпознава като 
най-големия мислител на епохата. 
Идеите, вълнували немския поет, 
увисват като наивни начатъци пред 
това, което Витгенщайн е постигнал 
в своя Логико-философски трактат. 

Една обединяваща философия на 
скептицизма, която пропуква целия 
разказ. Затова и изповедта на Гьоте 
стига до нас „по думите на“ неговия 
секретар, който пък я чул „по думите 
на“ другия секретар. А каква изповед 
само е тя:

Поезията ми е несъмнено най-велико-
то, което съм създал, но тя е и оно-
ва, с което парализирах германската 
литература (…). Аз измамих герман-
ците, а те като никой друг са подхо-
дящи за това. Но как само ги измамих! 
– бил възкликнал той, геният. После, 
сериозен и с приведена глава, Гьоте 

произволна книга от библиотеката и 
по случайност изважда любимото си 
томче със съчинения на „моя Монтен“. 
Тази книга му е носила утеха през це-
лия живот, затова и сега, докато ро-
дителите му викат в нощта: „Дано 
нищо не му се е случило“, се отправя на 
пътуване в спомените си с тези „уни-
щожители“, които са го родили, за да 
страда.

Същата тема продължава и във „Виж-
дане“, който е вторият най-вълнуващ 
текст в сборника след едноименния, 
тъй като в него с подновено ожесто-
чение Бернхард напада задушаваща-
та австрийска култура в Залцбург. 
На прицел са бягството в природата 
и стремежът на баща му към спокойс- 
твието на възвишените планини, къ-
дето, по думите на писателя, носел 
собствения си невротизъм, а тиши-
ната на върховете усилвала болест- 
та. Разказвачът разпалено говори на 
приятел от детството, но другият 
не помни нищо от това. 

Ще умрем от родителите си, казах аз. 
Но при теб всичко беше много по-ло-
шо, отколкото при мен, защото аз все 
пак избягах, освободих се, докато ти 
никога не си се освобождавал, ти на-
истина се отдели от родителите си, 
които бяха твои създатели, хулители 
и палачи, но никога не се освободи от 
тях.

Последният разказ – „В пламъци“, е 
свързан с предходния и коментира 
„чудовищната архитектура“ на Залц- 
бург. Бернхард разобличава като 
проява на слабост завръщането към 
минало, което трябва да бъде забра-
вено. Именно от огъня на вътрешен 
конфликт произлиза неизчерпаемата 
творческа енергия на един велик писа-
тел. Безутешно, сурово и страховито 
писане, което се проявява в четирите 
настоящи разказа. След като се запоз-
нае с творчеството на автора им, на 
въпроса какво е истина в литерату-
рата читателят спокойно може да 
отговаря: Томас Бернхард.

Мартин Касабов

Неподражаемият Бернхард 
„Умираштият Гьоте“, 
Томас Бернхард, 
превод от немски                                   
Теодора Карамелска, 
издателство „Критика        
и хуманизъм“, 2022 г.

разгледал Шилеровия портрет на 
нощното си шкафче и казал: него го 
съсипах, с всичка сила, съвсем съзна-
телно го унищожих, първо го нараних 
и после го съсипах.

Следващият текст – „Монтен. Раз-
каз“, е предаден от първо лице и зву-
чи изповедно. Избягал от родите-
лите си в мрачна кула, героят дърпа 
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За любителите на научната фантас-
тика името на американския автор 
от китайски произход Тед Чанг съв-
сем не е непознато. Напротив – твор-
чеството му е сред най-обсъжданите. 
Сега чрез сборника му с разкази, пуб-
ликувани за първи път на български в 
респектиращия превод на Владимир 
Полеганов, срещата с него става въз-
можна и за по-широката читателска 
аудитория. Тя е, бих казала, открива-
телска среща. Защото определения 
като „гений на научната фантастика“,                                         
макар и понякога да ни звучат твърде 
категорично, могат да бъдат оправ-
дани, когато прочетем и последната 
страница на тази книга. Към това ще 
добавим и престижните отличия – 
четири награди Небюла (на Американ-
ската асоциация на писателите на на-
учна фантастика и фентъзи); четири 
награди Хюго (връчва ги Световното 
общество за научна фантастика); че-
тири награди Локус (за победителя в 
читателското гласуване на списание-
то, в определен период по-престижно 
отличие от Небюла и Хюго заедно) и 
още награди – Джон У. Кембъл и Теодор 
Стърджън, на имената на значимите 
автори в жанра.

Фактът, че Тед Чанг е завършил ком-
пютърни науки в университета „Бра-
ун“ в Провидънс, Род Айланд, е само 
малко и недостатъчно обяснение за 
ерудицията, която демонстрира в 
своите разкази. Сериозни познания 
по физика, математика, лингвистика, 
психология са вплетени в сюжетите, 
сложни мисловни експерименти са 
вкарани в повествователен режим, 
който, от една страна, предизвик-
ва обичайното ни ниво на познание и 
„затруднява“, а не улеснява четене-
то. Но от друга, това „затрудняване“ 

прилича на сложен път, по който вър-
виш, за да откриваш колко знанието, 
което мислиш за твърдо и в известен 
смисъл окончателно, е проблематич-
но, вариативно и как човекът се учи 
и успява да открие, че светът може 
да работи и по друг начин. Как нови 
възможни научни интерпретации и 
езикът могат да променят мислене-
то ни.

Вавилонската кула от едноименния 
разказ, която се оказва реално въз-
можна за построяване и достига не-
бесния свод, е истински път към не-
бесата? И къде всъщност е мястото 
на човека?

Дали върховното самопознание, спо-
собността, придобита чрез експери-
мент с лекарство, способността да 
разбираш света, да управляваш рабо-
тата на собствения си мозък, емоци-
ите, тялото, да създадеш нов език, за 
да изразиш тази самоосъзнатост, те 
водят към природата ти – да си човек 
(„Разбери“)? Или какво се случва, кога-
то откриеш, че математиката е те-
оретична, непоследователна и всичко, 
което си мислил за сигурна аксиома, 
е погрешно – „Делене с нула“? Какво 
става, когато ангелите реално, някак 
всекидневно присъстват в живота 
ни, а и адът е видим („Адът е отсъст-
вието на Бог“)?

Разбира се, има център в този сбор-
ник и това е „Историята на твоя 
живот“, неслучайно и филмиран под 
заглавие Arrival („Първи контакт“, 
2016 г.). Тази история за общуването 
с извънземни – хептаподите, чийто 
език героинята на разказа Луиз Банкс 
трябва да научи и го прави, език, кой-
то представя нещата не в последо-
вателност, а в цялост, тази история 
някак изненадващо се „отклонява“ от 
въпроса те защо са тук и какво ис-
кат. Луиз променя представите си за 
времето – то може да не е последова-
телно, а симултанно. И това да даде 
ново преживяване – едновременност 
на минало, настояще и бъдеще. Въп- 
росът е бъдещето дар ли ще е, или 
проклятие, защото в него тя вижда и 
общува със своята дъщеря, която още 
не е родена.

Много фин и чувствителен разказвач 
е Чанг, макар и да изглежда дистан-
циран и прецизен, отдаден на научно-
то познание. Хората, те са важните 
в тази проза. И всичко онова, което 
преживяват – любов, страдание, 
вяра… Всичко, което биха искали да на-
учат, познаят и разберат. Доколкото 
е възможно в човешката пределност.

Катя Атанасова

Познанието и езикът
„Историята на твоя 
живот и други разкази“, 
Тед Чанг, превод                         
от английски                               
Владимир Полеганов, 
издателство „Колибри“, 
2022 г.

Сюжетността е в по-голяма или по- 
малка степен присъща на разказите в 
сборника. Но това не е особено важно. 
Важното е как в тях „просветва“ чу-
дото на науката, на откритието, на 
човешкото му осъзнаване и на промя-
ната. Човекът е най-важният в тази 
истинска научна обител и какво се 
случва с неговото съзнание, с разби-
рането му за Вселената и движение-
то, за времето и пространството, с 
неговия живот.

Героите са изправени пред предиз-
викателства, които фундаментал-
но променят мисленето им. Дали 
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Наричат Кант философа от Кьониг- 
сберг, дори неизкушените от кла-
сическата немска философия знаят 
къде е роден знаменитият мислител, 
а мнозина от изследователите делят 
цялото развитие на философията на 
два периода: докантовски и следкан-
товски, преди и след „коперниканския 
преврат“ на автора на трите Кри-
тики, завъртял „видимия свят около 
слънцето на самосъзнанието“. Мал-
цина обаче знаят, че по същото време 
(шест години по-късно, през 1730 г.) 
в Кьонигсберг се ражда и друг мисли-
тел, „небивало мъдър и дълбок“, ко-
гото, за жалост, „ние не разпознахме 
и не зачетохме“, както пише с горчи-
вина няколко години след смъртта му 
Шлегел. Името му е Йохан Георг Хаман 
и макар че буди възхищение у мнозина 
от най-ярките философи на своето 
време, днес е почти неизвестен извън 
философските среди.1 

Бидейки може би най-яркият опонент 
на просвещенската рационалност 
през XVIII век, Хаман се противопос-
тавя на претенциите на философи-
ята да утвърди господството на 
човешкия разум и на тенденцията да 
се пише ясно и достъпно, сиреч опрос- 
тенчески. На фона на обемистите 
трактати от онова време творбите 
му се характеризират с краткост, с 
умишлена провокативност и ениг- 
матичност. За него четенето е не 
просто разшифроване на мисълта на 
автора, той предпоставя творческо-
то съучастие на читателя, неговата 
роля в „дописването“ на текста, в из-
намирането и разкриването на зало-
жения в словото смисъл. „Стилът ми 
наподобява движенията на скакалец 

– казва за себе си, – аз скачам от точ-
ка на точка и приканвам читателя да 
скача след мен.“ Гьоте, който го обя-
вява за „най-яркия ум на своето вре-
ме“ и „литературен баща“ на герман-
ския народ, признава, че невинаги го 
разбира добре, понякога написаното 
го обърква, после, продължавайки да 
се вглежда в текста, изведнъж проу-
мява дълбините на мисълта, неизчер-
паемия гений на автора. 

Ако приживе Хаман е известен на мно-
зина, след смъртта му все по-малко 
хора посягат към неговите съчине-
ния, все по-малко читатели са склон-
ни да търсят дълбоко заровените в 
тях съкровища. Онези, които про-
дължават да се взират в текстове-
те му, са най-често философите, го-
леми философи като Хердер, Шелинг, 
Хегел, Киркегор, Дилтай, Хайдегер, 

за езика е най-важната тема в ми-
словния му свят, извън езика според 
него нещата не могат да бъдат мис-                           
лени нито като съществуващи, ни- 
то като дадени ни. Тъкмо езикът оп-              
ределя едновременно битието на 
всичко съществуващо и способност-                             
та на човека да разбира света. Съ-
ществуването е комуникативно по 
същността си, а жаждата за обще-
ние е породена от божествения по 
своята природа език, цялата вселена 
е божествено-словесна. Човекът е 
създаден като същество, способно да 
откликне на призива на Бога, което 
ще рече, че е подобен на „говорещия“ 
Бог, а това за Хаман означава „включ-
ване“ на човешкия език. „Да говориш, 
означава да превеждаш – от ангелски 
на човешки език, ще рече да превеж-
даш мисли в думи, неща в имена, об-
рази в знаци.“ Словото взривява вът- 
решната „капсулираност“ на човека, 
неговата „обърнатост“ към себе си, 
то разкрива истинското настояще 
на конкретната сетивно-свръхсе-
тивна действителност в нейната 
цялост отвъд всички рефлексии и аб-
стракции. Словото и езикът са кон-
кретна даденост, единство на тран-
сцендентно и иманентно, на видимо 
и невидимо, на сетивно и идеално, на 
вътрешно и външно. Това единство 
обаче не е сплав, сбор от различни 
реалности, а конкретен първичен 
факт, по отношение на който Хаман 
използва гръцкото понятие „кино-
ния“ (общност, сдружение). Абстрак-
цията и автономното ratio са разде-
лили изкуствено това първоначално 
конкретно единство. А кинонията е 
същността на езика и затова в езика 
се разкрива най-дълбоката същност 
на действителността.

Димитрина ЧерневаВлюбен в езика
 „Детелина от 
елинистични писма. 
Aesthetico in nuce“, 
Йохан Георг Хаман, 
превод Николай Тодоров, 
издателство „Гутенберг“, 
2022 г.

1 Освен настоящото издание на „Гутенберг“ 
на български са публикувани още два текста на 
Хаман – „Метакритика на пуризма на разума“ и 
„Рецензия на Критика на чистия разум“ (сп. „Фи-
лософия“, бр. 2/2017 и бр. 1/2018, превод Коста 
Бенчев).

Витгенщайн... Така Хаман се прев- 
ръща във философ за философите. 
Но макар далеч по-непознат от своя 
именит съвременник Кант, той също 
извършва „коперникански преврат“ 
– във философията на езика. Темата 
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С рисунките му за буквари и читанки 
израснаха поколения първолаци, илюс-
трациите на приказки и приключенски 
книги вълнуваха деца от всички въз-
расти. Върху кориците на стотиците 
оформени от него книги от българ-
ски и чужди автори се разпознаваше 
безпогрешно следата от виртуозния 
му жест – свободната рисунка, съжи-
телстваща с авторски шрифт, специ-
ално създаден за книгата и съобразен с 
реалиите на текста. 

Любен Зидаров е роден във Велико 
Търново през 1923 г., израства в Габ-  
рово. Там още на 10 рисува със ста-
рославянски букви първия си запазен 
знак за основаното от него „Рисувално 
дружество „Лъв“ – Габрово“. Баща му 
го убеждава да замести лъва с майму-
на, защото лапите ѝ са като на човек, 
„значи може да държи четка и молив“, 
но той не възприема съвета му. След 
„скоропостижния фалит“ на дружес- 
твото Зидаров опитва силите си в 
училищния театър с малки роли, които 
запомня за цял живот. По-късно разби-
ра, че илюстрацията има много общо с 
работата на актьора – за да изобра-
зиш достоверно своите герои, тряб-
ва да влезеш под кожата им, да ходиш 
като тях, да разбереш жестовете им. 
А освен това провалът му като актьор 
го научава да не се захваща с много ра-
боти, защото „не може да си еднакво 
добър във всичко“.

Докато е ученик в София, започва прак-
тиката си на художник, като оформя и 
аранжира витрините на книжарници-
те и магазините около училището си – 
Втора мъжка гимназия. Задачите пред 
младия художник, който се опитва да 
помогне на разклатените финанси на 

семейството, са съвсем конкретни 
– надписите „Дом без книга – ден без 
слънце“ за книжарница или „Царица Ве-
ресия умря, да живее цар Брой“ за квар-
тална кръчма изискват различен тип 
букви и композиция на надписа. Това 
го предизвиква да наблюдава, да изу-
чава архитектурата и стилистиката 

на различни шрифтове. Пише и рису-
ва и с двете ръце, като ренесансов 
вундеркинд. 

През 1941 г. попада в редакциите на 
вестниците „Чуден свят“ и „Илюстро-
вано четиво“, за които пише „субтитри“ 
на преводните комикси за индианци и 

Антон Стайков

който разшири времето
В началото на 2023, 
навлязъл в годината               
на своята стогодишнина, 
ни напусна Любен Зидаров. 
Художник, свързал името 
си с българското изкуство 
в продължение на повече 
от 80 години 

Любен Зидаров,

Любен Зидаров, „Андерсенови приказки“, 1972 г., трето издание



48

февруари 2023

каубои, пирати, летци, космически ро-
боти. Идва и признанието – един ден 
редакторът Никола Котов, известен 
като Мамин Кольо, му поръчва автор-
ски комикс. Залавя се с „Бен Хур“ (гледал 
е немия филм с Рамон Новаро в ролята на 
богатия еврейски принц), но работата 
се оказва непосилна – тълпи войници с 
бойно снаряжение, галери с весла, битки 
в морето, кервани с камили в пустинята. 
Любчо Хр. Зидаров (както се подписва 
тогава) зарязва работата след няколко 
готови страници. В това време него-
вият най-близък приятел Александър 
Денков (род. 1925) е напреднал със своя 
комикс „Нуват храбрецът“, история за 
ескимоси, която излиза с продължение 
във вестник „Чуден свят“. Денков рису-
ва виртуозно – „беше много по-добър от 
мен и ненапразно стана автор на първия 
български комикс“. Но опитът на Зида-
ров с превода на филма „Бен Хур“ в рису-
вана история му помага да разбере жанра 
– в немите филми надписите и сцените 
с героите съжителстват съвсем като в 
комикса. Зидаров рисува свои версии на 
български народни приказки – „Глупавият 
мъж“, „Тримата умници“, на немски при-
казки, в които буквите говорят с гот-
ски начертания, или на японски, в които 
следва примера на гравюрите укийо-е.

По време на Втората световна война, 
когато София е бомбардирана, Любен 
Зидаров илюстрира книгите на истин-
ски писатели – „Левски в светлина“ и 
„Капка по капка“ на Любомир Дойчев, 
няколко книжки на Пилигрим от поре-
дицата за Крачун и Малчо. В този пери-
од той е повлиян от популярния Вадим 
Лазаркевич. Когато го приемат в Худо-
жествената академия, се откроява с 
яркия си талант на рисувач, но като че 
ли задачите по живопис отстъпват на 
конкретните поръчки за илюстрации. 
Ще се върне към живописта десетиле-
тия по-късно след творчески престой 
в Париж.

Шокът от смяната на обществената 
система през 1944 г. не отминава се-
мейството на Зидаров. С окупацията 
на България от съветската армия ид-
ват и унищожаването на голяма част 
от българския елит, овластяването 
на необразовани хора, попаднали в со-
циалния световъртеж на „правилния 
бряг“. След редовна служба в армията 

Зидаров се озовава в младежка стро-
ителна бригада на железопътната 
линия Перник–Волуяк. Завършва Ака-
демията през 1948 г. в курса на Илия 
Петров, сред състудентите му са 
Никола Мирчев, Георги Баев, Веса Ва-
силева, Стоян Анастасов, Лика Янко, 
Иван Радев – художници със силна ин-
дивидуалност, ярки присъствия в бъл-
гарското изкуство през следващите 
десетилетия. Стилът на Лазаркевич 
вече е зад него, в новите социални ус-
ловия той рисува за кратко и в канона 
на социалистическия реализъм – илюс-
трации за вестници, учебници, бри-
гадирски кампании, стихотворения за 
деца. От 1948 до 1951 г. Зидаров е ху-
дожник във вестник „Септемврийче“, 
след това в детското издание „Пла-
мъче“. Придобива практически опит 
на художник и редактор в периодично 
издание – с конкретни срокове и зада-
чи. „Сам събира илюстрациите от ху-
дожниците и когато се наложи, попра-
вя някои от тях – пише редакторът 
Александър Муратов, – в преценките 
на материалите е безкомпромисен и 
взискателен.“ За щастие на Зидаров, 
в студентските години той е бил в 
кръга на Илия Бешков, повлиял на цяло 
поколение млади хора, които се тъл-
пят в неговото ателие в края на 40-те 
и слушат жадно безкрайните му бесе-
ди за философията, перспективата, 
смисъла на рисунката. Зидаров го пос- 
тавя между важните си учители. Но 
истинско влияние върху работата му 
като илюстратор оказва Борис Анге-
лушев, завърнал се от Германия като 
опитен плакатист, майстор в офор-                        
млението на книги, калиграф. Около 
него има млади хора, на които възлага 
част от многобройните си поръки. Зи-
даров се учи от свободата на щриха му, 
свободното боравене с четката и пе-
рото, високата култура в цялостното 
оформление и взаимодействието меж-
ду текст и образ. Самият Любен Зи-
даров се опитва да стане асистент в 
Художествената академия; през 1953 г.                                                            
преподава „буквопис“, но след няколко 
месеца напуска заради ретроградна-
та атмосфера по времето на ректора 
Крум Кюлявков. Отказва се завинаги 
от преподаването и точно като Бо-
рис Ангелушев се концентрира върху 
творчеството си.

Любен Зидаров илюстрира и оформя 
няколкостотин книги на повече от 200 
автори в най-различни жанрове и за 
различни възрасти. Той се съобразява с 
това за кого е предназначена книгата. 
За най-малките рисува образи с чет-
ливи силуети, с по-малко елементи, с 
проста композиция, често подчинена 
на принципа елементите да са „един 
до друг“, а не „един зад друг“. Много по-
пулярни са неговите визуални прочити 
на Ангел Каралийчев („Топлата ръка-
вичка“, 1964, и „Майчина сълза“, 1975), 
Елисавета Багряна („Орлякът излита“, 
1960), Асен Босев („Книжко моя, слад-
кодумна“, 1969). Той е изобретателен 
и виртуозен в илюстрациите, в които 
цветът и текстурата на костюми, 
терени, къщи, животни и хора са съоб- 
разени с възрастта на читателите. 
Това са книги на Леда Милева, Николай 
Соколов, Асен Разцветников и много 
други. 

За по-големи деца Любен Зидаров има 
различен подход. В „Том Сойер“ и „Хъ-
кълбери Фин“, „Чичо Томовата колиба“ 
и „Вълшебникът от Оз“ той изгражда 
сложни композиции, обикновено с висок 
хоризонт, съчетава различни гледни 
точки и перспективни модели, с удо-
волствие се вживява в пейзажите от 
Американския юг, вплита в композици-
ите си елементи, от които много илюс-
тратори се плашат – коне, карети, 
кораби – в необичайни ракурси, сложни 
градски панорами. Героите му със свои-
те разнообразни жестове и мимики са 
индивидуализирани и верни на авторо-
вия текст. Съчетаването на рисунки 
с туш и цели цветни страници с ак-
варел и темпера става задължителна 
комбинация в неговите книги, които 
често губят от доста примитивната 
полиграфия в България през периода на 
социализма. Но Зидаров се съобразява с 
даденостите и рисува с красиви четли-
ви арабески, които, като в „Граф Монте 
Кристо“ например, продължават да са 
изразителни и експресивни. 

През 70-те Любен Зидаров управлява 
огромно предприятие – творческия 
фонд на СБХ. Той е умел бизнесмен, 
взискателен и концентриран. Служи-
телите в Съюза на българските худож-
ници още го помнят – винаги точен и 
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елегантно облечен, със сако и вра-
товръзка. За него дизайнът е цялост-
на среда, която е едновременно есте-
тична и прагматична. Точно какъвто е 
самият той в живота и изкуството си. 
Светлин Русев, председател на СБХ в 
периода 1975–1983, му има безрезервно 
доверие и го характеризира като „из-
ключителен артист, в когото немска-
та педантичност и организираност 
по един странен и неповторим начин 
съжителстват с балканското чувство 
за хумор и най-важното – с изтънчена 
самоирония, която може да си позволи 
само творец без комплекси за малоцен-
ност“. Любен Зидаров е и председател 
на СБХ в края на 90-те, когато се е раз-
паднала старата система на конюнк-
тури и зависимости. И през XXI век 
не спира да рисува и да прави изложби 
с пейзажи от морето или сатирична 
живопис, в които включва нови авто-
портрети, варианти на прочутите си 
илюстрации към „Андерсенови приказ-
ки“, „Чичо Томовата колиба“, „Остро-
вът на съкровищата“ и неговото про-
дължение – „Силвър“, дори илюстрира 
поредицата за Хари Потър. 

Версията на приказките на Шехераза-
да, преразказани от Светослав Минков, 
претърпява изменения след пътуване 
на Зидаров в Сирия, където той се озо-
вава сред декора, който го вдъхновява 
за нови композиционни решения, поро-
дени от конкретната среда – арките, 
палмите, джамиите, белите покриви 
са пред очите му и той ги стилизира 
уверено. След пътуване в Дания на-
мира визуалните ключове, които ще 
му послужат в поредното издание на 
приказките на Андерсен – куфар в дома 
на писателя, фасадите на къщите в 
Копенхаген, каналите, тесните улици, 
предметите в музеите, които посеща-
ва с отворени сетива за атмосферата, 
формите, цветовете, които трябва 
да присъстват в рисунките му. Изби-
ра внимателно и инструментите си 
– тънкото перо за черните и темпер-
ните бои за цветните илюстрации. 
Рисува с „единствения стремеж да 
пренесе читателя в Дания“. 

Един от шедьоврите на Любен Зидаров 
е стенният килим „Моят град“ (1972), 

изтъкан под негово ръководство и 
откупен от Националната галерия. В 
него той сякаш обобщава своя худо-
жествен метод, в който може да се 
разкрие едновременно атмосферата 
на много градове, обединени в един 
имагинерен – негов личен град, който 
събира пътуванията му, творческите 
му преживявания. 

В една от версиите на „Четирите 
годишни времена“ (2003), неговия ав-
топортрет полиптих, разработва 
мотива за възрастите на човека, не-
изменно водещи до физически измене-
ния на тленното тяло, за пореден път 
интерпретиран в ироничен ключ. В 
първия етап (Frühling – пролет в пре-
вод от немски, език, който той говори 
от малък) Зидаров е с плешиво теме, 
сякаш детето вече се е преродило 
няколко пъти, а в последния (Winter – 
зима) съвсем се е изгърбил и лицето 
му се е покрило със старчески петна. 

Още през 1979 г. той си е нарисувал 
автопортрет „в бъдещето“ с надслов 
„Автопортрет „2000 година“, в който 
привижда съвсем точно както бъдещия 
си образ, така и факта, че и 40 години 
по-късно ще продължи да рисува, да се 
самонаблюдава, да разширява предста-
вите за времето, в което човек преби-
вава със своя мисия и отговорности на 
тази земя. В текста „Далечна автоби-
ография“ (2011) Любен Зидаров споделя 
за надеждата си: „Не съм религиозен, 
но ми се набива някогашната войнишка 
молитва, с която започваше всяко раз-
ливане на чорбата: „Очите ни са обър-
нати към тебе, Господи…“, но добре 
е Господ да почака, защото и до днес 
прекарвам в ателието целия си ден, 
както беше и в младите ми години. Не 
знам още колко ще почака, защото той 
обикновено поднася изненади…“. И Гос-
под го изчака, и той рисува в ателието 
си до своите последни дни. 

Любен Зидаров, 
„Подир сенките 
на облаците“, 
П. К. Яворов, 
1966 г.
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Мащабната експозиция, която отбе-
лязва 50-годишнината от смъртта 
на художника, включва над 100 негови 
творби – живопис и рисунки, от фондо-
вете на НГ в София, ХГ „Жорж Папазов“ 
в Ямбол, Асоциацията на приятелите 
на музея „Пти Пале“ в Женева, Нацио-
налния музей за модерно изкуство в                            
Загреб, както и от корпоративна-
та колекция на Universal Investment 
Advisory SA, Женева. Повечето от тях 
се показват за първи път у нас.

Мария Василева е куратор на излож-
бата и автор на каталога (на българ-
ски, френски и английски), в който са 
включени неизвестни факти за твор-
чеството на Жорж Папазов. Осъщест-
вяването на проекта е подпомогнато 
от почетен комитет, в който влизат: 
колекционерът и филантроп Георги Ва-
силев; писателят Георги Господинов; 
Ирина Петреску, аташе по култур-
ното сътрудничество във Френския 
институт в България; генералният 

директор на БТА Кирил Вълчев; дирек-
торката на Гьоте-институт Марина 
Лудеман, Н.Пр. Раймунд Фурер, посла-
ник на Швейцария в България.

Как се стигна до изложбата на 
Жорж Папазов?

Преди шест години Георги Василев се 
свърза с мен и ме покани да направя из-
следване върху Жорж Папазов. Излож-
бата е следствие на целия този труд. 
Имах възможността да пътувам и да 
се запозная с архиви и произведения. 
Моята дисертация е за Жул Паскин и 
художествените процеси от началото 
на ХХ век. Така че това изследване не 
беше извън темата на професионални-
те ми интереси. Прекарах доста време 
в Париж, Стокхолм и Прага, свързах се с 
колеги от Загреб. Опитах се да изчер-
пя всички източници, разбира се, стъп-
вайки върху предишните изследвания 
– на Кирил Кръстев, Андрей Наков и 
Гастон Дийл. Оказа се, че има много не-
известни факти. Моята амбиция беше 
да покажа Жорж Папазов в светлината 
на случващото се по онова време не 
само във Франция. Да го позиционирам 
на световната карта на изкуството, 
където всъщност му е мястото. На-
ложи се да възстановя хронологията, 
да прецизирам биографията и библи-
ографията, в които имаше много не-
точности. Надявам се, че е поставена 
основа, която ще помогне на следва-
щите изследователи да разсъждават 
какъв е приносът на Жорж Папазов в 
изкуството. Спирам се на пребивава-
нето на художника в Мюнхен и Берлин. 
Макар и за кратко, там той получава 
стимул и влияния от средата, която е 
много жива, наситена с изложби и лич-
ности. В Мюнхен се докосва до учили-
щето на Ханс Хофман. Предполагам, че 

С Мария Василева, 
куратор на изложбата 
„Жорж Папазов – 
осветителят“ и 
автор на каталога 
към нея, разговаря                               
Людмила Димова. 
Ретроспективата 
продължава до 9 март 
2023 г. в Националната 
галерия – Двореца  

Жорж Папазов
Завръщането на

Жорж Папазов, „Пратеници“, ок. 1935 г., маслени бои на платно, 34х26 см, откупена от 
Владимир Полянов, 1976 г., Национална галерия, София
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е посещавал вечерни курсове, защото в 
огромните каталози, в които са вписа-
ни всички ученици, името му не фигури-
ра. Интересен факт е, че е препоръчан 
от художничката Бистра Винарова, 
съпруга на Симеон Радев. Вече в Бер-
лин, той участва в изложбата Grosse 
Berliner Kunstausstellung през 1923 г. с 
картината „Коне“. Днес следите ѝ се 
губят, но фактът, че е в изложбата 
и е откупена, е много важен момент в 
биографията му. Успяхме да намерим 
ранни рисунки на коне, които да пока-
жат влиянието на германския експре-
сионизъм в началото на кариерата му. 
Френският период е най-богат – пре-
биваването в Париж и работата му в 
галерия „Вавен-Распай“, многото ста-
тии, написани за него. Има доста неиз-
вестни досега публикации. Всичко това 
е архивирано в библиотека „Кандински“ 
в Центъра „Помпиду“ и в централните 
парижки библиотеки. 

Отделих много внимание на истори-
ята с американската филантропка 
Катрин Драйер, защото това е съвсем 
неизвестна част от живота на Папа-
зов. Много американски изследовате-
ли, които се занимават с европейския 
модернизъм, пишат за нея, за създава-
нето на Société Anonyme заедно с Мар-
сел Дюшан и Ман Рей. Катрин Драйер 
е много интересна фигура, тя орга-
низира голяма международна изложба 
в Бруклинския музей (с работи на 106 
художници от 23 държави, 12 ноември 
1926–1 януари 1927 г., б.р.). Има амбиция 
да основе първия музей за модерно из-
куство, но МоМА я изпреварва. Тя пише 
текстовете за художниците, избрани 
от Société Anonyme, включително и за 
Папазов. След като купува негови ра-
боти, ги дарява на Йейлския универси-
тет. Целият архив около организира-
нето на изложба, каталогът към нея, 
документите по дарението се съхра-
няват там, достъпни са онлайн.

Друг неизследван момент са контак- 
тите на Папазов с негови покровите-
ли, няколко души, които са не само ко-
лекционери, но през цялото време го 
подкрепят, организират му изложби, 
промотират го във и извън Франция, 
създават около него аурата, от коя-
то има нужда всеки художник. Един от 
тях е колекционерът Ролф де Маре, ос-
новател на Шведския балет в Париж. 

Папазов е бил въвлечен в организация-
та и опазването на неговия Архив на 
танца. Де Маре е пътувал по света, 
за да събира национални костюми, бил 
е и в България. За съжаление, нямах 
време да проуча какво се съхранява в 
създадения от него Музей на танца в 
Стокхолм. 

Но пък сте проучили колекцията 
от творби на Жорж Папазов, коя-
то благодарение на Ролф де Маре 
днес се намира в Музея за модер-
но изкуство в Стокхолм. Колко са 
произведенията? 

дарението на Де Маре – много е инте-
ресно с оглед на това как един държа-
вен музей придобива частна колекция. 

Другият поддръжник на Жорж Папа-
зов, индустриалецът Оскар Гез, също 
има амбиции да представя колекцията 
си и авторите в нея. Организира много 
изложби, включително и тази на Жорж 
Папазов в София през 1988 г. Но кога-
то той умира, музеят му „Пти Пале“ в 
Женева е затворен и днес достъпът до 
него е труден. 

Още един колекционер играе важна 
роля в живота на Папазов, писате-
лят Анри-Пиер Роше, приятел на 
Пикасо, Бранкузи, Дюшан.

Цялата дейност на Анри-Пиер Роше – 
да организира изложби на Папазов във 
Франция, а след това в Америка, да го 
представя, да покани бъдещия дирек-
тор на музея „Гугенхайм“ да изнесе 
една от лекциите за Папазов – ето 
това е мениджмънтът, който и днес 
не се разбира в нашата държава. 

Вие пишете за Папазов: „Приносът 
му към общите европейски процеси 
далеч надминава мястото, което 
днес му се отрежда от изследова-
тели и куратори“. Защо се е случи-
ло така? Дали причината е само в 
личността на художника? 

В много от обясненията и в неговите 
текстове се прокрадва идеята, че по-
неже не се е сближил с Андре Бретон, 
е едва ли не отлъчен. Всеизвестно е 
какъв е бил Бретон, а Папазов, като 
свободен балкански дух, очевидно не е 
искал да му се подчини. Но Папазов не е 
само сюрреалист, не можем да му сло-
жим само този етикет. Той е много ак-
тивен в по-началните си години, след 
това, особено когато се премества във 
Ванс, като че ли се затваря, не полага 
усилия сам да се промотира. Проучих 
всички музеи около Лазурния бряг, но 
в тях няма негови творби. А той жи-
вее там, приятел е с Дерен, с Вламенк, 
с Пикасо… Нито музеите са откупили 
негови произведения, нито той се е 
сетил да дари. Единственият музей, 
където една негова работа беше даже 
в експозицията, е този в Мюлуз. За съ-
жаление, не отговориха на моите пис-
ма с въпроси как е попаднала при тях. 

Там са над 40 творби, много качест-
вени. Преди да почине, Ролф де Маре 
завещава гигантската си колекция на 
Националния музей в Стокхолм. Впос- 
ледствие разделят институцията и 
произведенията на авторите от на-
чалото на ХХ в. попадат в Модерна 
Музеет. За съжаление, Папазов не е 
включен в постоянната зала „Сюрре-
ализъм“, макар че според мен би стоял 
силно. Има някаква стигма, или по-точ-
но инерция, около това име. Музеят в 
Стокхолм има специален отдел, който 
се занимава само с изследователи на 
изкуството. Освен това в документал-
ния отдел се съхранява всичко относно 

Жорж Папазов, „Любов на плажа“, ок. 
1929–1933, маслени бои на платно върху 
картон, 34х46 см, завещание на Никола 
Танев. В постоянната експозиция от 1985 г., 
Национална галерия, София
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Музеят в Сент Етиен също прите-
жава картина на Папазов от серията 
„Осветителите“.

Когато днес говорим за липсата на 
видимост на творчеството на Жорж 
Папазов, трябва да търсим причи-
ната и в незаинтересоваността на 
държавата да припознае името на 
този голям български творец и да из-
влече съответните дивиденти от 
това. В изследването има цяла глава 
как е бил посрещнат в София през 30-
те години, когато прави две изложби 
и предизвиква бурен дебат. За много 
хора той е извън представите какви 
трябва да бъдат изкуството и живо-
писта, а други силно го подкрепят – 
Александър Божинов, Андрей Протич, 
Сирак Скитник. Много е интересно да 
се четат тези дискусии и заради от-
ношението на българите към новото. 
По същото време е изложбата му в 
Загреб и той самият прави сравнение 
между атмосферата на двете места. 

Въпросът е защо и днес пропускаме 
всички възможности да се позицио-
нираме на световната сцена? Когато 
ходя на арт панаири за съвременно из-
куство, имаме силен контакт с публи-
ката, но разговорите винаги стигат до 
въпроса: „Страхотни неща, но откъде 
се появиха в България?“. Такива бяха на-
пример реакциите по време на Art Paris. 
Попитах: „Какво очаквате?“. Отгово-
рът: „Някакви реалистични пейзажи“. 
Казват: „Никога не сме чували за изкус- 
тво в България“. Тогава Кристо имаше 
изложба в „Помпиду“, но французите не 
го свързват със страната ни. 

На откриването на изложбата на Па-
пазов в НГ не се появи нито един пред-
ставител на властта. А неговото име 
свързва толкова много страни, това 
ентусиазира хората от посолства 
и културни мисии, които поканихме 
в почетния комитет. Папазов е ог-
ромен талант, но не е достатъчно 
популярен, а всеки голям музей иска 
да открие някого за света. За съ-
жаление, тук това не се прави. От 
тримата наши световноизвестни 
художници – Паскин, Папазов и Крис-
то, Папазов най-често се е връщал в 
България и дори е полагал усилия да 
образова местната публика, изнасял 
е лекции, беседи, написал е книжка за 
парижките художници. Имаме пълно-
то основание да го представяме като 
български художник. От двайсет го-
дини повтарям, че трябва да се съз-
даде едно малко звено към Министер-
ството на културата, което да има 
една-единствена задача: да се напра-
вят изложби на Владимир Димитров- 
Майстора, Златю Бояджиев или Папа-
зов на престижни места по света. Ние 
се обърнахме към НГ с тази мечта, за-
щото това може да се случи само на 
национално ниво. Яра Бубнова беше 
поканила на откриването директор-
ката на Музея за модерно изкуство в 
Солун, аз искам да поканя директора 
на Загребския музей. Трябва да започ-
нем от по-близки дестинации. Ако се 
приеме, че това е национална кауза, 
и ако успеем да представим две-три 
имена извън България, няма да ми за-
дават въпроса: как така правите съв- 
ременно изкуство? Не може да се ко-
лекционира съвременно изкуство, без 
да се познават корените му, на какво 
е стъпило. За мен е голямо разочаро-
вание, че не виждам желание името на 
Жорж Папазов да се използва за промя-
на на образа на държавата. На търго-
вете работи на Папазов се появяват, 
цените не са много високи, но интерес 
има. Той има своята ниша, но това не 
се отнася за музеите. Затова и моно-
графията ни е издадена на три езика, 
следващата стъпка е да се разпрати 
до световни библиотеки.

Папазов има ли наследници?

Той има една дъщеря, Мириам Папа-
зов, също художничка, която отдавна 
е починала, тя няма наследници. Но за 
това, че той все пак има наследници, 
съдя по факта, че се плащат авторски 
права за публикуване на репродукции 
на неговите произведения. 

Към кои акценти в изложбата на-
сочихте най-много усилия? 

Пространствата са сложни от архи-
тектурна гледна точка, но успяхме 
да направим така, че всяка зала да 
представя отделен период от живо-
та и търсенията на художника. Сред 
акцентите е версията на Спящата 
циганка от Анри Русо – великолепна 
работа, понеже е по-късна, успяхме 
да я свържем с циклите „Циркови ку-
чета“, „Риби“, по-декоративни рабо-
ти от края на 50-те години. Тази ра-
бота е висяла до края на живота му в 
неговия хол, има я на черно-бяла сним-
ка в книгата на Андрей Наков. Никога 
не е показвана. Акцент е, разбира се, 
разказът за приятелството между 
Папазов и Андре Дерен. Папазов има 
две книги, посветени на Дерен, които 
трябва да преведем. Той посвещава 
на Дерен циклите Post mortem, които 
са собственост на „Пти Пале“. Тук е и 
портретът на Папазов от Дерен. За 
мен особено ценни в тази изложба са 
рисунките. За съжаление, влязоха само 
една шеста от всички, с които разпо-
лагахме. Много от тях са скици към 
съществуващи произведения. Искаше 
ми се да представим по-разгърнато 
серията „Осветителите“. И към този 
цикъл имаме много подготвителни 
рисунки, в които се вижда как худож-
никът омесва влиянията – кубизъм, 
футуризъм, сюрреализъм. Фантас-
тични като въздействие, като мета-
фора, затова изведохме заглавието на 
изложбата от този цикъл. Специално 
внимание е отделено на фротажите и 
картините с пясък, на ранните аква-
рели от Прага, на картините с „бъл-
гарска сила“, на сюрреалистичните 
глави, на пейзажите и серията „Къ-
пещи се“. Изложбата покрива период 
от 60 години. Представени са всички 
важни за Папазов теми и цикли. Това е 
първата ретроспективна изложба на 
художника въобще.

Жорж Папазов, „Риби“ 2, туш, картон,               
25х33 см, частна колекция
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Към изложбата „Детето в изкуство-
то на социализма“ тръгнах с очакване 
за Ястребино. И тук се налагат някол-
ко обяснения. През 2011 г. филиалът на 
Националната галерия бе открит с 
названието „Музей на социалисти-
ческото изкуство“, а преди това бе 
замислен като „Музей на тоталитар-
ното изкуство“. В проблема с назова-
ването му видимо отеква липсата на 
осмисляне на комунистическия режим 
в близкото минало и доколко и как той 
се е отразил върху изкуството. Става 
дума за исторически период, от който 
историческите музеи у нас сякаш все 
още абдикират. В проучване на Со-
фийския университет от 2015 г. ав-
торите отбелязаха, че държавните 
ни музеи, създадени като идеологичес- 
ки институции, продължават да са в 
концептуалните си рамки от 80-те 
години и не могат да ги преодолеят. А 
десетината частни музеи на социализ-                   
ма са преобладаващо носталгични – и 
само един (апартаментен, във Велико 
Търново) е „неутрален“. По думите на 
собственика му позволява реакции и в 
посоката „колко хубаво беше“, и в по-
соката „колко лошо беше“ (цитирам по 
памет).

Така осмислянето на соца като исто-
рически период се оказа „делегирано“ 
на изкуството – чрез музея филиал 
на Националната галерия. Разбирае-
мо е, че естетически категории като 
„тоталитарно“ и „социалистическо“ 
няма как да има, нито пък критериите 
за качество зависят от това доколко 
произведенията са обвързани с иде-
ологията на тоталитарната власт. 
Не знам кога филиалът е преименуван 
в Музей на изкуството от периода 
на социализма, но това е като че ли 

единственият възможен начин из- 
куството, създадено тогава, да се 
обхване в цялото му многообразие. И 
в тези чисто хронологични рамки да се 
видят и оценят както идеологически 
обвързаните, така и „бунтовните“, 
и „неутралните“ произведения на об-
щочовешки теми.

Към такъв балансиран подход се 
стреми и кураторът на изложбата 
Николай Ущавалийски. И отбелязва: 
„Детската тема в изкуството не ос-
тава извън идеологическия инстру-
ментариум и пропагандните функции 
на тоталитарните системи, какъвто 

и знак да стои пред техните фасади. 
Идеологемата е достатъчно силна, 
за да не бъде използвана. На детето 
са вменени роли, които то трябва 
да изпълнява. Типологията на обра-
за се разкрива ясно: „детето герой“ 
и „детето жертва“ на войните и со-
циалната несправедливост; детето 
едновременно като обект и субект на 
новата социална реалност“.

И въпросът е в прочита на зрителя. 
Който пък зависи от опита и знания-
та му. Още повече че е оставен сам на 
себе си – в колебанието между „колко 
хубаво беше“ и „колко лошо беше“. Тук 

Диана Попова

Един постоянно
„Детето в изкуството         
на социализма“, 8 декември                      
2022–29 март 2023 г.,                                               
изложба в Музея                         
на изкуството                      
от периода на социализма                               
към Националната галерия 

недовърш
ван разговор

Димитър Войнов, „Детство“, 1985 г.
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е мястото да отбележа моето очак-
ване за Ястребино в изложбата.

В системата от периодични общи худо-
жествени изложби, организирани нав-                                   
ремето от СБХ, беше и „Ястребино“ 
в Търговище. Беше посветена на уби-
тите от жандармерията през 1943 г.                                                                 
шест деца в селото. Те бяха идеологи-
чески въздигнати в герои и вероятно 
стотици произведения са създадени 
за този разстрел през годините. Осъз- 
наването им като жертви беше ос-
тавено на заден план до степен това 
напълно да отпадне от полезрението. 
Общо в Ястребино са разстреляни 
18 души, доколкото си спомням, защо 
тогава само децата са изведени като 
герои. Ето този въпрос си зададох 
някъде в средата на 80-те. Написах 
дълга статия за поредната изложба 
„Ястребино“, в която отбелязах в ед-
но-единствено изречение, че тези деца 
не са герои, а жертви. В публикацията 
то липсваше – идеологическата редак-
ция на в. „Пулс“ си вършеше съвестно 
работата.

Разбираемо е, че повечето зрители на 
изложбата нямат моя опит от живее-
нето в соца, може би много от тях и не 
знаят за трагедията в Ястребино. А и 
произведенията на тази тема в излож-
бата са малко, предимно графични. Тре-
тират я в общочовешки план по-скоро 
и в духа на класическата „Пиета“, как-
то е в триптиха на Захари Каменов 
„Ястребино – памет“ (1986). „Спесте-
ни“ са самите разстрели, дупките от 
куршуми, образите на децата, 6-го-
дишния Стойне, представян ту с топ-
ка, ту с конче или друга играчка… Пред-
полагам, че те се пазят в депата на 
Художествената галерия в Търговище.

Все пак в изложбата има представи-
тел на „детето герой“ – в „Партиза-
нин“ (1981) на Велимир Петров. С малък 
шмайзер и шапка с петолъчка. Двусмис-
лен образ е – дали действително идва 
от героизирано минало, или е част от 
детска игра (на „стражари и апаши“, 
превърната или поне дублирана в соца 
като „партизани и стражари“). Което 
ми напомни за друг пасаж от текста на 
куратора: „Простите човешки истини 
за любовта на майката, раждането на 
новия живот и надеждата за идните 

дни определят емоционалния градус 
на един обобщен детски образ, който 
без особени затруднения може да бъде 
„изваден“ от темпоралния и идеоло-
гически контекст, за да добие смисъла 
на метафора за света и духа на всяка 
епоха“.

Дали е така, се запитах. Изложбата 
сякаш скрива нещо много важно – че в 
соца детството беше задължително 
и по (идеологическо) условие предста-
вяно като щастливо. Нещастните 
детства бяха в буржоазното минало 
на страната и в капиталистическо-
то настояще на вражеските държа-
ви и Третия свят. Така „простите 
човешки истини“ са белязани със съ-
ответните знаци, които ги вкарват 

Кисьов и цикъла „Трети свят“ (1979) на 
Любен Стоев.

По средата между идеологически пре-
допределените крайности са произве-
денията, които действително могат 
да бъдат „извадени“ от темпоралния 
и идеологическия контекст и да видим 
в духа на всяка епоха. Само че в тази из-
ложба ги „четем“ именно в конкретния 
исторически период и в изкуството на 
социализма. И този прочит ми напом-
ни за изложбата „Следобедът на една 
идеология“ (СГХГ, 2016 г., куратори 
Георги Лозанов и Георги Господинов). 
С моментите, в които идеологически-
ят натиск отслабва – във всекидне-
вието и интимния живот на човека, в 
текущите му грижи, мисли, почивки и 
малки радости, когато е поне донякъде 
свободен да бъде себе си. Или да живее 
детството си, щастливо или не.

За сложния детски свят – сам по себе 
си и извън идеологията – „говорят“ 
множество картини в тази изложба. 
Например „Вратата“ (1979) на Ди-
митър Трайчев, „Детство“ (1985) на 
Димитър Войнов, „Камбанен звън над 
цялата земя“ (1979) от Милко Божков, 
„Дворът на икономическия техникум“ 
(1977) от Андрей Даниел и редица дру-
ги. И доколкото те все пак са и свиде-
телство за своето време, откриваме 
всекидневието в игрите – „Дузпа“ 
(1986) на Сули Сеферов, в паркове и гра-
дини – „Зоологическата градина“ (1964) 
на Николай Ников, „Неделя“ (1972) на 
Дария Василянска или „Разходка“ (1979) 
на Христо Касабов. А също в обикно-
вени сцени на майчинство – например 
„Втора класа“ (1978) на Валентин Колев 
или малката пластика „Прощъпулник“ 
(ок. 1980) от Цвятко Сиромашки. И още 
в детските портрети – „В изложбата“ 
(1971) от Дионисий Дончев, „Портрет 
на Маргарита“ (1975) от Димитър Ар-
наудов, скулптурния портрет „Пио-
нерче“ (1959) от Иван Мандов…

Как виждаме и мислим периода на со-
циализма, е все така остро актуален 
въпрос, струва ми се. И изложбата 
„Детето в изкуството на социализма“ 
е добро начало на такъв разговор. По-
редното начало, бих казала. На един 
постоянно недовършван разговор.

обратно в темпоралния и идеологичес-                                                                   
ки контекст на времето. Например 
будьоновката с петолъчка на едно от 
децата в картината „Приятели на 
птиците“ (1980) от Цвятко Дочев. Или 
пак петолъчката в рисунката върху 
асфалта в „Деца“ (1971) на Тодор Ата-
насов. Своеобразен апогей на идеоло-
гически обусловеното щастливо дет-
ство в изложбата се явява картината 
„Монумент „Знаме на мира“ (1981) от 
Кеазим Исинов.

Нещастните детства в миналото 
са представени чрез добре познати и 
запомнящи се произведения на Алек-
сандър Жендов от 1946 г., както и от 
други автори – Илия Бешков, Стоян 
Венев, Йоан Левиев. А препратки към 
нещастни детства другаде виждаме в 
„Има такава Америка“ (1979) на Йордан 

Александър Жендов, „Случка на улицата“, 
към 1946 г.
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Какво е свободата и докъде се прос-
тират нейните граници – отговор 
на тези въпроси ни предлага Георги 
Гочев, куратор на изложбата „Свобо-
дата вътре и вън. Иван Кирков и Ал-
цек Мишев“. Идеята за нея се зараж-
да спонтанно, а самата реализация 
в галерия „Униарт“ на Нов български 
университет остойностява едно дъл-
гогодишно приятелство, преобразено 
в артистичен диалог. Кураторът е 
изкушен от проблемите на артистич-
ната трансформация при Иван Кирков 
и Алцек Мишев и изгражда изложбата, 
като настоява и на своята свобода 
при селекцията и съпоставката. Така 
експозицията отразява поредица от 
измерения на свободата от гледната 
точка на творците, на куратора, на 
зрителите. 

Иван Кирков (1932–2010 г.) живее и тво-
ри в България. Работи в областта на 
живописта, илюстрацията и книжно-
то оформление, плаката, сценографи-
ята и стенно-монументалните изкус- 
тва. Произведенията му се свързват 
с обновление на изобразителния език. 
Първата му самостоятелна изложба 
през 1969 г. е явление в тукашния ху-
дожествен живот. От 80-те години 
на ХХ в. е преподавател и професор в 
Националната художествена акаде-
мия. Любознателен, търсещ новатор, 
интроверт, той се отличава с непри-
миримост и постоянство в отстоява-
нето на себе си. Развитието на худо-
жествените му възгледи преминава 
през различни етапи – той владее фор-
мата майсторски, уверено „жонглира“ 
с асоциации и пространства така, че 
създава произведения, които варират 
от визуална конкретика до пределна 
деструкция. В изложбата е отразен 
артистичният кръговрат на преми-
наване от обобщаване на предмет-
ното към метафизична надреалност, 

асоциативна абстракция до завръща-
не към синтетичната осмисленост на 
сюжета в последните творби на Иван 
Кирков. Още от зората на своята 
младост той избира да бъде онзи бун-
тар, който надмогва тоталитарния 
контрол в името на личностното си 
оцеляване въпреки системата и идео-
логическата рамка. Иван Кирков тъл-
кува свободата като възможност да 
следва идеите си. Той не се интересува 
доколко може да се вдигне нивото на 
идеологическа търпимост през социа-
лизма, защото следва своята посока с 
устойчива непримиримост. 

Алцек Мишев (род. 1940 г.) изследва 
границите на пространството и ин-
тензивността на преживяването. 
Живописец, концептуалист, експе-
риментатор, той избира да разгър-
не таланта си извън България, като 
емигрира в Италия през 1971 г. Там се 
осъществява като световно признат 
авангардист. Автор е на голям брой 
пърформанси, обекти, акции, както 
и на произведения в областта на жи-
вописта, графиката, рисунката. Така 
за него свободата е залог за успех, тя 

е единственият възможен път и се 
превръща в кредо, в тъждество на 
съществуването. Мишев осъзнава 
безпределния океан от възможнос-
ти и е призван да ги използва. Преми-
нал през абстракционизма, пленен от 
концептуализма и прилежащите му 
самоирония, игра и парадоксалност, 
Алцек Мишев стига до прозрение за 
значението на сюжета, за неговата 
глобална същност. Творбите му носят 
белезите на времева, географска и лич-
ностна свобода, като в тях е заклю-
чено копнение по опияняващия звук на 
спокойствието. 

Пространството на галерия „Униарт“ 
събира картини от различни периоди 
в творческото развитие на двамата 
автори, собственост на НБУ и голям 
брой частни колекции. Представени са 
произведения, които се вписват в по-
лето на конвенционалното изкуство 
– живопис, смесена техника, колаж. 
Изложбата предлага своеобразна „ди-
секция“ на свободата в пет маркира-
ни посоки. Всеки от тези пунктове е 
подкрепен с визуална съпоставка от 
примери, които зрителят е призован 

Даниела Чулова-Маркова

За природата на избора
Изложбата „Свободата 
вътре и вън.                          
Иван Кирков                                                          
и Алцек Мишев“ 
продължава                                                          
до 23 февруари 2023 г.                     
в галерия „УниAрт“ в НБУ

Алцек Мишев, „Двойна сигурност“, фотография © Галерия УниАрт
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да открие сам – така получава свобода 
на прочита.

1. Свободата като движение. При Иван 
Кирков движението би могло да се тъл-
кува и като „следване“ на свободата – 
най-важния фактор в артистичното 
верую на художника. То се изразява в 
трансформация на формата и прос-
транството в композиции с абстрак-
тен характер, създадени „под повърх-
ността“ по време на комунистическия 
режим. За Алцек Мишев свободата и 
движението се свързват с преодоля-
ване на географски граници и времеви 
предели. Движението сякаш е априорно 
заложено във всичките му произведе-
ния – то е изпитание, предизвикател-
ство, но и гаранция за свобода.

2. Свободата като лице. Ако се раз-
глежда в по-широк метафоричен кон-
текст, свободата има безброй лица 
и всеки би могъл да ги открие в раз-
лични творби на двамата художници. 
Ако свободата като лице се анализира 
конкретно, то нейното висше прояв-
ление е в „Портрет на Гeорги Божи-
лов-Слона“ от Иван Кирков, където 
портретната прилика е изцяло заме-
нена от смислови асоциации, изграж-
дащи усещане за персонализация. При 

Алцек Мишев имаме връщане към визу-
алната конкретика и наслагването на 
различни сюжетно обосновани детай-
ли, маркиращи свободата – „Биенале 
2000“, „Диалог“.

3. Свободата като екстаз и самовглъ-
бяване. Екстазът като елемент на 
самовглъбяването може да се открие 
в автопортретите на Иван Кирков. А 
при Алцек Мишев вглъбяване, наслада 
и самоанализ са изразени в малкофор-
матните интимно-лирични компози-
ции състояния.

4. Свободата като голота. От векове 
художниците се вълнуват от голото 
тяло като мотив. Друг е въпросът как 
и до каква степен голотата се отъж-
дествява със свобода при различните 
условия в България и извън нея. Иван 
Кирков създава картина като „Пар-
тизанска поляна“ и тя се превръща в 
повод за игра на допустимо и забра-
нено по посока на образа, средствата 
и смислите. Алцек Мишев предпочита 
да надмогне всякакви ограничения и да 
разчита на асоциативните натрупва-
ния, като загатва темата за голотата 
в платното „Легло“.

5: Свободата като спокойствие. Неза-
висимо че са различни като стилистика, 

формат, начин на изграждане и въз-
действие, пейзажите на Иван Кирков 
и Алцек Мишев носят усещане за без-
времие. Иван Кирков отразява спокойс- 
твието в особената метафизичност 
на градските пейзажи, Алцек Мишев го 
претворява в освобождаващото сети-
вата очакване, заключено в природен 
мотив. 

В хода на анализа на свободата през 
призмата на подбраната художестве-
на продукция се очертаха и контурите 
на синхронността – паралелен прочит 
на свободата отвъд географски грани-
ци и идеологически рамки. Творбите на 
двамата художници са знакови и раз-
познаваеми. Представители на поко-
ление, преживяло много социално-поли-
тически сътресения, те са вътрешно 
свободни и остават такива на всяка 
цена. Иван Кирков избира да игнорира и 
надмогне с непримирим дух и устойчива 
индивидуалност рамката на идеологи-
ята, като запази принадлежността си 
към българското общество. Алцек Ми-
шев устоява на първоначалното усе-
щане за персонална обреченост и на 
конфликта чуждо-свое. Той ясно съзна-
ва, че пътят на артистичната му ево-
люция е възможен само в условията на 
свобода по отношение на статус, мес-
топребиваване, принадлежност.

Макар да се развиват в различни об-
ществени системи, Иван Кирков и Ал-
цек Мишев с непоколебимото си при-
съствие на артистични мъдреци по 
свой начин преминават от натурата 
към абстракцията, синтетичната 
концептуалност и смисловата мета-
физичност, за да се върнат при осмис-
лянето на сюжета. Така свободата се 
превръща в катализатор на завръща-
нето към себе си и към визуалната кон-
кретика като база за надграждане. 

Свободата се утвърждава като код 
на сходството между двамата. Макар 
да следват различни творчески тра-
ектории, Иван Кирков и Алцек Мишев 
постигат триумфа на свободата. Тя 
се оказва неподвластна на времето и 
пространството и прави възможно 
оцеляването „вътре“ – въпреки идео-
логията, и „вън“ – отвъд компромиса, 
само когато си непоколебимо верен на 
себе си и последователен.

Иван Кирков, „Ателието на художника“, фотография © Галерия УниАрт
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Какво е за вас колекционирането? 
Вашата тайна страст? Или нещо 
друго?

Да бъдеш колекционер, от една стра-
на, означава да придобиеш от артис- 
тите или галеристите онова, което 
харесваш, за да му се радваш лично; но 
от друга страна, означава да позволиш 
и на други да се наслаждават на тво-
ята сбирка. Тогава колекционирането 
придобива по-различен смисъл. То е 
„вземане-даване“. Купуваш творби на 
изкуството, но не ги съхраняваш един-
ствено за себе си. 

Кога се роди колекционерът във 
вас? Спомняте ли си този миг?

Обикновено хората стават колекцио-
нери, купувайки творба след творба, 
която добавят в сбирките си. Така 
постепенно осъзнават, че са колек-
ционери. При мен това бе едно дълбо-
ко обмислено решение. Продадох една 
картина на Мане, наследена от баба 
ми, за да трансформирам полученото в 
колекция от съвременно изкуство. Но 
не мисля, че моят случай е показателен, 
по-скоро съм изключението. 

Следвате ли по някакъв начин при-
мера на вашата баба – Мари-Ан 
Голдшмит-Ротшилд, която даря-
ва „Арлезианката“ на Ван Гог на 
Франция – картина, която и днес 
може да се види в музея „Орсе“ в 
Париж?

Вярно е, че баба ми дарява на френско-
то правителство най-ценната си кар-
тина. И мисля, че този жест е в посо-
ката, която ви описах. Както виждате, 
за нея колекционирането е било нещо 
повече от чисто удоволствие. Тя пра-
ви това в изблик на радост, заради ос-
вобождаването на Париж през август 
1944 г., което ѝ позволява да се върне 

у дома. В един по-глобален смисъл смя-
там, че колекционирането е порив да 
се даде достъп до изкуството на още 
по-голям брой хора в света. 

Четох, че сте закачили портрета 
на баба си в сградата в Брюксел, 
приютила вашата колекция? 

Да, вярно е, поставих портрета ѝ там 
по време на първата изложба, с която 
открих Cloud Seven. Напълно обяснимо.

По време на Втората световна вой-                                                                                     
на нацистите заграбват колекци-
ите на редица известни еврейски 
фамилии. Какво се случва с колек-
цията на вашето семейство? 

Баба ми успява да спаси колекцията си 
благодарение на проявената от нея 
самоотверженост. Тя сама шофира 
автомобила си, в чийто багажник кар-
тините са навити на рула, и така ус-
пява да премине испанската граница. 
После заминава за Португалия, оттам 
– в Мексико, и накрая в Съединените 
щати. Пренася сама колекцията си, 
опазвайки я от нацистите. Плячкосва-
нията на колекции са много болезнена 
тема в света на изкуството. От една 
страна, много хора са били ограбени и 
е редно правосъдието да върне откра-
днатото на техните наследници. От 
друга страна, музеите, в които попа-
дат такива творби, са твърде пред-
пазливи, боят се, че публиката може 
да бъде лишена от достъп до значими 
произведения на изкуството, което 
също е разбираемо. 

Споменахте формулата „взема-
не-даване“. Какво е за вас съвре-
менното изкуство? 

На първо място, това е изкуството 
на нашата епоха. То отразява днеш-
ния свят с неговите тревоги, важно 
свидетелство е поради цялото си 
многообразие.

Кое ви интересува най-вече – диги-
талното изкуство, инсталациите, 

фотографията или нещо друго?

Имам много малко живопис в колекци-
ята си. Интересуват ме изгряващите 
артисти. Да намеря таланти, а после 
да установя връзките между тях и ар-
тисти от предишните десетилетия, 
сред които се забелязват същите тър-                                                                                           
сения. 

Впечатляващо е, че вашата ко-
лекция е отворена свободно за 
публиката. Това не е ли някакво 
изключение?

Да, донякъде, но все повече колекцио-
нери в САЩ или Германия създават 
фондации, чиито колекции са със сво-
боден достъп. Излагам онова, което 
харесвам, искам да го споделя с посе-
тителите. Това е все едно да поканиш 
хората на гости у дома си. 

Имате ли български автор в колек-
цията си?

Не, за съжаление. Видях в София рабо-
ти на Сашо Стоицов, които намирам 
за много интересни, макар и да не са в 
стила на колекцията ми. 

Разговаря Тони Николов 

Колекционерството като страст

Разговор в края на 2022 г.                                            
с Фредерик дьо Голдшмит

Фредерик дьо Голдшмит (род. 1959 г.) 
е известен френски колекционер и 
кинопродуцент, живеещ в Брюксел. 
Започва да колекционира съвремен-
но изкуство през 2008 г., а от 2010 г.                                                             
организира изложби в специално 
придобитото за тази цел седем- 
етажно пространство Cloud Seven. 
Той изнесе в края на 2022 г. лекция в 
София по покана на Фондация „Отво-
рени изкуства“ в рамките на плат-
формата є „Форум колекционери“, 
създадена през 2011 г. 
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Аз съм от бейби бумърите и за моето 
поколение пиесата на Ибсен „Куклен 
дом“, по-популярна като „Нора“, едва ли 
има нужда от представяне. Дори помня 
спектакъла от 1975 г. на Любен Гройс с 
Цветана Манева на пловдивска сцена. В 
по-ново време съм гледала постановки-
те на Крис Шарков, Стоян Радев, Бойко 
Илиев... Премиерният спектакъл на Ти-
мофей Кулябин в Народния театър оба-
че не търси мен като публика, макар че 
определено има с какво да ме впечатли. 
Неговият авторски екип е от друго по-
коление, основно милениали, които от 
своя страна се обръщат към зрителите 
от последното, засега наречено Z (по-
край войната в Украйна може би името 
ще се промени). И като за тях пиесата, 
писана в далечната 1879 г., с действи-
телни прототипи, може да бъде разка-
зана сбито. Нора, заможна жена и майка, 
е подправила документи, за да плати 
лечение на съпруга си. Когато това се 
разкрива, вместо да я защити, той се 
страхува единствено за кариерата си. 
Скандалът се разминава, но прогледнала 
за неговата и най-вече за своята същ-
ност, Нора напуска кукления дом. 

Тимофей Кулябин, поканен в Народния 
театър след категоричната си позиция 
срещу войната в Украйна, всъщност е 
добре познат на българския театрал 
– чрез дигиталните комуникации на 
XXI в. Спектаклите му в Новосибир-
ския държавен театър „Красный фа-
кел“ са показвани онлайн благодаре-
ние на „Световен театър в София“ и 
„Варненско лято“. Той предпочита да 
пренася действието на класическите 
пиеси в наши дни. И за да се доближи до 

поколението Z, използва различни тех-
ники и екрани – жестомимичен език в 
изумителните „Три сестри“; свързани 
мрежи и компютри в „Деца на слънце-
то“; неонова рамка и екранни очи в Kill 
(„Коварство и любов“). 

Постановката на „Нора“ в Народния 
театър е реплика на постановката 
му в Цюрих от 2018 г. Тя се позовава на 
универсалния сюжет, като го миними-
зира – дългите речи са спестени, герои 
като доктор Ранк са почти пропусна-
ти. Спектакълът е лишен от психоло-
гизъм – основа на множество предишни 
прочити. В тази посока може да бъде 
разочароващ за бейби бумърите – не се 
търси нов смисъл. Но има нови интер-
претации, нов език. Героинята не била 
задълбочена? А нали Нора още в първия 
акт е „лекомислено синигерче, което пак 
е харчило пари“. Като всяко съвременно 
момиче тя е пристрастена към интер-
нет комуникациите и пазаруването. 
Няма развитие? Няма, Нора само сменя 
настроения и роли като дрехи – пулове-
ри и дънки за домашен комфорт, игрива 
рокля за танц, спортен екип за здраво 
тяло... А под маските – пустота?  

При Кулябин силно редуцираният и ре-
дактиран текст е пренесен в чатове. 
Сцената е разделена на две по хоризон-
тала: в долната част са кутийки с поме-
щения, които сменят предназначения-
та си: стая, трапезария, офис, фитнес 
салон, баня. Те са затъмнени и само за-
гатнати с някой елемент: елха, детско 
легло, бюро... Безлично и незапомнящо се 

пространство – така е в кукления дом 
на Нора. В горната част обаче екраните 
на смартфоните са големи, сменят се и 
чатят непрекъснато – текстът и случ-
ването му се раждат именно във вир-
туалното пространство. С емотикони 
и препинателни знаци вместо емоции, 
с кратки скрийншот обяснения, с неза-
вършени и смислово мъгляви изречения. 
Но в тази екранна кореспонденция сло-
вото се превръща в действие, за разли-
ка от долната, уж реална среда. Впрочем 
реалната среда се гледа през прозрачна 
преграда, за да бъде и тя своего рода 
екран. Виртуалното преобладава, как-
то илюзията доминира света на Нора. 
Накрая преобразяването на героинята 
е не толкова в заминаването, колкото в 
отказа от смартфона.

Две от основните характеристики на 
новите форми (по Чехов) през XXI в. са 
краткост и фрагментарност. Кулябин 
великолепно жонглира и с двете. Веро-
ятно е предизвикателство да се играе 
в този мозаечен спектакъл, но Радина 
Кърджилова (Нора) и Иван Юруков (Хел-
мер) заедно с Ани Пападопулу и Дарин 
Ангелов екипно се справят успешно със 
задачата да насичат отделни състоя-
ния като радост, забава, страх, само-
та, ступор, гняв, триумф – без преходи 
и втори план. За бейби бумърите може 
и да е уморително прехвърлянето от 
един екран на друг и разконцентрира-
нето между текст и картина. Но този 
мултитаскинг е напълно адекватен за 
възприятията на поколението Z – режи-
сьорът знае точно какво и защо прави. 

Петя Александрова

„Нора“ за поколението Z 
„Нора“, постановка 
Тимофей Кулябин, 
драматург                                   
Роман Должански, 
сценография и костюми 
Олег Головко, хореограф 
Анна Абалихина. Участват 
Радина Кърджилова,                 
Иван Юруков,                                             
Ана Пападопулу,                       
Дарин Ангелов и др.

„Нора“, реж. Тимофей Кулябин, Народен театър, фотография Стефан Н. Щерев
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Около премиерата на „Юн Габриел Бор-
кман“ във Варненския театър прелис-
тих старо томче с писма на Хенрик Иб-
сен. Докато пътешества, за да събира 
предания, песни и приказки, в писмата 
си до приятели драматургът дава воля 
на нравствената си тревога – духов-
ният живот в Норвегия е поставен под 
въпрос, на норвежците им липсва стре-
меж към духовно развитие. Оказва се, 
че и днес поставянето на „Юн Габриел 
Боркман“ е диагноза за обкръжаващия 
ни свят.

Някога той е имал бляскава слава във 
финансовите дела, изкачил се е до ви-
соки постове, но заради незаконни 
действия Боркман попада в затвора 
и каляската на живота му се обръща. 
След изтърпяване на наказанието се 
завръща при съпругата си, тъй като е 
убеден, че ще го потърсят, за да му по-
верят отново велики дела в банковото 
дело. Уви, това не може да се случи, но 
Юн Габриел Боркман не го разбира. Ела и 
Гунхил са сестри близначки, Ела отглеж-
да сина на Юн, когато семейството е в 
криза, което подтиква Гунхил, съпруга-
та на Юн и майка на Ерхарт, към омраза. 
Ибсен е отредил на двете изпитанието 
да намерят път една към друга, като 
споделят скрити истини. Синът търси 
свободата, защото се задушава у дома. 
Осъзнавайки заблудите си, Юн Габриел 
Боркман умира. Този свят е прекалено 
суров за неговите „таланти“. 

Струва ми се, че Пламен Марков много 
добре е уловил енергията на драматур-
гията и неговата режисьорска рефлек- 
сия е насочена към днешния ни живот 
в илюзии, често в паралелна реалност. 
Драмата на Юн Боркман е трагико-
мична – между високите мечти и емо-
ционалната слепота за действител-
ността. Въпреки това неговата роля 
според мен не е най-важната в произ-
ведението, а по-скоро обединяваща-
та. Покрай съдбата му Ибсен изсипва 
иронично накуп проблемите на други-
те герои: младите искат да живеят, 
възрастните вече не могат. Радостта 
от живота се сблъсква с догматичното 
вторачване в грешките на миналото. 

Впечатлява своеобразният режисьор-
ски „монтаж“ на порива на младостта, 
съчетан със сцените на сложни приз- 
нания между Юн, Ела, Гунхил и Вилхем. 
Режисьорското решение, при което 
зрителите всеки момент очакват за-
бавляващата се младеж (Теодор Кара-
качанов, Христина Джурова и Мелин 
Ердинч), поканена на тържество, да из-
свири специалния си номер, а всъщност 
все нещо се случва и те прекъсват из-
пълнението, е като в живота. Може би 
това е разбирането за съспенс по мето-
дологията на Пламен Марков. Младите 
актьори успяват да раздрусат с пре-
лестта на безгрижния си емоционален 
пънк света на родителите си, защото 

децата не трябва да се чувстват за-
висими от възрастните, които непре-
къснато им вменяват подобен рефрен. 
Ибсеновите герои се движат на ръба 
на разума и режисьорът умело ги води 
в играта. Николай Урумов като Борк-
ман има потенциала да покаже абсурда 
в драмата на своя герой, търсейки ба-
ланс между драматичното и комичното. 
Интересните изпълнения, с които бих 
запомнила този спектакъл, са на Биляна 
Стоева като Ела Рентхайм и на Михаил 
Мутафов като Вилхем Фолдал. Ела е сес- 
трата, която никога не става съпруга 
на Боркман, а ако е било писано, истори-
ята може би щеше да има различен раз-
вой. Вилхем Фолдал – верният счетово-
дител, е своеобразно копие на Боркман 
с неоправданите си илюзии, че е драма-
тург, понеже на младини е написал пи-
еса. Дали пък той не е ироничен поглед 
на Ибсен към самия себе си? При Биляна 
Стоева и Михаил Мутафов е постиг-
нат синхрон, между тях и героите им се 
случва взаимодействие, което ги отли-
чава на сцената. И като заговорихме за 
сцената, ще откроя работата на Мила 
Каланова, защото тя е съумяла да пре-
създаде стилистичното северно усеща-
не за минимализма и утилитарността. 
Музиката на Калин Николов предрича и 
развива трагичното чувство за разпад.  
Във варненския „Юн Габриел Боркман“ 
се срещат интелектуалният разрез на 
социума и волята за живот на индивида.

Елица Матеева

В какво се превръщат мечтите
„Юн Габриел Боркман“                                          
от Хенрик Ибсен, 
постановка                                
Пламен Марков, 
сценография и костюми 
Мира Каланова, музика 
Калин Николов, участват                              
Николай Урумов, 
Милена Кънева,                                  
Теодор Каракачанов, 
Биляна Стоева,                                 
Христина Джурова,                
Михаил Мутафов,               
Мелин Ердинч,                 
Миглена Везирова 

„Юн Габриел Боркман“, реж. Пламен Марков, Варненски драматичен театър                              
„Ст. Бъчваров“, фотография Росен Спасов
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Георги Къркеланов е роден през 1972 г.                                                                                   
Завършил е НГДЕК „Св. Константин- 
Кирил Философ“ и актьорско майстор-                                                           
ство за драматичен театър в НАТФИЗ 
„Кръстю Сарафов“, в класа на проф. 
Крикор Азарян, доц. Тодор Колев и Ни-
колай Поляков, има и следдипломна ква-
лификация по режисура за драматичен 
театър при проф. Крикор Азарян и доц. 
Красимир Спасов. През 1991 г. записва 
богословие, но не се дипломира. Осно-
вател и изпълнител във вокалната 
формация „Юлангело“. Актьор в теа-
тър „Българска армия“, играе и в „Те-
атър 199“.

Чакали сте три години проф. 
Крикор Азарян да вземе клас, за да 
учите при него. Благословия ли е да 
бъдеш ученик на Крикор Азарян?

Така е, но за театъра ме откри Бончо 
Урумов, ръководител на детско-юно-
шеската школа в „Сълза и смях“, къ-
дето влязох след единадесети клас, 
през лятото на 1990 г. В школата бяха 
и Иван Радоев, Лара Златарева, Иван 
Урумов, Светльо Добрев, Башар Рахал, 
Карла Рахал, Георги Георгиев-Гого. След 
мен приеха и Гергана Данданова, Вла-
до Карамазов. Тук получих първите си 
уроци за отговорността да работиш в 
театър. Оттогава започна и приятел-
ството ми с Иван Урумов. 

Станали сте съмишленици с него?

До ден днешен. „В очакване на Годо“ е 
последното представление, в което 
той ме покани. Огромно щастие за мен 
е, че той е режисьор в театър „Бъл-
гарска армия“. Започнахме заедно в „Да 
разлаем кучетата“ на Емил Атанасов. 
След това в „Отело“ на Шекспир бях 
Яго и тогава играехме двамата с Иван 
Радоев. Следващият проект бе „Чер-
на комедия“ на Питър Шафър, после 

Той много пъти ми е казвал: „Георги, мо-
ето момче, театърът няма нужда от 
семинаристи, а има нужда от артис-     
ти“. В театъра най-важната архео-
логия за него беше – едно да мислиш, 
друго да казваш. С думи да скриваш 
мислите си, а с действията да скриваш 
и думите, и мислите си. Какво се казва 
и какво се случва, всичко е по посока на 
скриване на истината. Най-важно е да 
откриеш тази археология на истината, 

на мисленето и от там нататък да го 
покриеш с видимите неща, за да скри-
еш невидимото. И всяка пиеса трябва 
да разказва една история. И тя е като 
притчите в Библията – за доброто и 
злото. Театърът е училище и за нас, ар-
тистите, които всеки път научаваме 
нови неща за себе си, нов емоционален 
нюанс. Коко казваше, че душата на ак-
тьора е като роял с много клавиши. Има 
актьори, които цял живот работят с 
два-три клавиша и гениално свирят ме-
лодиите на тях. Но с всяка нова роля, 
с всяко ново произведение той ни съ-
ветваше: „Обогатявайте се, търсете 
повече клавиши, намирайте стихотво-
рения, случки, четете истории. Отбе-
лязвайте си кое ви импонира“. Много 
интуитивен преподавател, педагог. 
Той ни насочваше как сами да развива-
ме своите духовни, психически, инте-
лектуални и физически възможности. 
Като винаги посочваше и себе си като 
пример, че винаги чете и се обогатява; 
учудва се като малко дете. Предаде 
това детско светоусещане, в което ти 
научаваш за първи път всичко с някакво 
учудване. 

Играете Естрагон в новата поста-
новка на „В очакване на Годо“ в теа- 
тър „Българска армия“.

Това е текст, в който нищо не се случ-
ва, няма събитийност, няма линия на 
действие. Противоречи на всички за-
кони на класическата драматургия. 
Текстът е пълен с лафове, както им 
викаше Коко, но те са наистина бързи 
скечове с уличен жаргон, идиоматичен, 
трудно преводим и на френски, и на 
английски. Пиесата е цветът на улич-
ния език. В този жаргон влизат и така 
наречените философски и религиозни 
връзки. Самото заглавие „В очакване на 
Годо“ съдържа корена на думата God. 
Тоест „В очакване на божественото“. 
Нищо не се случва, никой не идва, за-
щото нищо ново не става. В Бекет все 
пак има надежда, героите очакват. До-
като при Пинтър вече няма и надежда, 
няма и очакване. 

Младите хора посещават представ-  
лението, но като че ли някак недо-
разбират Бекет. Дали не са малко 
откъснати от философията му?

Археология на истината
Някога заедно с Иван Радоев бягал от часове                               
в Класическата гимназия, за да гледа „В очакване                        
на Годо“ на Леон Даниел в Театър „Българска армия“. 
Днес Георги Къркеланов играе Естрагон в новата 
постановка на Бекетовата пиеса на същата сцена.               
С него разговаря Мария Митева

„Хотел между тоя и оня свят“. Злите 
персонажи ми се получаваха толко-
ва добре, че хората започнаха да ме 
намразват. В „Хотел между тоя и оня 
свят“ играя добър човек, а добър човек 
се играе много трудно. 

Какво добро отключи у вас профе-
сор Азарян?

„В очакване на Годо“, фотография © ТБА
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Младите трудно го разбират. Голе-
мият ми син три пъти гледа „Годо“ и 
вика: „Тате, нищо не разбирам! Аз из-
лизам без отговор, но излизам с въп-                                                                                   
рос“. Ето в това е силата на този 
текст, в това е силата на Бекет. 
Дори аз бях малко стъписан пред те-
кста, макар че с Иван Радоев имаме 
страхотен опит като тандем. С него 
бяхме съученици в Класическата гим-
назия, в два съседни класа. Тогава бя-
гахме от часове, за да гледаме „В оч-
акване на Годо“ в театър „Българска 
армия“. Заедно с Явор Гърдев, Иво Си-
ромахов, Аглика Стефанова, Ани Йо-
това. Бяхме цяла група и знаехме още 
от осми-девети клас, че ще се зани-
маваме с изкуство, с театър. Нашето 
поколение е „сектата“ от Класичес- 
ката гимназия. Повечето участваме 
днес на всяко едно ниво на социалния, 
политическия и обществения живот. 
През последните 4–5 години парла-
ментът е изпъстрен с нашите „пил-
ци“ и те са пръснати във всички пар-
ламентарни групи. Продължаваме да 
полемизираме, да се борим. 

Конкретен преподавател ли разви 
у вас тона на полемиката?

Директорката Гергина Тончева бе 
най-големият ни учител. Тя въведе 
полемиката в своя предмет „Любосло-
вие“, по името на първото литера-
турно списание от Възраждането 
ни. Беше като жрица на българския 
език. Наставляваше ни: „Живейте 
във всеки миг пълноценно! Чувст-
вайте природата, сливането, опи-
янението и прилива на сърцето си. 
Четете, постоянно се обогатявай-
те! Четете дори това, което не раз-
бирате! Винаги си водете бележки, 
разсъждавайте!“.

Не мислите ли, че българинът е 
по-скоро атеист?

Българинът винаги е имал познание 
за тия неща. Но когато види, че нещо 
е коригирано и че нещо е изместено, 
че някой се опитва да му редактира 
дори и вярата, и най-святото религи-
озно чувство – това не е атеистично 
– просто има съмнение и не вярва на 
общоприетото. 

Още от гимназията сте свързан с 
религията.

Аз съм църковен човек. Винаги съм се 
черкувал, още от десети клас. Когато 
попаднах в Класическата гимназия, 
постъпих в хора на мама Доби, така 
наричахме учителката ни по музика 
Людмила Добринова. Беше камерен 
хор за старинна българска музика, 
през социализма така се наричаше. С 
този хор мисля, че имам над 300 кон-
церта. В гимназията по едно време 
ни държаха само защото бяхме добри 

нямам право да чета думите в червено, 
които са свещеническите формули. 

Изпълнявате пак двойна роля – на 
артист и на свещеник?

По принцип – да. Дяконът и певецът в 
църквата, това е видимото изкуство. 
Повтарям пак това, което Коко ни е 
казвал. Театрален ритуал е. Самият 
Гогол, когато изгаря произведенията 
си и минава на изповед, се обръща към 
православието и категорично се от-
казва от творчеството си като са-
танинско. И той пише едно произве-
дение „Размисли върху божествената 
литургия“. Изкупил съм голяма част от 
тиража му и съм подарявал екземпля-
ри на мои колеги, режисьори – на Стоян 
Радев, Лилия Абаджиева, Георги Михал-
ков, Людмил Банов, Венцислав Асенов, 
с които израснахме в НАТФИЗ, в класа 
по режисура на проф. Красимир Спасов. 
Подарявах им ги, за да видят, че това е 
един символен театър, който разказва 
историята на жертвата, на Христос. 
Литургията – това е тайната вечеря, 
кръстът, саможертвата и споделяне-
то на даровете на тази вечеря, хля-
ба и виното. Йоан-Златоустовата и 
преди това Василевата литургия са 
описани много внимателно – кой как 
влиза, от коя врата, през кой вход се 
минава, кои двери се отварят, всичко 
това е символен, каноничен театър, 
същият като този в Индия, в Китай и 
Египет. И ти, ако не спазиш нещо, про-
меняш буквата на Библията, на види-
мото. Свещениците са просвещавали 
народа, тъй като не всички са можели 
да четат, и така са им го обяснявали 
с ритуал. 

Кой е следващият ви проект?

Италианската пиеса „Кралицата май-
ка“ на Манлио Сантанели, написана 
през 1984 г. и играна в много страни. 
Поставяна е у нас преди десетина го-
дини в „Театър 199“. Черна комедия е, 
класически случай на сблъсък между 
властна майка и петдесетгодишния ѝ 
син. Режисьор на новата постановка 
е Стефан Спасов. Преводът е на Аве 
Иванова. Ще си партнираме с Мария 
Стефанова, доайен сред актрисите 
ни. Започваме репетиции от февруари 
в театър „Българска армия“.

хористи. В хора на мама Доби има-
ше и католици, и юдеи, дори имахме 
едно момче от мюсюлмански произ-
ход, Рафаил. И до днес продължавам 
да пея в няколко храма. Места, къде-
то няма свещеници, да речем, в село 
Ярлово, където имам и къща. Свеще-
ник Масларски от това село почина, 
а докато беше жив, аз пеех с него и 
сестрите му, и с други, които идваха 
в църквата. Откакто свещеникът 
почина, всеки Великден, всяка Бъдни 
вечер, всяко Рождество Христово за-
ставам пред хората в храма и заедно 
пеем. Аз раздавам текстовете и пра-
вим църковно служение, въпреки че 

„В очакване на Годо“, фотография © ТБА
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Александър Поповски е роден през 
1969 г. в Скопие. Завършва театрал-
на и филмова режисура в Скопския 
университет „Св. св. Кирил и Мето-
дий“. Поставя на независими сцени 
и в институционални театри в Се-
верна Македония, Словения, Сърбия и 
Хърватия, Австрия, Турция, Швеция, 
Германия. От 2018 г. е артистичен 
директор на Словенския национа-
лен театър в Марибор. Режисьор е 
на филмите „Сбогом на ХХ век“ (1998) 
и „Балканът не е мъртъв“. В края на 
2022 г. на сцената на Драматичния 
театър в Скопие гостува „Героини“ 
по мотиви от Овидий, негов спекта-
къл, създаден в Градския театър на 
Любляна.

Какво породи интереса ви към 
митологията и към героините на 
Овидий? 

Истината е, че първоначално бях прив-  
лечен от образа на Цирцея или Кирка, 
както е по-известна тази древног-
ръцка героиня, исках да работя върху 
адаптацията на романа „Цирцея“ на 
американската писателка Маделин 
Милър. Оказа се много трудно да полу-
чим правата и тогава директорката 
на Градския театър на Любляна ми 
предложи да погледна тези девет мо-
нолога, създадени по сборника „Геро-
ини“ на Овидий, посветен на извест-
ни женски образи от древногръцката 
и римската митология. Авторите на 
тези монолози са млади драматурзи, 
жени, написали нови версии към „Геро-
ини“ на Овидий. Прочетох материала, 
в началото ме притесняваше самата 
монологична форма. Струваше ми се, 
че спектакълът, изграден по този 

начин, ще бъде много тежък за гле-
дане. Затова търсех как да разбием 
тази форма и как да открием някак-
ва друга структура, по-подходяща 
за сцената. Не че монолозите не са 
подходяща форма за театрално пред-
ставление, но имах усещането, че в 
случая те са по-добри за радиотеа-
тър. В Градския театър на Любляна 
работих с драматуржката Ева Мар-
ковиц и решихме, че можем да добавим 
още един образ – мъж, който събира 
тези монолози и дори постепенно се 
преобразява в Овидий. За втори път 
работя върху Овидий – поставял съм 
в Драматичния театър в Белград не-
говите „Метаморфози“ през 2010 г. и 
този спектакъл все още се играе.

Каква е историята на тези моно-
лози? Те са създадени от британ-
ски и американски драматуржки 
по време на пандемията. Вие как 
работихте върху тях?

Текстовете действително са съвсем 
нови, дело са на млади англоезични 
авторки, които създават текстове-
те си за Jermyn Street Theatre и Digital а 
Theatre. Истината е, че съвременната 

драматургия ме интересува много, но 
в същото време обичам митологии-
те, особено митологичните сюжети, 
които звучат съвременно. Иначе ние 
имахме шанса да работим върху този 
спектакъл по-спокойно през пролет- 
та и лятото на 2022 г., когато епиде-
мията вече започна да поутихва. 

Героините на Овидий обаче са пове-
че, а монолозите, написани от тези 
авторки, също са петнайсет. Защо 
се отказахте от някои?

Монолозите са петнайсет наисти-
на, но ние избрахме само девет от 
тях, защото имаше риск представ- 
лението да стане по-дълго и по-ед-
нообразно като форма. И на второ 
място – не мога да кажа, че всички 
монолози бяха равностойни като дра-
матургични текстове, някои ми харе-
саха повече и в тях откривах повече 
предизвикателства.

Очаквах в тези монолози да има 
повече препратки към съвремие-
то ни, но пред нас се появиха кла-
сически героини от гръцката и 
римската митология – Пенелопа, 

Нужни са големи теми
„Проблемът е,                            
че в съвременната 
драматургия има много 
текстове, които са                     
за еднократна употреба.“ 
С македонския режисьор 
Александър Поповски 
разговаря Оля Стоянова 

„Героини“, реж. Александър Поповски, фотография Peter Giodani
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Бризеида, Медея, Дидона, Федра, 
съсредоточени главно върху свои- 
те лични истории, върху отноше-
нията със своите любими и света, 
в който живеят.

В оригиналните текстове препрат-
ките към съвремието ни бяха много 
повече, но аз държах формата да бъде 
класическа, а това, което говорят 
тези жени, да има и съвременен про-
чит. Не ми допадна обаче версията 
героините да бъдат жени от днешния 
свят. Осъвременяването ми се стори 
в повече, както има един израз – тол-
кова сладко, че вече нагарча.

Колко често посягате към съвре-
менна драматургия?

Обичам съвременната драматургия, 
но понякога имам усещането, че тези 
текстове отиват прекалено много в 
актуалните новини.

И се доближават до публицисти-                                                                                                
ката?

Още по-лошо – доближават се до те-
левизията. А ние трябва да бъдем съз-
датели на вселени в театъра и тряб-
ва да бъдем универсални.

Но добрият текст също би тряб-
вало да е универсален, нали така?

Да, и това е проблем, защото в съв- 
ременната драматургия има много 
текстове, които са за еднократ-
на употреба. Нали помните, имаше 
преди двайсетина години един хит, 
Macarena? Нещо добро, но само за един 
сезон. Голяма част от съвременната 
драматургия няма универсално зна-
чение, спектакъл, създаден по нея, не 
може да издържи един-два или повече 
сезона в театъра. За мен лично това е 
проблем, когато търся нови тексто-
ве, върху които да работя. 

Какво търсите в съвременната 
драматургия?

Виждам, че социалната ангажира-
ност се цени високо – не само в те-
атъра, но и в европейското кино. А 
това е проблем, защото виждам, че 

на фестивали се награждават само 
филмите, които се ангажират с ак-
туалните проблеми на днешния ден. 
Даже нещо повече – ако филмът не е 
ангажиран политически, той не стига 
до фестивалите. Не казвам, че това 
не трябва да се случва, но не може да е 
най-голямото достойнство на даден 
спектакъл или филм. Затова смятам, 
че на сцената трябва да предлагаме 
по-универсален разказ – публиката 
идва в театъра, за да вземе нещо от 
нас и да го отнесе със себе си у дома. 
Докато телевизията влиза директно 
в домовете и тук е голямата разлика. 
Това, което сам взимаш, е богатство, 
а онова, което нахлува в къщите ни, е 
вид насилие. 

Това го казва режисьор, поста-
вял на сцената силно актуални 
и дори болезнени текстове на ав-
тори като Деян Дуковски и Горан 
Стефановски? И днес македонски 
журналисти казват, че вашето 
представление на „Диво месо“ пре-
ди двайсет години е било по-добро 
от това, което видяхме наскоро – 
белградския прочит на текста на 
Горан Стефановски.

Да, но това е било преди двайсет го-
дини, тогава светът беше друг. Този 
свят вече не е същият. Преди двайсет 
и повече години ние събаряхме стени-
те. Трябваше да разрушим един свят, 
скрит зад Желязната завеса. Наше 
задължение и право беше да разрушим 
този свят, трябваше да го направим. 
Проблемът е, че после никой не за-
почна да изгражда, а продължиха да 
рушат. Трийсет години само рушим. 
За себе си знам, че не съм разрушител 
– в един момент трябва да се събори 
старото, за да се създаде нещо ново, 
но ние направихме така, че разруша-
ването стана трайно. А за мен същ-
ността на изкуството е да изгражда 
– светове, приятелства.

Как изглежда съвременният маке-
донски театър, погледнат отстра-
ни? Питам ви, понеже работите 
дълги години в Словения, поставя-
те в Белград, Триест, Будапеща…

Дълго време не бях работил в Маке-
дония. Последното представление, 

което направих тук, беше преди де-
сет-дванайсет години. Но като цяло 
мисля, че в един момент театърът 
ще се промени. Дълго време седяхме в 
едно и също положение. Затова смя-
там, че и на света, и на театъра им 
трябват големи теми. Сега творците 
имат кураж – през цялото време наб- 
людаваме някакви радикални жесто-
ве, има голи актьори на сцената, но 
това вече не е смелост, всичко това 
сме го виждали много пъти. Понякога 
си мисля, че никой вече не се интере-
сува каква е истината, защото всички 
си мислим, че знаем истината. Зато-
ва според мен е дошло времето да се 
създава – да се търсят нови решения, 
нови формати, нови светове. 

А иначе ситуацията на Балканите 
е навсякъде една и съща – няма дос-
татъчно пари за театър. Държави-
те сякаш не мислят за онова, което 
предстои. Навсякъде политиците 
като че ли забравят, че трябва да се 
инвестира в хората – в образование, 
в изкуство. Сякаш никой не се инте-
ресува от хората – разсъждават на 
стария принцип – дай им малко пари, 
малко хляб и забавление. А иначе пуб-
ликата е жадна за изкуство и това, 
което се случва на фестивала РУТА 
в Скопие, който показва периодично 
най-добрите театрални представ- 
ления от Сърбия, Северна Македония, 
Босна и Херцеговина, Хърватия и Чер-
на гора, е доказателство, че поне кул-
турните контакти на Балканите не 
са разрушени. 

България като че ли остава встра-
ни от този културен диалог?

Да, но публиката тук иска да гледа 
български театър. Всички искаме да 
гледаме европейски театър, но още 
по-ценно е, когато можем да видим 
най-новата театрална продукция от 
Загреб, от Скопие, от Любляна, от 
София.

А какво знаете за българския 
театър?

Знам, че има много, много добри, дори, 
бих казал, отлични режисьори. 
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ОДеян Статулов

„Пинокио“                          
на Гийермо                  
дел Торо

„Пинокио“, реж. Гийермо дел Торо, 2022 г.
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Гледа Ботев и се чуди:
 – Кой народа ни пробуди?
Кой му даде свободата?
 Отговарят сто плаката:
 – Бе-Ка-Пе! Бе-Ка-Пе!

Появата на няколко исторически фил-
ма в киното и по телевизията, както 
и последвалата полемика за техните 
художествени достойнства, необхо-
димостта или липсата им през пос- 
ледните тридесет години, ме прово-
кират да се върна назад във времето, 
защото то ни дава част от отговори-
те на въпроси, които днес си задаваме 
и коментираме твърде шумно. 

Горните стихове са откъс от поема 
на известния детски писател Асен 
Босев. По онова време той е главен ре-
дактор на вестник „Стършел“ (1961–
1965) – орган на БКП. Асен Босев е съз-
дател на вестник „Септемврийче“ и 
автор на марша на Димитровската 
пионерска организация „Септемврий-
че“. От дистанцията на времето 
стиховете звучат с друго значение. 
Някога написани искрено, наивно или 
сервилно, днес в тях има ирония – към 
първоначалния замисъл, към полити-
ческата система, формирала живота 
на обикновените хора в продължение 
на близо 45 години, или към автора. 
Вероятно не е случайно, че тъкмо 
популярен детски писател е написал 
тези стихове. Най-младите са тези, 
които лесно се поддават на манипу-
лация, а пропагандата има точно та-
кава цел. В своята книга „Българска 
литература на размразяването“ пи-
сателят Атанас Славов споделя, че 
въпросното стихотворение на Босев 
(което се е учело наизуст в училище) 
има за цел да подмени историческата 
истина: „След като в продължение на 
70 години Ботев е легендарен нацио-
нален герой, в края на 40-те години 
в училищата се прокарва тезата, че 
освободителното движение, в което 
участва Ботев, е маловажно, защото 

„фашистите“, заместили турския по-
робител, били по-големи потисници 
от предшествениците си“. 

Опити за подмяна на историческа-
та истина се правят и днес, тази 
практика не е спирала. През години-
те средствата се променят, но це-
лите остават едни и същи – стре-
меж към власт и утвърждаване на 
статуквото. 

Днес непрекъснато публиката е под-
ложена на перманентна манипулация 
благодарение на всички технологии и 
възможности, които предлагат сред-
ствата за масова комуникация и соци-
алните мрежи. Модният напоследък 
термин „фалшиви новини“ не е нов. 
Той съществува от години, но днес 
може да бъде припознат като част от 
пропагандния механизъм, на който сме 
подложени. 

Пропагандата може да бъде опреде-
лена най-общо като социална тех-
нология за систематично налагане и 

поддържане на идеи и ценности от 
личности и/или групи хора, свързани в 
организация, върху масовата публика 
с цел управление на възприятията ѝ. 
Друга дефиниция за пропагандата я 
свежда до разпространяване на идеи 
с цел убеждаване на хората да мислят 
и да действат по определен начин и 
в името на определена цел. Тясната 
връзка между изкуството и пропаган-
дата може да бъде проследена още от 
зората на човешката цивилизация. 
Изкуството се е използвало интен-
зивно за легитимиране, разпростра-
нение и налагане на идеологии и поли-
тически режими от Древен Египет и 
Рим, през ренесансовите държави и 
ранните модерни монархии в Западна 
Европа, нацистка Германия и тота-
литарните режими в Източна Европа 
от ХХ век, чак до нашето съвремие. 
Именно емоционалното въздействие, 
което изкуството упражнява върху 
сетивата и съзнанието, го превръща 
в ефективен инструмент на пропа-
гандата в нейните разнообразни про-
явления – национална, идеологическа, 
религиозна.

В тоталитарните общества пропа-
гандата е неразделна част от систе-
мата за контрол и налагане на волята 
на властта. Монополизирането на 
целия политически, обществен и кул-
турен живот в страната рефлекти-
ра върху личния живот на всеки един 
човек от най-ранна детска възраст. 
Идеологическата норма се налага в 
стройна йерархична система, в която 
всяко отклонение бива заклеймява-
но като ерес. От детската градина, 
през масовите организации, творчес-        
ки и профсъюзни сдружения, партий-
ни структури до културно-масовите 
мероприятия – всички са подчинени 
на едноличната власт на партията 
и нейния ръководител. С помощта на 
пропагандата и репресивния апарат 
обществото е поставено в постоян-
но подчинено положение. 

Деян Статулов

Кино, история и пропаганда
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Киното в България след 1944 г. заема 
важно място в културната полити-
ка на държавата, особено като сред-
ство за пропаганда, разпространение 
и легитимация на комунистическата 
идеология сред широките маси. В на-
чалото творците предпочитат да 
работят в документалното кино и 
прегледите, към които властта има 
предпочитания, защото много ясно и 
в кратка форма (с по-малък финансов 
ресурс) успяват да обслужат пропа-
гандните ѝ цели. Заглавията им ясно 
подсказват тяхното съдържание и 
идеологически наратив: „1 май – ден 
на труда“, „9 септември – празник на 
победата“, „Светли дни“, „Електрифи-
кация“, „Хаинбоаз“ и др. Темите, които 
по-късно ще доминират и сюжетите 
в игралното ни кино, се ограничават 
до победата на новата власт, свет-
лия живот и бъдеще, които очаква 
работническата класа, строител-
ството, революционните борби на 
партизаните.

През целия социалистически период 
се запазва тенденцията периодич-
но да се припомня славното минало 
на страната чрез отбелязването на 
кръгли годишнини. Една от основните 
причини за това е възможността ис-
торията лесно да бъде манипулирана 
и да се използва с пропагандни цели в 
интерес на властта. В изследването 
си „Културният фронт“ Иван Еленков 
коментира, че „юбилейните чества-
ния следват един непроменен формат 
на официална показност, насочен из-
ключително, неизменно и последо-
вателно и във всичко към открито и 
нападателно излагане на неоспори-
мата от никого пълна власт на ко-
мунизма – формат, наложен още през 
40-те години“. Друга причина може 
да се потърси в едно от правилата 
на пропагандата в тоталитарните 
общества, а именно – властта, както 
точно отбелязва Дария Крачунова в 
„Тоталитаризмът – власт и пропа-
ганда“, „се обръща към миналото, за 
да призове историята в подкрепа на 
своето предсказание. Така той (то-
талитарният вожд, б.а.) свързва ве-
личието на миналото с предсказаното 
величие на бъдещето“. 

Прави впечатление уклонът на твор- 
ците да създадат мащабни епични 
филмови платна за историческите 
личности, набелязани в програмата 
на властта. Това е умишлено зададе-
но и се толерира от управляващата 
партия. Избират се владетели, с кои-
то партийната власт да може да се 
отъждестви, а филмите да осъщест-
вят чрез художествени средства 
нужната на Партията легитимация 
на политически решения в настояще-
то. Това се случва както с филми като 
„Борис I: Покръстването“ (1984), така 
и с по-късния „Време разделно“ (1987), 
които директно обслужват идеите на 
т.нар. възродителен процес. Както 
много точно отбелязва Ингеборг Бра-
тоева в „Българското игрално кино 
от „Калин Орелът“ до „Мисия „Лон-
дон“: „Феодална по своята същност, 
тоталитарната култура естестве-
но търси паралели със Средновекови-
ето. В български контекст това личи 
от опитите на управляващото се-
мейство Живкови да се отъждестви с 
българската средновековна монархи-
ческа традиция. Екранът е много удо-
бен за отправяне на такова послание. 

Средновековната тематика позво-
лява както да се лансира династичес- 
ката идея (дъщерята Живкова като 
продължител на делото на бащата 
Живков), така и да се предизвикат 
асоциации с мита за IX в. като „Зла-
тен век“ на българската култура“. 

Този кратък и не особено изчерпате-
лен поглед към социалистическата 
ни кинематография дава ясни знаци 
и причини да бъдем днес предпазливи 
по отношение на екранната интер-
претация на българската история. 
Примерите ни от съвременното кино 
по-скоро показват, че все още не сме 
се излекували от социалистическия 
„синдром на бащицата“, а опитите 
за еманципация погрешно ни водят 
в другата крайност – да прекроява-
ме историческите личности спрямо 
собствените си естетически и мен-
тални възприятия, което, както ста-
ваме свидетели, води до профанизира-
не на миналото. Другата възможност 
е властта да пожелае отново да се 
върне към спуснати програми в стил 
„1300 години България“, а оттук крач-
ката към пропаганда е съвсем малка. 
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Определят го като най-впечатляващия 
stop motion филм на 2022 г. При това за 
Гийермо дел Торо „Пинокио“ (САЩ, Мек-
сико, Франция) е първо приключение на 
анимационен терен – в сътрудничество 
с Марк Густафсон, дебютант в пълно-
метражната режисура, но отговорен за 
анимацията на „Фантастичният мис-
тър Фокс“ (2009) на Уес Андерсън. След 
години усилия за сглобяване на бюджета 
мексиканският майстор на „страшния 
разказ“ най-сетне получи възможност 
да разгърне своята визия за изпълнения 
с препятствия житейски път на дърве-
ната кукла от историята в 36 глави на 
Карло Колоди.

Пред многобройните интерпретации на 
Пинокио, както и на всеки художествен 
герой, превърнал си в легенда, винаги 
стои въпросът да останат ли верни 
на оригинала. Но надали някой е стигал 
толкова далеч като Гийермо дел Торо. 
От въведението, което автоматично 
превръща приказката в драма (за разли-
ка от гротесковия тон, с който започва 
Колоди), през политическия фон на съби-
тията, туширащ социалния акцент на 
оригинала, до екзистенциалното посла-
ние за крехкостта на живота („Какво-
то става, става. И след това ни няма.“), 

всичко придава на новия „Пинокио“ нео-
чаквана задълбоченост на прочита.

Карло Колоди пише и публикува като 
подлистник „Приключенията на Пино-
кио“ през 80-те години на XIX век. Дел 
Торо пренася действието по време на 
управлението на Мусолини. Добавена 
е предистория, според която Майстор 
Джепето има любим син Карло и е ува-
жаван дърворезбар, докато бомба от 
Първата световна война не пада вър-
ху местната църква... От съвърше-
ната шишарка на Карло пораства бор, 
който години по-късно съкрушеният 
баща отсича. Пиян от мъка, обзет от 
прометеевска самоувереност, той съз-
дава дървената кукла в един „вероло-
мен“ творчески акт, много по-близко 
до „раждането“ на чудовището на д-р 
Франкенщайн, отколкото до главобо-
лията на „бодрото старче“ Джепето, 
описано от Колоди.

Прословутият говорещ щурец не умира 
в четвърта глава, а е превърнат в ле-
тописец на историята. Той не живее в 
„приземната стаичка“ на дърводелеца, 
а идва заедно с дънера, в който си е ус-
троил хралупа. И вместо да се превърне 
в коректор за гузната съвест на Пи-
нокио, остава да живее... в сърцето му 

(прозаично казано – в дупката в дърво-
то). А същността на Феята със сините 
коси е преосмислена изобретателно и 
поделена между две митологични съз-
дания, вдъхновени от юдейските сера-
фими и древните алегории за сфинксове, 
мантикори и химери от всякакъв вид (не 
липсват и прилики с „Лабиринтът на 
фавна“, 2006 г.).  

Произведението на Карло Колоди е свое-                   
образна възхвала на дисциплината и 
послушанието, докато този филм из-
бира да изследва добродетелите на не-
покорството и неподчинението като 
политическо съзнание, особено когато 
бащините фигури приемат чертите 
на фашизма. Верен на себе си, Гийер-
мо дел Торо системно изправя героя си 
пред обезпокоителни рефлексии: мъдра 
маймуна, младеж, потискан от баща фа-
шист, или Христос на кръста, също из-
дялан от дърво... Различни лица, които 
препращат персонажа към собствената 
му сложна природа и искрата на живота, 
дарена му от съпричастен горски дух.

Бедността не е фактор в тази адапта-
ция на „Приключенията на Пинокио“, но 
в градчето на Майстор Джепето създа-
ването на дървена кукла, която се дви-
жи и говори, се приема като намеса на 
магия и заплаха за фашисткото общес- 
тво. Съвсем очаквано различността 
предизвиква безпокойство и отхвърля-
не. Пинокио трябва да „избира“ между 
възможността да работи като мари-
онетка и да отиде на война, и „умира“ 
много пъти, тъй като не може да умре. 
В крайна сметка той не заприличва на 
истинско момче, защото Джепето му 
казва да бъде този, който е, докато 
творбата на Колоди завършва с фраза-
та „Колко смешен съм бил, когато бях 
кукла! И колко се радвам сега, че станах 
добро момченце!“.

Носителят на Златен глобус „Пинокио“ 
използва stop motion анимация, защо-
то движението на куклите позволява 
да се съхранят несъвършенствата 
на човешкото докосване, които ком-
пютърът винаги се стреми да заличи. 
Филмът на Гийермо дел Торо третира 
магията като проникване на митоло-
гичното свръхестествено в измамна-
та тривиалност на един марионетен 
свят и е превъзходна възхвала на чо-
вешката ефимерност и безсмъртието 
на изкуството. 

Екатерина Лимончева

Добродетелите на непокорството

„Пинокио“, реж. Гийермо дел Торо
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Репетиция на „Петрушка“ по музика               
на Игор Стравински, постановка                         
на Юлия Огнянова в Пловдивския куклен 
театър, 1967 г., фотография архив               
на М. Гинева
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Миналата година беше много успешна 
за цигуларката Зефира Вълова. Наред 
с многобройните концерти, участия 
във фестивални събития у нас и в чуж-
бина, с подготовката на създадения 
от нея софийски фестивал „Изкус-                                                                               
твото на барока“, тя имаше и много 
активна звукозаписна дейност. След 
издадения диск със сонатите за цигул-
ка и пиано на Франц Шуберт в парт-
ньорство с пианиста Аапо Хакинен, 
през 2022 г. тя предложи цигулкови 
концерти от времето на ранната 
класика с прочутия италиански ан-
самбъл Il pomo d`oro. Така се и нарича 
дискът – „Цигулкови концерти“. В 
появилите се ревюта за него идеята 
е високо оценена: „Програмата съз-
дава елегантен портрет на концер-
та през втората половина на XVIII 

век, преди Виенският класицизъм да 
роди космополитния концерт, който 
впоследствие ще се възцари“. Обръ-
ща се внимание на това, че Il Pomo 
d‘Oro и Зефира Вълова се фокусират 
върху слабо известни произведения. 
„Албумът предлага ярка панорама на 
еволюцията на жанра, кулминираща в 
постиженията на Моцарт през пос- 
ледната четвърт на века…“

Самото изпълнение е виртуозно, 
страстно и магично. Ето какво спо-
дели цигуларката за съставянето и 
избора на програмата.

„Трудно е да се определи граница меж-
ду стила, наречен музикален барок, и 
този, който ние определяме като кла-
сика. Преходът между тях преминава 

много плавно, европейските вкусове и 
тенденции се осъществяват на вълни 
в различните държави и национални 
школи. Точно тази промяна проследя-
вам в диска от 2022 г. на френската 
компания Aparte. Голяма е благодар-
ността ми към ансамбъла, който ми 
предостави възможността да се зае-
ма с тези солови творби. Без наличие-
то на друг диригент решенията бяха 
изцяло мои и осъществени с пълната 
отдаденост на целия оркестър. Сами-
те сеанси се проведоха на обичайното 
място в Италия, където работи със-
тавът, недалеч от Виченца, в зала от 
XVIII век, с чудесни колеги, много от 
тях солисти, ръководители на свои 
ансамбли. Имаше обмен на идеи и бях- 
ме щастливи, че можем да свирим за-
едно в период, когато ограниченията 
заради пандемията все още бяха голе-
ми. Сред композиторите, подредени 
в хронологичен ред, започвам с Йохан 
Готлиб Граун (1702/1703–1771). Той ве-
роятно е познат повече на изпълни-
телите на виола да гамба със свои-
те многобройни концерти за този 
инструмент. Оказа се, че е автор и 
на десетки цигулкови концерти. Той 
добре познава стила на Йохан Георг 
Пизендел, който е най-яркият немски 
композитор, повлиял се от творчест-
вото на Вивалди, от неговите форми, 
от виртуозността му. В диска е вклю-
чен един тъмен, до-минорен концерт 
на Граун с доста бравурни пасажи, ве-
роятно един от по-ранните му опуси. 
Имаме още един немски композитор 
– Франц Бенда (1709–1786), който пък 
е по-познат на чембалистите. По-го-
лям брат е на Иржи Бенда1. Съдейки по 
писането му за цигулка, Франц сигурно 
е бил едър мъж с голяма ръка, с много 
разтягания. Напомня на Локатели, на 
бъдещия Паганини. Концертите му 
са двадесет и три на брой, изпълнени 

Светлана Димитрова

Портрет на концерта от XVIII век
За първи път цигуларката 
Зефира Вълова записва 
като солист и диригент                               
с известния бароков 
ансамбъл Il pomo d`oro 

Ансамбъл Il Pomo d'Oro, фотография Julien Mignot © Warner Classics & Erato
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са с трудно постижими екстенции. 
Аз избрах ла-мажорния, тъй като е 
изпълнен с енергия и бързи пасажи и 
беше много подходящ за откриването 
на подобен албум. В него се откроява 
и името на една дама. Държах тя да 
бъде включена тук, да се появи редом 
с други представители на цигулкова-
та школа, а не в специален диск, посве-
тен на жени композитори. Мадалена 
Ломбардини Сирмен (1745–1818) е ро-
дом от Венеция. Тя е една от първите 
изявили се композиторки, концерти-
раща цигуларка и певица с блестя-
ща кариера, която в продължение на 
тридесет години пътува из Европа, 
свири, пее и се радва на положителни 
критики. Тя се издържа от това, няма 
аристократичен произход. Омъжва 
се за музикант от фамилията Сир-
мен. Лудовико Сирмен също е цигулар 
и първите ѝ изпълнения на сцена са 
в негова компания. После става ясно, 
че тя е звездата. Авторка е на много 
дуети, триа, квартети и на пет кон-
церта за цигулка. Първия от тях – в 
си бемол мажор, включих в диска. Той 
много напомня за новия вкус, който 
по-късно ще наложи творчеството на 
Моцарт, на Хайдн. Има едно известно 
писмо на Джузепе Тартини2 до негова 
ученичка, в което се дават чудесни 
насоки как тя да работи, да се само-
усъвършенства. Именно Мадалена е 
получателката на това писмо. Дис-
танционното обучение не е новост.“

Зефира Вълова разказва и за централ-
ното присъствие в албума – на Жо-
зеф Болон дьо Сен-Жорж (1745–1799). 
„Кавалер дьо Сен-Жорж е комплексна 
фигура, много обсъждана, а напосле-
дък и доста популярна. Причината 
да привлече вниманието ми е, че има 
сонати за цигулка и облигатен клаве-
син – жанр, който ми беше интересен. 
След като направих проучване, стиг-
нах до четири такива творби от него. 
Изпълних ги и ги записах с чембалиста 
Николай Стойков. А Концертът в ре 
мажор от този диск е на светлинни 
години над камерното му творчест-
во. Той е свеж, блестящ, богат, бав-
ната част разплаква аудитория и го 
препоръчвам на всички. Рядко можем 
да се възхитим така на автор от 

класическия стил, съвременник на Мо-
царт. Казват, че двамата вероятно 
са имали среща и Моцарт се е повлиял 
от изключително популярния по онова 
време в Париж Жозеф Болон. Цигулко-
вата му техника е била доста вирту-
озна и взискателна, а хармоничният 
език типичен за този период. Това, че 
е бил мулат, внася още повече екзоти-
ка в образа му. Задълбочих се да про-
чета повече по този повод. Когато 
живее в Париж, а това е през целия му 
съзнателен живот, е имало задължи-
телно преброяване на цветнокожите 
жители и те са били 125 в целия град. 
Били са задължени да дадат инфор-
мация за имуществото, за статуса 
си. Интересно е, че майка му, която 
е родом от Гваделупа, е била робиня, 
получила свободата си благодарение 
на баща му, който я откупва. Бащата 
осигурява на Жозеф най-елитно обра-
зование, занимания с музика. Така той 
става приближен на кралския двор 
като учител по музика. Но е факт, че 
когато иска да заеме поста интен-
дант на Парижката опера, получава 
отказ. Обясняват му, че цветнокож 
не би могъл да дирижира състава и да 
казва как да пеят. Но пък творбите 
му имат успех, издавани са и са изпъл-
нявани. След това потъва в забве-
ние, може би и заради ярката фигура 
на Моцарт, който завладява Париж. 
Там вкусовете бързо се променят. 
А вероятно и покрай Френската ре-
волюция, в която Жозеф Болон взема 
участие. Добрата страна на това, че 
не получава поста в операта, е, че има 
възможността да ръководи оркестъ-
ра на Олимпийската ложа, където се 
осъществяват премиери на симфонии 
на Хайдн. Така че той има достъп до 
стойностна инструментална музика 
и това може би помага за оформянето 
на композиторския му стил.“

За този диск Зефира Вълова осъщест-
вява и една своя детска мечта: „Да 
запиша Рондо в до мажор на Моцарт, 
което е своеобразен миниконцерт 
по трудност, конструкция и мно-
гоцветност, а и намери чудесно мяс-
то като корона в тази програма от 
композитори, които пишат в духа на 
класиката“. 

В диска концертите на Йохан Готлиб 
Граун и Жозеф Болон дьо Сен-Жорж са 
световни премиери. 

1 Иржи Бенда (1722–1795) – чешки композитор от 
периода на класицизма, автор на оперите „Ари-
адна“, „Медея“, „Ромео и Жулиета“, на тридесет 
симфонии и над сто кантати. Б.р.
2 Джузепе Тартини (1692–1770) е италиански 
композитор, цигулар и теоретик. Б.р.

Зефира Вълова е цигуларка и ди-
ригентка. През 2006 г. завърш-
ва Националната музикална ака-
демия „Панчо Владигеров“ при 
проф. Йосиф Радионов и Стойка 
Миланова и специалност „Баро-
кова цигулка“ при Антон Щек 
от Германия и Люси ван Даел 
от Нидерландия. От 2003 г. до 
2008 г. е концертмайстор на 
Оркестъра на „Класик ФМ ра-
дио“ и Фестивалния оркестър 
на София. През 2008 г. става 
член на Бароковия оркестър на 
Европейския съюз и е концерт-
майстор под диригентството 
на Петра Мюлеанс, Тон Кoпман, 
Рой Гудман, Ларс Улрик Мортен-
сен, Енрико Онофри. От 2011 
до 2015 г. е концертмайстор-
ка и солистка на оркестър Les 
Ambassadeurs, ръководен от 
Алексис Косенко. От 2015 г. е 
концертмайсторка на Il Pomo 
d‘Oro под ръководството на 
Максим Емеляничев. Зефира 
Вълова е основателка и ар-
тистична директорка на со-
фийския фестивал „Изкуството 
на барока“. 

Зефира 
Вълова
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Измина малко повече от десетилетие 
от първото гостуване на Алекс Хан 
Хунтай в България – тогава с проек-
та му Dirty Beaches по повод четвър-
тия рожден ден на радиофестивала 

„Аларма Пънк Джаз“ и на музикална-
та платформа Indioteque. През 2023 г.                                                                                    
и двете организации честват 15-ия 
си юбилей – отново заедно, отно-
во с Алекс, когото не сме виждали в 

Европа от поне пет години. Иначе по 
едно време той си живееше в Европа 
– първо в Берлин, а после в Лисабон – 
кратък, но ключов за музикалните му 
метаморфози период. Но да върнем 
лентата малко назад: Алекс Хан Хун-                                                                                        
тай (род. 1980 г.) е дете на монре-
алската независима сцена. Живее в 
Квебек от 8-годишен, когато семейс- 
твото му напуска Тайван. В момента 
го намираме в Ню Йорк. Преди десе-
тилетие свързвахме музиката му 
по-скоро с ъндърграунд рокендрола. 
Нека припомним и как се ражда про-
ектът Dirty Beaches: Алекс работи в 
суши ресторант в Монреал, където 
шефът му по цял ден слуша хитове 
еднодневки по радиото. Един ден ра-
диото се поврежда и през изкривения 
сигнал еднодневките започват да зву-
чат като авангарден рокендрол от 
друго измерение. Така Алекс изобре-
тява тогавашното си сценично „Аз“ 
– с ретро микрофони за запис на говор 
от 60-те, купени за 10 долара в Ebay, 
електрическа китара, кривящи звука 
електронни устройства и плътен ни-
сък глас в най-добрите традиции на 
Джим Морисън, Ник Кейв и Джейсън 
Димайс, звучащ обаче като от съсед-
ната стая…

Десет години по-късно го преоткри-
ваме като саксофонист (и понякога 
пианист). След разпадането на Dirty 
Beaches има записани дузина албу-
ми – и солови, и съвместни с други 
артисти, и филмова музика. Дори 
участва в един изключително сюрре-
алистичен филм от 2018 г. – August at 
Akiko’s на Кристофър Макото Йоги. 
Саундтракът на следващия филм на 
същия режисьор – I Was a Simple Man 
(2021), който имаше своята премиера 

Цветан Цветанов

Изчезналата птица
От китайския                       
Джим Морисън                            
до Колтрейн, „Туин 
Пийкс“ и лечебния 
авангард – разговор                      
с Алекс Хан Хунтай
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Алекс Хан Хунтай
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на „Сънданс“, отново е дело на Алекс. 
Не смята да се снима повече като ак-
тьор, но в момента пише два сценария 
за филми. А ако си припомним и какво 
ни призна преди десет години, едно 
от най-големите влияния в начина, 
по който разказва истории с музика, е 
разказваческият метод на режисьора 
Уон Карвай в киното. Един от профи-
лите му в онлайн пространството и 
до днес носи името Wrong („грешен“) 
Карвай, като „грешен“ тук е ключово 
понятие… 

Знаете ли как и кога е просвирил на 
саксофон? През 2014 г. негов приятел, 
чувайки, че има учудващо добро звуко-
извличане за човек, който никога не е 
свирил на духови инструменти, му за-
ема тенор саксофона си. При многото 
пътувания Алекс го поврежда и кога-
то след година се заема по-сериозно с 
изучаването на инструмента, се оказ-
ва, че се е научил да свири на счупен 
саксофон, и то напълно погрешно. По-
сле продължава с нов саксофон в доб- 
ро състояние, но установява, че не 
може да изсвири на него нещата, кои-
то вече е изобретил на повредения. 
„Наложи се да счупя нещо в мозъка си, 
за да стигна отново дотам, където 
бях стигнал с повредения саксофон.“ 
Като го чуете днес обаче, няма да по-
вярвате, че се е докоснал до този ин-
струмент чак на 34-годишна възраст. 
Режисьорът Дейвид Линч, който има 
ухо за тия работи, неслучайно го кани 
за една специална сцена в „Туин Пийкс“ 
още през 2016–2017 г. Там Алекс свири 
с триото Trouble заедно с Дийн Хърли 
зад барабаните и сина на Линч Райли 
на електрическа китара (два чудесни 
записа са останали от онова време).

Настоящата му музика можем да на-
речем и ембиънт, и съвременна им-
провизирана музика, и постджаз, но 
в нея по странен начин все още се 
усеща и рокендролът, неговият ро-
кендрол. Все пак нека не забравяме, че 
друг от онлайн псевдонимите му от-
край време е Last Lizard (Последния гу-
щер), своеобразен наследник на Lizard 
King (Краля гущер – Джим Морисън). 

Концертът му е на 5 март в прос-
транството „Сингълс“ (НДК, вход 
А4) заедно с цяла плеяда млади и нови 
български ембиънт-нойз-импро-елек-
троакустични проекти: отличените 
в конкурса Music Elevator на Koncerti.BG 
Rønja и Flying Person и звездното трио 
на лейбъла Amek „Шентов, Симитчиев, 
Луканов“ – истински празник, истин-
ска годишнина.

Алекс, нека да започнем от мигра-
циите ви между различни градове, 
страни, континенти, които беле-
жат последното десетилетие. Как 
повлияха те върху музикалните ви 
трансформации?

Всичко в този живот оказва влия-
ние върху творчеството – храната, 
това, което слушаш, детските ти 
преживявания, приятелите ти… Раз-
бира се, че и тези премествания из 
пространството са повлияли на му-
зиката ми, макар причините за тях 
винаги да са били драматични. Когато 
смениш града или страната, звуците, 
които чуваш навън, са различни, ези-
кът е различен, културата е различна 
– храната, хората, танците, всичко. 
И ти се опитваш да ги преработиш, да 
откриеш неща, с които да установиш 
връзка, да припознаеш себе си в тях. 
А за нещата, с които не успяваш да се 
свържеш, да се запиташ защо не успя-
ваш – дали е защото сега съм по-въз-
растен и преценката ми спрямо даде-
на култура и спрямо хората е станала 
по-критична, или поради нещо друго, 
дали въобще е свързано с възрастта… 
Смятам, че винаги е добре да сме от-
ворени към другостта, защото като 
млади ни е много лесно да съдим дру-
гите. В младостта не знаем кои сме 
и изграждаме идентичността си въз 
основа на отричането на нещата, 
които не харесваме. 

Това си е в природата на пънка все 
пак…

Да – „не знам кой съм, но знам какво не 
харесвам“… Но после порастваш и пос- 
тепенно стигаш до извода, че то не е 
задължително лошо.

В края на 2022 г. издадохте албу-
ма Swimming Bird, чието звучене 
е вдъхновено от песента на една 
изчезнала птица – кауа’и о’о от Ха-
вайските острови. Как същество, 
което го няма вече на тази земя, 
може да ви вдъхнови толкова ор-
ганично чрез… отсъствието си?

Смятам въпроса за много интересен, 
защото и начинът да разбуля нещо 
мистериозно с този албум беше ин-
тересен. Говоря за себе си, не знам 
как е при други музиканти, но когато 
създаваш албум или пиеса, поняко-
га първоначално не разбираш това, 
което си създал. Записах първата от 
двете пиеси край Ел Ей Ривър, реката 
на Лос Анджелис, докато още живеех 
там. И по време на този запис идея 
си нямах какво свиря, защото беше 
под влияние на заобикалящата среда 
в конкретния момент: чувах реката, 
тунела с птиците в него – други пти-
ци, не тази… Беше много красиво и му-
зиката ме отнесе на място, на което 
дори не осъзнавах, че съм попаднал. И 
това имам предвид също, като казвам 
„да съдиш“, „да преценяваш“. Тогава 
– действието се развива преди около 
две-три години – съдех самия себе си. 
Каква е тази музика? Не я разбирам… 
Защо я свиря? Защо има толкова мно-
го пространство и празнота в нея? 
Такива мисли минаваха през главата 
ми. Не разбирах какво свиря. Бях много 
щастлив, че съм направил този запис, 
но… просто не разбирах музиката. 
Така че го заделих настрана. И две-
три години по-късно, живеейки вече в 
Ню Йорк, чух някъде в интернет прос-
транството документален запис, 
озаглавен „Последната песен на пти-
цата кауа’и о’о“. Това е теренен запис 
на тази птица, която е изчезнала през 
ХХ век и чиято песен звучи изключи-
телно красиво. Започнах да се ровя, за 
да науча повече за нея и за този запис. 
Не знам дали историята е изцяло ис-
тинска, или е легенда, но гласи след-
ното: песните на птиците кауа’и о’о 
са разговор между мъжкия и женската, 
а на записа е само една птица – мъж-
ка. И тук е цялата трагедия: той пее 
своята красива песен, без да знае, че 



74

февруари 2023

е последният от вида си и няма кой да 
му отговори. И някак си почувствах, 
че изсвиреното от мен преди три го-
дини край реката е точно това. Вече 
виждах цялата картинка и разбирах 
какво съм изсвирил тогава.

А понякога е нужен цял един живот 
за такова прозрение. Преди десети-
летие, когато свирехте на китара 
и пеехте, асоциацията беше с Джим 
Морисън. После, когато излязохте 
вече със саксофон в петия епизод на 
новия „Туин Пийкс“, веднага усетих 
родство с легендарните нюйоркча-
ни Lounge Lizards. Тогава обаче все 
още не сте живеели в Ню Йорк. В 
албума с песента на птицата пък 
някак си чувам отглас от Тери Рай-
ли, което е трета, съвсем различна 
вселена. Как успявате да живеете 
между измеренията? Или това е в 
природата на съвременния човек – 
да е истински цялостен само кога-
то е на границата между различни 
светове?

Мисля, че е напълно възможно това да 
е отговорът. Първият пример, кой-
то бих дал, е с това какви сме, когато 
общуваме с майка си. Тогава сме едни, 
пред баща си обаче сме други. С брат 
си и сестра си – трети, с приятели-
те – четвърти. Като родители сме 
пък още по-различни… Как е възможно 
човек да бъде всички тези личности, 
живеейки в едно тяло и съзнание? Въз-
можно е, особено пък ако се касае за 
нещо толкова плитко и повърхностно 
като музиката (смее се)… Ние, хората, 
сме сложни същества. 

Какво означава за вас отново да 
сте на турне след пандемията? 
Ето, тя тъкмо свърши и започна 
война. С нея дойде и световна ико-
номическа криза. За кратко през 
2022 г. хората – и музикантите, и 
публиката – бяха наистина енту-
сиазирани, че отново има концер-
ти, но този ентусиазъм сякаш се 
изпари и влязохме в друга депресия. 
Как е при вас?

Чувствам се по съвсем същия начин. 
Веднага след като започна войната 

в Украйна, всички се запитахме какво 
предстои. Китай да нахлуе в Тайван? 
Всичките ми сънародници от Тайван 
говорят за това. Защото в глобален 
план не вярвахме и че Русия наистина 
ще направи нещо такова. А ето какво 
стана! И е много тъжно за нас, които 
сме от тези малки страни… Много 
неща мога да кажа, но ще се огранича 
до това, че ние, хората от малките 
страни, нямаме силите и възмож-
ностите да преговаряме, така че 
наративът е пределно ясен. Ние сме 
магарето в тяхната игра на война. За 
тях това е игра, искам да кажа, но не 
и за нас, защото ние сме тези, които 
умират или плащат цената накрая. 
Мисля, че и поради това музиката 
ми днес е толкова различна от тази, 
която създавах преди – заради всички 
тези гадни неща навън. Опитвам се 
честно и отговорно да създавам ком-
плексна музика, която да пречиства 
тъмните и негативните аспекти на 
реалността. В това се изразява, мис- 
ля, и отговорността ми към публика-
та. А не да се кривя на сцената – „Ето 
ме! Това е шоу!“. Това го правех, когато 
бях 20-годишен. Тогава носиш толко-
ва много гняв и обикновено не знаеш 
как да го изразиш другояче, освен чрез 
музиката. Днес съм на 42 и разбирам, 
че не е това начинът. Поне не за мен. 
Има и други музиканти – Кеиджи Хаино 
и на 70 или Петер Брьоцман на 80 все 
още създават музика, която е като 
ритник в лицето, и това е техният 
начин. У тях хардкорът е жив. Това, 
което аз обаче искам да представям 
на сцената, е дестилирана есенция 
– да филтрирам всички неща, които 
смятам за ненужни, и накрая да дам на 
публиката само това, което според 
мен си струва да се сподели със све-
та. Надявам се то да е лечебно. Поне 
на мен тази нова музика ми действа 
така и точно затова искам да я спо-
деля с хората. Всичко опира обаче и до 
контекста. А в контекста на соловия 
пърформанс ти носиш по-голяма от-
говорност. Излизаш сам пред хората 
и трябва да заявиш позиция.

Наскоро в едно интервю Иън Ф. 
Свенониъс, също гост на „Аларма 

Пънк Джаз“, сподели интересна 
концепция за соловите концерти: 
когато си соло, ти си част от об-
щия ритуал с публиката, а дуото 
вече е институция, която застава 
пред хората и създава по-голяма 
дистанция. Как е при вас?

Да, точно това е соловият концерт – 
заедно с публиката преминавате през 
ритуала. Дуото също е много инте-
ресно, тъй като там разчитате един 
на друг. Когато са само двама души, 
динамиката е много особена. Опасно 
е, защото нещата бързо могат да по-
емат в лоша посока. Бил съм на такива 
концерти, които са наистина ужасни. 
Виждаш най-лошите човешки страни 
– не се слушат взаимно, надвикват се, 
не си дават пространство, игнори-
рат се един друг, чудиш се защо изоб-
що свирят заедно… Не знам, може би 
съм просто старомоден. Обичам хар-
монията, обичам и ритъма. Което не 
означава, че ритъмът трябва винаги 
да е един и същи, разбира се. Поняко-
га гледаш някой дует и си мислиш, че 
двамата се мразят. Това не може да се 
скрие в импровизацията – в импрови-
зираната музика свириш така, както 
живееш – всичко е на показ, когато си 
на сцената, особено в дуо. В триото 
сценарият е още по-различен. Има 
различни и безкрайни комбинации: 
майка, баща и дете, любовен три- 
ъгълник, тримата глупаци… Всичко, 
по-голямо от квартет, вече става 
много сложно: прекалено много его, 
прекалено много енергия, толкова 
много говорещи на масата, че чак да 
ти се отще да кажеш нещо. 

Говорим все пак за импровизирана 
музика. А как си представяте ва-
шата музика, разписана за симфо-
ничен оркестър например?

Никак. Там структурата е военна. 
Композиторът или диригентът е ге-
нерал и командва батальон. Аз самият 
обаче се опитвам да избягвам военни-
те структури. Особено ако аз трябва 
да съм на върха и да командвам всичко 
това.
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Георги Генчев

О

Калфата на ателие „Ирис“                
във Варна, неизвестен фотограф, 
1944 г., „Фотографите и градът 
от тогава до днес“, Георги 
Генчев, изд. „Изток-Запад“, 2022 г.
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Георги Генчев е дългогодишен ко-
респондент на БТА във Варна. През 
2018 г. съвместно с Ирена Данаило-
ва, кореспондент на БТА във Видин, 

Варна

На историята на Варна чрез историята                                                                                                             
на фотографското изкуство в града от края                                                                                                  
на XIX век до днес посвещава мащабното си изследване 
журналистът Георги Генчев. То е разделено в три 
части, от които първата вече е факт. Книгата 
„Фотографите и градът от тогава до днес“ 
(„Изток-Запад“, 2022 г.) разглежда развитието                                               
на професионалната фотография във Варна                                                                     
от 1872 до 1947 г. 

С Георги Генчев, 
дългогодишен 
кореспондент                         
на БТА, разговаря 
Елена Владова

и нейните фотографи

осъществи документалната излож-
ба „16 фотоесета. Другото лице на 
воините ни“, посветена на 100-годиш-
нината от Първата световна война и 

участието на България в нея. Излож-
бата беше показана в редица градове 
в страната.

Може ли книгата „Фотографите 
и градът от тогава до днес“ да се 
нарече документална?

Аз също си задавам въпроса към кой 
жанр принадлежи този албумен раз-
каз. Да, книгата има документален 
характер. Първата част е посветена 
на фотографите на Варна от 1872 до 
1947 г. Разказът е придружен от около 
470 фотографии. В изследването има 
философия, социология, антропология, 
фолклористика… Целта на работата 

Вятърна мелница в околностите на Варна, Карл Албрехт, 1894 г.
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ми беше да локализирам и подредя 
професионалните фотографи, рабо-
тили в града по това време. Нямаше 
как да разказвам за следващите по-
коления, ако началото не е сложено на 
стабилен фундамент. И именно съби-
рането на снимки подпомогна пости-
гането на тази цел.

Колко фотографии са включени в 
цялото изследване?

Включени са повече от 800 фото-
графии. Най-старата е от 1870 г., на 
Онорий Марколеско. Става въпрос за 
работата на много хора. Разбира се, 
изследването посочи три периода в 
историята на фотографската задруга 
от началото до днес. Тук ще направя 
уговорка, че когато говоря за профе-
сионалните фотографи, става дума 
само за онези, които са работили „на 
светло“, защото има и други, предпо-
чели да бъдат неорганизирани. Иде-
ята за това изследване ми хрумна 
много по-рано, още преди да започна 
да работя по фотоесетата за Пър-
вата световна война. Започнах все 
повече да се вглеждам в снимките, да 
издирвам кои са авторите, ателиета-
та и да ги сравнявам. Шест години ми 
отне само проучвателният период. 
Прекъснах работата си за около три 
години, за да направя фотоесетата, 
и после продължих, но вече с мно-
го повече знания, защото бях полз-
вал архива на Министерството на 
отбраната.

На колко места търсихте инфор-
мация освен във Варна?

В Държавните архиви в Габрово, Ве-
лико Търново, Русе, Добрич, Варна, 
Бургас. В книгата има една глава, на-
речена „Номади“. Когато фотографи-
те започват своята професионална 
практика, те ходят от град на град, 
докато уседнат на място, където 
усетят, че имат възможност да ра-
ботят и да се развиват. Това не е бил 
лесен процес в условията на все още 
изграждаща се технологично фото-
графия. Тогава няколко фотографски 
техники се развиват успоредно.

Откъде идват фотографите във 
Варна?

Идването на фотографите във Варна 
около 1870 г. става по два културни 
вектора, както ги наричам. Единият 
е средиземноморският, през констан-
тинополския фотографски форум, а 
вторият е през Виена, Будапеща, Бу-
курещ. Това са двата пътя, по които 
фотографите се срещат във Вар- 
на. „Ориент експрес“ вече е създал 
усещането за град на жителите на 
Варна. Всъщност на фотографията 
най-много приляга изразът „нова въз-
можност“. Много хора, особено тези, 
които усещат модерното в онази епо-
ха, откриват ново препитание. През 
1880 г. една малка снимка е струвала 
от 120 до 200 гроша, по-голямата е 
стигала до 1000 гроша, турски пари. 
Хората от село са предлагали на-
турална размяна, фотографът си е 
тръгвал я с някое прасенце, я с нещо 
друго. 

Може ли да се каже кой е първият 
фотограф във Варна?

Първи е Жан Буро, но с много уговор-
ки. Първите фотографи идват през 
Румъния, ателиетата им са били в 

Букурещ, Галац, Гюргево, откъдето 
прескачат в Русе и оттам тръгват 
из Североизточна България. Другият 
„първи“ по документи, който идва от 
Турция, е Матеус Папазян. Някъде око-
ло 1872 г. той прави ателие във Варна. 
Намерихме негова снимка в Румъния, 
в Музея за селско стопанство в Буку-
рещ. Братя Папазян са доста инте-
ресна задруга, която води началото 
си от Бурса. Там е роден през 1844 г. 
Матеус Папазян. След него от юг идва 
така нареченият Иван, колегите от 
Турция го споменават като Жан, гър-
ците като Янис – той е поданик на 
Османската империя. Ние го пишем 
Иван Ксантопулос. Той е вторият фо-
тограф, който идва от Константи-
нопол. Моят любим фотограф е Карл 
Албрехт.

Защо Карл Албрехт ви е любимец?

За мен той е особено явление. Не само 
от гледна точка на работоспособ-
ност, но и на инициативност. Под-
държа отношения с фамилията Либих 
в Русе, което ме кара да си мисля, че 
може би е евреин. В самото начало, 
когато разказвам за него, се осмелих 
да си помечтая, че той е всъщност 
немецът Албрехт, героят на Захарий 
Стоянов. Не може да се установиш в 
България и веднага да започнеш ра-
бота. А той е знаел езика ни. Поста-
вя началото на варненската фабрика 
„Вулкан“ като железарско предприя-
тие, но малко преди Балканската вой-
на се разорява и разпродава всичко. 
Много интересен творец. Позволява 
си да погледне Варна отгоре, почти 
като Надар. Качва се на часовникова-
та кула и снима оттам новопострое-
ния Катедрален храм с цялата пано-
рама. Тогава той нарича това, което 
прави, „дълга снимка“. Панорамната 
гледка е на североизток. По-късно Ха-
джолян прави снимка с панорама на юг 
пак от същото място. 

Можем ли да кажем, че фотографи-
те от онова време са имали усеща-
нето за мегаполис за тогавашните 
мащаби?

Усилията, които полагат тези хора, 
за да се установят във Варна, всъщ-
ност представят града като един 

Летовници на стълбището на централните                                                 
градски бани във Варна, неизвестен               
фотограф, 1924 г.
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голям дом, като средище, което дава 
възможност за работа. Можем да го-
ворим за икономическия потенциал 
на града, който позволява по едно и 
също време да имат постоянна рабо-
та трима-четирима професионални 
фотографи. До 1947 г. фотографите 
в България се обособяват в няколко 
групи. Едните са фотографи с атели-
ета. При тях действа класическата 
формула „майстор фотограф – чирак 
– калфа“. Майсторът често е наемал 
друг фотограф, също майстор, който 
нямал собствено ателие. Чиракът пък 
е трябвало да познава най-малко 10–12 
имена на фотоматериали, за да рабо-
ти в ателие. Ателието на Хаджолян 
се е състояло от антре, лаборатория, 
студио с горно осветление. До 1916 г. 
снимките са се правели само на слън-
чева светлина. Фотографите изкар-
вали апарати на улицата. Тогава се 
появяват така наречените щракачи. 
Малко по-късно те стават улични фо-
тографи. Има и една друга категория 
фотографи, т.нар. „светулки“, които 
идват в града сезонно, да изкарат 

някой и друг лев. Те са трудни за про-
учване, защото не може да се разбере 
дали са имали ателиета. А има и прид-
ворни фотографи. Те са акредитира-
ни от канцеларията на княза в опре-
делен град. След Първата световна 
война се появява фигурата на военния 
фотограф. Във Варна има четирима 
военни фотографи, единият от тях е 
Захари Жейнов. Той е много интересна 
личност. Завършил е фотография във 
Виена. През 1917 г. прави фотоизложба 
в Берлин за Първата световна война. 

Стигаме до въпроса как и къде са 
се обучавали фотографите?

В това отношение фотографите 
могат да се разделят на две основни 
групи. Едните са изградили знанията 
си, следвайки класическия път чирак 
– калфа в режим на неакадемично обу-
чение. Други четирима са завършили 
във Виена, Прага, Лайпциг, като сина 
на Иван Ксантопулос – Епаминондас, 
и Захари Жейнов. Вторият полага 
основите на фототехнологиите, на 
отпечатъците. Началото на фо-
тографията е красив и романтичен 

период. Първоначално хората са се 
снимали само прави, със сериозни фи-
зиономии. По-късно, когато навлизат 
по-съвременните материали, нещата 
се променят. Хората са по-усмихна-
ти. В снимките на Матеус Папазян се 
появява седналата жена, облегната на 
стол, на стена. В книгата съм описал 
как изглежда едно ателие, как се под-
реждат хората. С фотографията във 
Варна навлиза нова образна грамот-
ност. Това е нов език, който трябва да 
бъде научен, той заличава национал-
ния признак. Да делим фотографите 
на българи, арменци, евреи и т.н., не 
е нужно. Всички са били поданици пър-
во на Османската империя, след това 
стават български поданици. И малко 
след края на Първата световна война 
приключва най-красивият период на 
фотографията. Този период, в който 
снимките изглеждат като картини, 
когато те са били подлепяни на пас-
партута. Изчезва благородното със-
тезание между фотографските ате-
лиета да имат свой собствен облик. 
На снимките вече има само печати. 

По време на проучванията сблъс-
кахте ли се с проблема за съхране-
нието на това голямо фотограф-        
ско наследство?

Да, този въпрос е важен. Тук стига-
ме и до ролята на архивистите. Един 
от най-големите проблеми за нас, 

Търговският кораб „Река“, който посещава варненското пристанище след Освобождението,                                           
Матеус Папазян, 1879 г.

Уличният фотограф и столът, на който 
сядат всички – богати и бедни, големи               
и малки
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изследователите, и за тези, които 
ще дойдат след нас, е достъпността. 
Читателите ще прочетат откъде 
съм взел някои данни, ще стигнат до 
някой музей и там става сложно. Ко-
гато излезеш от Варна, става много 
трудно. Правейки проучвания в един 
музей в Северна България, поисках 
от ръководството да ми предостави 
откупени преди двадесет години фо-
тографии на Каблешков и Бенковски. 
Отговориха ми, че колежката им, коя-
то отговаря за тях, се е пенсионирала 
и снимките не са индексирани. А това 
е откупка отпреди двадесет години! 
Обаждах се три пъти. Отказаха ми. 
Толкова за достъпността! 

Изследването ви стига до днешния 
ден. Но какво е бъдещето на фото-
графията според вас? 

В първата част на изследването може 
да се установи как се увеличава броят 
на професионалните ателиета заедно 
с икономическото развитие на Варна. 
Във втората част откривам една 
друга зависимост – на фотография-
та се е гледало като на много голяма 
леснина. Тази леснина е измерител на 
предстоящи икономически кризи. Пред 
90-те години на ХХ век във Варна има 
200 ателиета. Сега наблюдаваме зав- 
ръщане на фотографията в етапа на 
неорганизираност. Ако след първия 
период на неорганизираност в среда-
та на 20-те години се навлиза в етап 
на задруга, след това, по времето на 
комунизма, говорим за фотографско 
предприятие, сега се връщаме в на-
чалната точка. Франсис Фукуяма на-
писа книгата „Краят на историята 
и последният човек“. Мога да кажа с 
голяма степен на увереност, че се на-
мираме в края на културата на фото-
графията такава, каквато я познава-
ме. Когато фотографията се създава, 
тя влиза в една културна парадигма 
с всички нейни разновидности – ре-
портерство, промишлена, рекламна 
фотография и т.н. Тази обща рамка е 
унищожена. Цифровата фотография 
разгради това пространство. Ако 
се върна към началото на разгово-
ра, това изследване е добронамерен 
разказ за варненските фотографи. Не 

съм се стремил да ги сравнявам. Пос-      
тавил съм ги на една и съща основа от 
гледна точка на работата, оцелява-
нето и образната култура, която са 
ни оставили, защото благодарение на 
снимките на Хаджолян и Карл Албрехт 
знаем как е изглеждала Варна още от 

времето, когато е съществувала тур-
ската крепост. На представянето на 
книгата присъстваха всички роднини 
на Атанас Ксантопол, правнуците на 
Захари Жейнов, на Мардирос Папазян, 
Бояджиян, в Америка са двете дъщери 
на Пилибосян. Историята се допълва.

Замръзналото море и вълнолом, Коста Терзистоев, 1929 г., фотографията е отпечатана 
в сп. „Морски сговор“, 1929, бр.4



80

февруари 2023

Мъжът,

Осъзна това още като малко момче. 
Тогава в киносалоните се ядяха семки, 
най-вече слънчогледови. Люспите се 
изплюваха направо на пода, така че 
зрителите на по-късните прожекции 
стъпваха върху хрущящ под обувки-
те им килим. Сам или придружен от 
приятел, той се навърташе около 
контрольорките, очаквайки момент-
но отклоняване на вниманието им, 
за да се промъкне в салона. Обикно-
вено успяваше, защото беше придо-
бил до съвършенство изкуството да 
остава незабелязан или пък лелките 
се правеха, че не забелязват малки-
те гратисчии. В полутъмната зала 
се чувстваше защитен като риба в 
аквариум, макар че понякога някоя 
по-строга билетопродавачка включ-
ваше цялото осветление и при пов-
торната проверка, уловен за ухото 
или плеснат по дупето, безславно 
трябваше да напусне прожекцията. 

Всъщност рискът не си струваше. 
Защото с него се случваше нещо нео-
бикновено. Две или три минути след 
началото на прожекцията сякаш се 
включваше друга киномашина, да-
леч по-мощна от старата скърца-
ща бракма на градското кино, и пред 
очите му се появяваха последните 
кадри чак до заключителния надпис 
„край“. Така краят на историята му 
ставаше известен още в самото на-
чало. Очевидно в случая не ставаше 
дума за интелигентно заключаване 
на основата на налични, но все още 
несвързани в логично сюжетно цяло 

предпоставки, защото нерядко това 
се случваше дори преди да са въведени 
всички действащи лица. 

Същото беше и с книгите. Особено 
досадно се получаваше с криминале-
тата. Над страницата с описание-
то на лежащия в неестествена поза 
труп тутакси се наслагваше финал-
ният разказ на детектива. Загадка-
та се разгадаваше в самия момент 
на поставянето ѝ. Научните книги 
(защото нашият герой беше малко 
нещо учен) започваха с изводите и 
след това беше така отегчително да 
се проследяват разсъжденията на ав-
тора. Любовните романи съобщаваха 
за раздялата още преди да срещнат 
него и нея. Историческите объркваха 
времената. Спортните състезания 
го подлагаха на особен вид мъчение. 
Не успяваше да сподели радостта 
на футболистите от вкарания гол, 
защото ясно виждаше изписания на 
светлинното табло краен резултат 
в полза на противниковия отбор. 

Престана да чете книги, да ходи на 
мачове, заобикаляше киносалоните, а 
и концертните зали, в които въвеж-
дащото пианисимо биваше заглушено 
от гръмките финални акорди. Рядко, 
и то само по неизбежност, сядаше 
в ресторант, където ордьовърът 
имаше вкуса на диджестива. Опита с 
фотографията, изкуството, което 
сякаш събираше времената в едно. 
Но от това едно се проточваха дъл-
гите кервани на дните и той, разоча-
рован отново, виждаше избелялата 

почти до прозрачност снимка в ръце-
те на някакъв млад мъж, недоумяващ 
какви са пък тези непознати нико-
му хора, които би трябвало да са от 
семейството. 

И любовта, разбира се, любовта, в 
края на краищата. Момичето беше 
изящно като стара китайска ваза и 
без съмнение много влюбено. Но скоро 
след първата среща на погледите им 
„онова“ връхлетя с цялата си кате-
горична безцеремонност. Виждаше 
втората хавлия, оставена на просто-
ра да съхне – неопровержим знак за не-
чие присъствие само допреди няколко 
часа, втората чаша с утайка от кафе, 
преглътнатата прозявка след без-
сънната нощ. Почти физически почув-
ства сухотата в гърлото, болезнения 
сърдечен спазъм, отчаяното напря-
гане на ума да разбере случващото 
се. Не можеше да има съмнение: та-
къв беше краят на тази история. Той 
беше настъпил в самото начало, още 
преди тези цели тринайсет години, 
които идваха, и беше неотменен. Из-
ходът беше хладнокръвното приема-
не на това знание, привикването със 
сянката, която краят хвърляше вър-
ху всичко случващо се, помирението 
с горчивия привкус на невъзможното 
сбъдване. 

Или влизането в съвсем друга история. 

(Някакви случайни познати по-скоро 
колебливо споменаха, че го мярнали 
преди шест или седем месеца на неф-
тена платформа край Норвегия.)

Проф. Цочо Бояджиев е философ, поет, фотограф. Автор на книгите: „Неписаното 
учение на Платон“, „Студии върху средновековния хуманизъм“, „Античната философия 
като феномен на културата“, „Нощта през Средновековието“ и др. Преводач на 
Платон, Аристотел, Плотин, Тома от Аквино, Майстер Екхарт, Мартин Хайдегер, 
на португалска поезия. 

Цочо Бояджиев

който знаеше края на всяка история
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