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Началото на една година пред-                                  
полага опит за равносметка 
и това ни подтикна да обър-
нем внимание на критиката. 
На пръв поглед проблемите 

в критическото поле изглеждат 
„вътрешногилдийни“ и не чак толкова 
интересни за публиката. Ала е ясно, че 
случващото се там няма как да не е от 
съществено значение за процесите в 
българската култура.

Критикът е необходимият посредник 
между творбите и публиката, колко-
то и неговата позиция да си остава 
някак неопределена. Особено в наши 
дни, когато авторитетите не са на 
мода, а пък „оценките“ или „присъ-
дите“ се произнасят директно във 
вездесъщите социални мрежи. Не-
обходима ли е тогава критика или 
професионален ориентир, щом като 
всеки във фейсбук е едновременно ав-
тор, читател и естетически съдник? 
Сиреч – необходими ли са още „проку-
рори“ или „отрицатели“ във време на 
всеобщо неодобрение? 

И обратното, какво означава „поло-
жителна критика“: не се ли свързва тя 
основно с пиара, с чисто рекламните 
текстове, които, разпратени из ин-
тернет пространството, могат да 
бъдат прочетени навсякъде, даже с 
едни и същи правописни грешки? 

Все въпроси, които ни накараха да 
обърнем „критичен поглед“ назад: към 
ситуацията на „лоша обозримост“ в 
полето на българската култура през 
погледа на литературния историк 

проф. Михаил Неделчев, както и към 
полето на художествената критика 
преди и след 1989 г., и то през очите 
на автори от различни поколения. 
Целта на тази наша анкета за „арт 
критиката“ бе най-вече да се види как 
поколението след рухването на Сте-
ната гледа на властовите битки в 
групите, формирали се след ‘89 г., къ-
дето все още тегнат сенки от мина-
лото. Как и по какъв начин тези „нови 
критици“ обговарят ситуацията, и 
най-вече – как се стигна до сегашна-
та „критична безкритичност“, която 
диагностицира в статията си кура-
торът Борис Костадинов. И до какво 
води всичко това? До „напредък в на-
задъка“ – по думите на графика Иван 
Газдов, с чиито работи е илюстриран 
този брой – или до „назадък“ в доста 
чист вид?

Защото критиката и критичността 
са все по-липсващи рефлекси в публич-
ното поле. А истината е, че колкото 
и свъсено да ни се струва небето над 
днешния свят, „отчаянието няма да 
ни спаси“, както напомня в интервю-
то си в броя нобелистката Светла-
на Алексиевич. Въпросът е и защо – в 
бившия посткомунистически свят, 
а и не само в него – се формира едно 
ново „социално тяло“, което държи 
на безпроблемността и е заливано от 
периодични вълни на самохвалство 
и агресия. Ала това са само някои от 
дефицитите на „новата публичност“. 
Явно бедите и страданията, претър-
пени до 1989 г., не ни връщат изцяло 
усета за свободата, тъй като си ос-
тават непокътнати и рефлексите на 

„несвободата“. И те са нещо, което 
продължава да се „купува“ от хората. 
Ето защо, колкото и да не ни се иска, 
по думите на Йосиф Бродски, „да пра-
вим от себе си история с политика“, 
на практика става точно обратното. 
За което ни напомня в интервюто си 
и литовският театрален режисьор 
Оскарас Коршуновас. Той се връща 
към събитията преди трийсетина 
години, когато всички в Източна Ев-
ропа, както и в балтийските държа-
ви, си играеха на революции, докато 
истинската промяна се извършваше 
дълбоко под повърхността, наподо-
бявайки разместването на текто-
нични плочи. Само че не в земното 
ядро, а в историята. Тогава, през 90-
те, на един негов спектакъл по абсур-
дистки текстове на Даниил Хармс е 
съдено да се ползва с небивал успех. 
Без никой, включително и той, да е в 
състояние да обясни защо. Политици 
и граждани започват да си служат с 
реплики от постановката в общест-
вените дебати, а фразата „всичко е 
дим и мъгла“ дори става лозунг на из-
борната кампания. В една сцена от 
спектакъла „Там ще бъде тук“ един от 
героите се обръща към залата и пита: 
„Има ли нещо, което може да проме-
ни този свят?“. Публиката затаява 
дъх, а отговорът е: „Да, има такова 
нещо – мишката“. Което по замисъла 
на автора е трябвало да покаже, че 
светът не се променя с гръмки фрази, 
а от съвсем малки неща. Струва си да 
запомним тази фраза на Хармс – в пуб-
личността понякога малките неща се 
оказват неподозирано големи. 

КРИТИКАИ
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тема

Продължава ли критиката да върши оценъчната си работа, или е оставена на 
„самотек“? Критика ли са шумно огласяваните медийни текстове, или са рек- 
ламна дейност? Има ли „критична безкритичност“ в „арт полето“ и предпос-
тавка ли е тя за закрепването на културния провинциализъм? Необходима ли е 
въобще критиката или нагласата да мислим критически? Дискусия по темата. 

наброя
Критика на критиката
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Нека започнем с фигурата на кри-
тика като нежелан посредник и 
за различията между критиката 
преди и след 1989 г. 

Преди всичко критиката и като чи-
тателски интерес към нея, и като 
форма на разпространение е нещо 
твърде различно през последните 
десетилетия от онова, което беше в 
предишни години. Тя в много по-голяма 
степен се еманципира от литерату-
рата, тоест е много по-самостойна, 
отколкото приложна. Преди тя беше 
тясно свързана с конкретния текст, 
който е коментиран, с конкретната 
литературна среда и сюжет, които 
обглежда. След постмодерните пара-
дигми в хуманитаристиката самата 
критика стана много по-популярна 
и много по-самостойна. В България, 
разбира се, това не се случи веднага, а 
беше един по-късен процес. Ето едно 
от основанията да се прави днес кри-
тика най-вече в университетите. И 

цялото говорене, че днес няма крити-
ка, е просто невярно, защото това е 
критика пак, но твърде различна кри-
тика. Това е по-скоро критика, коя-
то е писана, за да бъде публикувана 
в книги, в монографии. Става дума за 
критика, която се отнася към други 
критически текстове, а не толкова 
и не само към самите литературни 
творби. Разбира се, това води до де-
фицити. Води дотам, че критиката 
не върши една от основните си рабо-
ти, а именно оценъчната си дейност, 
и подборът на литературните тек-
стове е оставен на самотек. Това при-
чини нови разцепвания в литература-
та, защото медийната пронизаност 
на литературата силно я притегля 
към тази зона на живота. Естест-
вено, че има медийно популярни ли-
тературни текстове, те са медийно 
огласявани и медийно коментирани, 
но това не е критика, то е някакъв 
тип рекламна дейност или друг тип 

обговаряне, което в действителност 
не е същинска критика. Разбира се, 
ако говорим за българската ситуация, 
беше необходимо да се обгледа всичко 
случило се и в т.нар. „алтернативна 
литература“, която впоследствие бе 
разгледана най-вече благодарение на 
проекта на нашия колега в НБУ доц. 
Пламен Дойнов – литература, която 
по някакъв начин е била укривана, из-
мествана встрани, нефаворизирана 
до промените. Имаше необходимост 
да се обгледа всичко случило се и съ-
щевременно критиката да се справи с 
новата си самостойност. 

Казвате, че предпочитате да не 
ви наричат литературен критик, 
а по-скоро литературен историк. 
Можете ли сега да погледнете на 
литературната критика през по-
гледа на литературната история? 
Къде се засичат двете?

Както казах, критиката в много 
по-голяма степен стана самостойна, 

Критикаи лоша
необозримост
Разговор с проф. 
Михаил Неделчев
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тя се доближи много повече и до ли-
тературната теория, и до литера-
турната история. Ако преди време 
критическите текстове бяха „не-
трайни“, защото бяха много по-тясно 
свързани с конкретни текстове, днес 
тяхната трайност е друга – както 
траят литературно-историческите 
текстове и литературно-теоретич-
ните текстове. Тоест конвергенци-
ята, която се случи в тези три зони 
на литературното самосъзнание – 
теория, критика, история – беше по 
посока на теорията и на историята, 
а критиката остави празнини, които, 
разбира се, се запълват от паратек-
стове или от текстове, които нямат 
особена стойност. 

Но да кажа и за себе си, тъй като това 
наистина ми се струва важно. Аз ня-
мам рефлекса на литературен кри-
тик. Следя повечето от това, което 
излиза, но за мен то се вписва в един 
дълъг исторически ред назад и аз не 
се стремя да реагирам моментно, ак-
туално. Нямам такива рефлекси, ня-
мам и такава бързина на писането. Не 
пиша бавно, а по-скоро ми е интерес-
но да добавям към моите литератур-
но-исторически сюжети нови тек-
стове от съвременната и актуална 
литература. 

Не изчезва ли вече занаятът на 
рецензента, това просто го няма?

Има го, но е минимализирано. Няма я 
тази задължителност на прочита, 
която съществуваше едно време. 
Преди време, ако напишеш рецензия 
например за писателя Павел Вежинов, 
всички ще прочетат рецензията ти, 
да не говорим, че самият Павел Ве-
жинов ще ти бъде евентуално благо-
дарен, тогава писателите страшно 
много ухажваха т.нар. критици. И мен 
много са ме ухажвали, понякога дори 
съм се поддавал и съм писал, ако не за 
много слаби, то за средни книги, едни 
неутрални рецензии, които не си ха-
ресвам сега, не че се отказвам от пре-
ценките си, но не си харесвам рецен-
зиите. Да напишеш добър критически 
текст е много сложна работа. За мен 
най-добрият български литературен 
критик е Иван Мешеков, който пише 

изключителни критически текстове, 
на всичкото отгоре са написани с та-
кова майсторство, че веднага стават 
и литературно-исторически тек-
стове, тоест той веднага ги вписва 
и в литературната история. Такава е 
малката му книжка за Багряна, такава 
е прекрасната му малка книжка за Ли-
лиев и разбира се, книгата му за Йор-
дан Йовков. Аз например имам такъв 
рефлекс, че винаги когато сядам да 
пиша за един автор, имам трима-че-
тирима критици, чиито текстове 
трябва да прочета, преди да започна 
да размишлявам – това са Иван Меше-
ков, Васил Пундев, д-р Милко Ралчев 
и евентуално Димо Кьорчев. Автори, 
които имам необходимостта да пре-
прочета и да видя какви критически 
формули са измислили те навремето. 
Много важни са критическите форму-
ли, които са някакъв трансфер, мост 
между критиката и литературната 
история. Обикновено тези крити-
чески формули след това стават ос-
нова за начина, по който се подреж-
да и осмисля творчеството на един 
писател. 

И все пак празнотата е проблем-
на. Според прочутата фраза на 
Вазов: „Щастлива е тази книга, 
която би се удостоила поне с едно 
ругателство“. 

Вазов не е могъл да се оплаче. Него-
ва литературна крепост е списание 
„Българска сбирка“ и всички Вазови 
книги там веднага се рецензират, ос-
вен че се поместват и всички отзиви 
за Вазови книги в чужбина. За него се 
пише и във всички други вестници 
и списания. Когато говорим за тези 
празнини днес, проблемът е, че наис-
тина няма рецензии във всекиднев-
ниците и седмичниците. Ако там 
има нещо, това са анотации, които 
по-скоро са рекламни материали. А 
анотацията трябва да бъде неут- 
рална като оценка, тя трябва да 
представя съдържанието, да дава 
едно първо осведомяване за излязла-
та книга. 

Обикновено се твърди, че оно-
ва, което не достига на съвре-
менната литература, е ярката 

отрицателна критика. Какъв е 
смисълът на тази критика според 
вас и защо е толкова дефицитна?

Отрицателната критика се пише 
най-трудно, лесно е да похвалиш ня-
кого дори без да си му чел книгата. 
Същинската отрицателна критика 
изисква работа над текста, изисква 
да си прочел внимателно този текст 
два-три пъти, да си водил бележки, 
да си систематизирал дефицитите, 
минусите, които си открил в текста. 
Освен това, за да е убедителна кри-
тиката, се изисква не само аргумен-
тация, но и логичност на твоя текст. 
Миналата година обаче наблюдавахме 
нещо, което и Портал Култура пред-
стави, наблюдавахме един абсурд – 
протече една абсурдна атака срещу 
поезията на Петър Чухов заради две 
малки фрагментчета. През цялата 
година едни доста странни хора от 
„Словото днес“ и кръга около СБП не-
прекъснато казваха, че са се явили 
някакви „либерасти“, явили са се хора, 
които са разрушили литературата, 
унищожили са литературния канон, 
разпердушинили са го и т.н. Всеки 
има право на мнение, но когато сипеш 
толкова едри обвинения, си длъжен 
да ги защитиш с обстоен анализ. При 
критиката се работи предварител-
но, ти натрупваш понякога цели пап-
ки, от които излизат две-три стра-
ници. Значи тя изисква много повече 
работа, а освен това ти създава и 
неприятности. А на трето място, 
много често самите редакции, които 
са, така да се каже, оскъдно публику-
ващи, не са склонни да си причинят 
неприятности с публикуването на 
такъв текст. 

Разбира се, днес неприятностите са 
от друг тип. Едно време беше различ-
но. Например аз мога да се похваля с 
един случай, с който съм много горд. 
Един добър поет – Петър Анаста-
сов, дългогодишен директор на плов-    
дивското издателство „Христо Г. 
Данов“, ми се обади по телефона и ме 
попита дали съм съгласен да напра-
вя годишния литературен преглед 
на белетристичната продукция на 
неговото издателство. Съгласих се, 
макар че все още не си бях подредил 
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в главата кои точно книги са излезли 
през тази година. И така през февруа-
ри ми донесоха цял кашон с книги, раз-
творих го аз, видях интересни книги, 
но и още две книги – едната на Камен 
Калчев, а другата на Андрей Гуляшки. 
Те бяха зам.-председатели на СБП, а 
аз бях младши редактор в изд. „Бъл-
гарски писател“, тоест те ми бяха 
началници, а аз бях някакъв незначи-
телен служител. Седнах аз, написах 
прегледа с хъс и го прочетох в препъл-
нената зала на Пловдивския клуб до 
площад „Джумаята“. В залата имаше 
към 200 души. Аз започнах така: „Кои 
книги според мен са най-значителни-
те от миналата година, ще ви кажа 
накрая, но веднага ще ви кажа кои спо-
ред мен са най-лошите книги – това 
са книгите на Камен Калчев и Андрей 
Гуляшки“. В залата настана пълна 
тишина за мое огромно удоволствие, 
гробна тишина. И аз прочетох по две 
странички за тях, обясних защо тези 
книги са толкова несполучливи и видях 
как двама души излязоха – отидоха да 
въртят телефоните до София. С ог-
ромно удоволствие прочетох текста, 
получих и много поздравления, разбира 
се. Петър Анастасов ми каза: „Много 
ти е хубав докладът, но големи непри-
ятности ще ми докараш“. На другия 
ден се върнах в София, но предвидливо 
си бях взел два дни отпуск. Оказа се, че 
още същия ден Камен Калчев и Андрей 
Гуляшки са отишли при директора на 
„Български писател“ Симеон Султанов 
и са казали: „Този да го уволниш ведна-
га, той е разбойник…“. Симеон Султа-
нов им отговорил: „Вижте, сега той е 
в отпуск, в своето отпускарско време 
е свършил някаква литературна ра-
бота, за която е получил хонорар, но 
това няма нищо общо с работата му 
в издателството. Следователно аз 
не мога да го уволня, обаче вие съвсем 
спокойно, като зам.-председатели на 
Съюза на писателите, можете да ми 
наредите да го уволня, но с писмено 
становище на Бюрото на СБП“. Тоест 
те би трябвало да свикат Бюрото и 
сами себе си да изобличат. Така рабо-
тата се покри. Разбира се, аз преста-
нах да общувам с Камен Калчев и Анд-
рей Гуляшки, с които дотогава бях в 
най-добри отношения. Искам да кажа, 

че тогава литературата беше силно 
йерархизирана и действително имаше 
литературни началници. Днес няма 
литературни началници и слава богу, 
тоест...

Един критик не може да изпадне в 
толкова героична поза...

Да, да.

Кои са спирачките днес?

Най-вече немарата. Бих казал, че един 
от основните дефицити е именно 
липсата на предварителна работа, 
днес не се чете задължително. Едно 
време, за да бъда литературен кри-
тик, когато излезе сп. „Съвременник“, 
сп. „Пламък“, да не говорим за в. „Ли-
тературен фронт“, който даваше 
тон, той колеше и бесеше – ние седях-                             
ме в писателското кафене и го чаках-  
ме да се появи в сряда следобед и го 
четяхме трепетно. И там са ни раз-
громявали, което поне на мен ми се е 
случвало няколко пъти. 

Не е ли прав Атанас Далчев, който 
казва, че големият критик е нещо 
много по-рядко от големия писател?

Да, той казва, че критикът е по-рядка 
дарба от поетическата дарба. 

Кой уби тогава критическата по-
зиция, комунистическият период 
ли?

Напротив, този период, при всички-
те негативи към него, много държе-
ше на критиката. Тя бе много важна 
дейност, имаше и критици, които 
в голяма степен се еманципираха – 
Тончо Жечев, Здравко Петров, Кръс-
тьо Куюмджиев и разбира се, Цветан 
Стоянов в някаква степен, въпреки че 
той не беше чист критик. Тогава има-
ше интересни критически текстове. 
Като тези на един забравен и много 
добър, макар и ляв критик, като Иван 
Пауновски, той имаше великолепни 
критически текстове. Имаше един 
прекрасен и почти незабелязан кри-
тик – Йордан Т. Христов, който дълги 
години работеше във в. „Отечествен 
фронт“ и пишеше едни малки бисери, а 
нашата колегиална общност изключи-
телно много го ценеше. Такива бисери 
никой вече не пише. 

Живеем във време, когато автори-
тетите са поставени под съмне-
ние, може би това обезсилва въоб-
ще полето на критическото? Във 
фейсбук всеки е критик?

Благодаря, че го споменахте, това ми 
дава повод да кажа следното: истин-
ският литератор мисли дълго и ин-
тензивно, преди да напише нещо. Не 
може да пишеш безотговорно. Това 
дрънкане, тази непрекъсната онлайн 
наличност, при която непрекъснато 
произвеждаш текстове и срещу теб 
вървят някакви текстове, е наисти-
на разпад на текста. Текстът има 
граници, той има логика и не може да 
бъде просто ей така хвърлен срещу 
друг текст. Представете си двеста 
души, наблъскани голи в една стая. 
Любов ли ще настане между тях? Еро-
тика ли ще настане? Нищо подобно. 
Абсурд ще настане. Е, нещо такова 
се случва според мен в т.нар. мрежа. 
Това е разрушаване на стила, а сти-
лът се култивира дълго. Всеки, който 
пише, знае, че ако не е писал, не дай 
си боже, два месеца, едвам започва 
да пише след това. За един литера-
тор пристъпването към текста е 
свещенодействие. 

А коя е по-голямата опасност, от 
кого е инструментализирана пове-
че критиката днес – от медиите, 
от книгоиздаването?

Слава богу, все пак литературата, 
включително и критиката, имат ня-
какво поле на автономност. И в него 
имат свои взаимоотношения, които 
не са свързани с финансовата страна 
на книгоиздаването, още по-малко с 
всекидневната или комерсиална пе-
риодика. Това са вътрешни необходи-
мости на литературата. Литерату-
рата винаги – дори когато не е имало 
никаква критика, дори в Античност-
та – е имала форми на самосъзнание 
в самите литературни текстове. 
Например в жанровата форма l‘art 
poétique – още от френските модер-
нисти, или пък в романите на Досто-
евски, Стендал, Балзак, които раз-
съждават за изкуството на романа, 
да не говорим за Томас Ман и за това 
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колко се разсъждава в неговите рома-
ни за изкуството на романа въобще. 
Необходимостта литературата да 
обглежда сама себе си, да разгръща 
своето самосъзнание, е вътрешна 
необходимост на литературата и тя 
не може да отмре. Критиката намира 
нови и различни форми в зависимост 
от особеностите на литературния 
живот и на съответния период. Тя го 
прави и винаги ще го прави. Може да 
го прави с малките текстове в Пор-
тал Култура на Деян Енев или Теодо-
ра Димова, може да го прави с някакви 
крилати фрази на Георги Господинов 
и прочее. Няма значение как, но ви-
наги го прави. Преди време написах 
– в търсене на ракурси, за да обхва-
на сложното творчество на Николай 

Кънчев – статия за критиката на по-
езията като тема в творчеството 
на Николай Кънчев. Там се вижда и как 
си е отмъщавал на тези, дето го тор-
мозеха – разбира се, в много завоали-
рана форма, до такава степен, че те 
не можеха да разберат за какво става 
въпрос. 

А до каква степен литературните 
награди и скандалите около тях 
изместват този дефицитен кри-
тически дебат?

Скандалите около литературните 
награди са вечен проблем. Не същест-
вува награда, която да е била възпри-
ета консенсусно. Двайсетте, трий-
сетте години на ХХ в. – имало е кавги 
между Елин Пелин и Йордан Йовков... 

Коя книга е премирана с пари от ми-
нистерството, кои пиеси са приети 
в Народния театър. Така е било още 
от времето, когато Яворов е артис-
тичен секретар... Тези конфликти 
са вечни. Писателското его е много 
силно, то е необходимо на писателя, 
инак той не може да пише. За да си 
писател, трябва да си и егоист в два 
плана: първо, да държиш на своето 
лично време и да създаваш комфорт 
на личността си, и второто е огром-                                                         
ната ревност и усещането за сърев-
нование. Много хубаво е описал тези 
неща социологът Пиер Бурдийо, кой-
то има цяла книга за литературното 
поле. Той описва тази воля за утвър-
ждаване не само на писателя, но и 
на отделната творба. Тези неща са 

Иван Газдов, Графикатура
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естествена необходимост, литера-
турата не може да съществува без 
тези напрежения. Нормално е във 
всичко това да има не само скандал-
ност, но и абсурдност. Навремето 
Кирил Христов, като мразел някого, 
особено някой, който получава награ-
да, му казвал: „Ще видиш как ще те 

Михаил Неделчев е роден през 
1942 г. в София. Завършва сла-
вянска филология и философия 
в Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“. В 
продължение на 15 години ра-
боти в отдел „Литературно 
наследство“ на издателство 
„Български писател“. Инте-
ресите му са в областта на 
българската литературна 
история, текстологията, ли-
тературния, политическия и 
културния персонализъм, ге-
опоетиката и актуалния лите-
ратурен живот. Депутат във 
Великото и в 36-ото народно 
събрание. Бил е ръководител 
на департамент „Нова бълга-
ристика“ в НБУ, председател 
е на Сдружението на българ-
ските писатели.  Носител 
на Националната награда за 
хуманитаристика „Христо Г. 
Данов“ (2003), на Бургаската 
литературна награда за ця-
лостно творчество „Голям 
златен Пегас“, на специалната 
награда на „Аполония“ (2004) и 
на наградата на Портал Кул-
тура за хуманитаристика за 
2016 г. През 2018 г. бе отли-
чен с националната награда 
за хуманитаристика „Богдан 
Богданов“. 

Михаил 
Неделчев

опиша във „Време и съвременници“. И 
го е описвал наистина. 

В този смисъл приемате ли дефи-
ницията на големия критик Фран-
тишек Шалда, че писателят твори 
от природа и от история, докато 
критикът самосъзнава култура-
та, че без критика културата не 
е възможна?

Да, това е теоретично коректно. Аз 
бих дал още по-широко определение, 
защото критикът е тип литератор: 
литераторът осезава света през 
писмената реалност. Тоест той няма 
пряк досег с действителността ос-
вен през писмената реалност. Или да 
вземем знаменитото определение на 
Лотман, че литературата е вторично 
моделираща система. Първично моде-
лираща система е езикът, а литера-
турата, тъй като нейно сечиво, неин 
материал е езикът, е вторично моде-
лираща система, тя моделира езика. 

А къде остана читателят? Свик-  
нали сме с тази популярна фраза, 
че критикът е между творбата, 
читателя и писателя. Къде е днес 
читателят? 

Както знаем, рецептивната теория 
казва, че няма литературен текст 
без читателски акт. Ако тук на мое 
място беше Александър Кьосев, той 
щеше да ви говори за това. Разбира 
се, че това е така: има някаква три-
ада, три страни на един триъгълник. 
Естествено, че литературна творба 
трябва да е социализирана и прочете-
на. В края на краищата коментарът, 
критическият текст е също форма 
на социализиране на литературния 
текст. Но аз мисля, че рецептивната 
теория сложи прекалено силен акцент 
върху читателя и обезсмисли фигу-
рата на автора. Тя вървеше заедно с 
прочутите тези на Барт и на Фуко за 
смъртта на автора. Но самият Барт 
в своята предсмъртна книга за рома-
на се отказва, макар и негласно, от 
теорията си за смъртта на автора. 
Има отиване от една крайност в дру-
га. Разбира се, че читателят е изклю-
чително важен, в края на краищата и 
самият критик е читател. 

Кои тогава са греховете на днешна-
та критика по отношение на това 
какви читатели се формират?

Грехът на днешната критика е в лип-
сата на професионална етика, която 
да включва системна задължител-
ност на текста, за който пишеш. Да 
включва също така стремежа, щом 
принадлежиш към една национална 
култура, да четеш и да следиш пуб-
ликуваното дори да не напишеш нито 
ред за съответната литература. В 
това отношение обаче веднага мога 
да бъда оборен, примерно, с практи-
ката в Съединените щати, където 
няма единно литературно поле, изоб-
що не съществува такова нещо. Там 
съществуват най-вече литературни 
центрове около университетите. Не 
навсякъде има литературно единно 
поле. В САЩ няма такова нещо, там 
литературата е разтворена в широ-
кото англоезично море. Но в България 
съществува друг проблем – когато 
става дума за критика, аз говоря за 
„лошата необозримост“ на днешната 
българска литература. Дори и да ис-
каш, ти не можеш да научиш за случ-
ващото се, защото има поетически 
книги, които изобщо не стигат до 
Народната библиотека. Някой е издал 
например книга в Силистра, в Добрич 
или в Благоевград, но не се е потрудил 
да я донесе до Народната библиотека. 
Има лош регионализъм, тоест разцеп-
ване не само на две литератури, кои-
то взаимно не се четат – литерату-
рата около „Литературен вестник“ 
или литературата около „Словото 
днес“. Ала има и цели региони, които 
си живеят сами за себе си. Примерно, 
бургаският регион: там излизат кни-
ги, направени са им премиери, знае се 
за тях, в местния вестник са излезли 
отзиви. Или пък в Стара Загора, или 
пък във Варна... Тоест има литерату-
рен живот, който си е местен и няма 
дори желание да се изяви, да стигне 
до столицата. През 20-те и 30-те 
години също е имало такива тенден-
ции, дори на два-три пъти са създа-
вани дружества на писателите от 
провинцията. Това аз наричам „лоша 
необозримост“. 

Разговора води екипът на сп. „Култура“
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Участвала съм в няколко дискусии за 
критиката. Някои от тях съм про-
вокирала във в. „Пулс“ и в. „Култура“ 
преди години. Всеки път с готовност 
съм осмисляла тази професия и себе си 
в нея, нетърпелива да науча мнението 
и разбирането на колегите за нея. Да-
вам си сметка, че дискусиите за кри-
тиката винаги са възниквали в няка-
къв наболял, така да се каже, момент 
– и за изкуството, и за обществото, и 
за самата критика, доколкото тя съ-
ществува в конкретния им контекст.

Първата дискусия, която предизви-
ках, беше във в. „Пулс“ през 80-те. На-
писах текст със заглавие „Панелните 
конструкции на българската крити-
ка“ и го връчих на Мария Василева – 
тогава редактор във вестника. И тя 
реши, че той е добро начало за диску-
сия по темата. Обаче текстът не мо-
жеше да бъде първи, а трябваше да я 
започне друг, по-идеологически издър-
жан: „Грозна ли е музата на критика“ 
на Мила Сантова, която впоследствие 
получи и награда, доколкото си спом-
ням, за така предизвиканата диску-
сия. Това нямаше и няма значение за 
мен, но само по себе си показва мисле-
нето за критиката тогава дори само 
в тези две заглавия.

Моето виждане беше за ограничени-
ята, които системата предполагаше 
и негласно налагаше в писането на 
статии за изкуството. В тази систе-
ма критиката дежурно отразяваше 
текущите събития, чиято основна 
линия бяха регулярните общи худо-
жествени изложби, организирани от 

СБХ. Те бяха тематични и идеологи-
чески издържани: „Подвиг, призна-
телност, дружба“ (Плевен), „Земята 
на Ботев“ (Враца), „Земята и хората“ 
(Толбухин, сега Добрич), „Ястребино“ 
(Търговище) и т.н. По-късно създаде-
ните бяха вече по видове и жанрове: 
сред тях „Пейзаж“ (Видин), „Портрет“ 
(Пазарджик) и др. Удобството на тази 
система беше, че младите художни-
ци дебютираха в тях и картината 
на художествения живот беше, общо 

взето, ясна. В отношението си към 
него критиката имаше малко възмож-
ности за изява, доколкото работите 
на художниците във властта, най-об-
що казано, трябваше да се отбележат 
като предполагаемо добри (и в някои 
случаи наистина бяха), а ако са твърде 
зле, просто се премълчаваха. Смяташе 
се за проява на изключителна смелост 
да намекнеш, че работата на такъв 
художник е слаба или недотам издър-
жана. Известна свобода за критиката 

Диана Попова

Запанелите
имузите

фотография Чавдар Гюзелев
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се откриваше при работи на художни-
ци в по-долните етажи на властта и 
при по-младите съответно. Които 
именно и четяха тези статии, не съм 
сигурна дали и доколко те имаха и дру-
га публика освен специализираната в 
изкуството.

При всеки случай установената пред-
става за критиката тогава беше, че 
тя е с второстепенна, незначителна 
и по-скоро декоративна роля в худо-
жествения процес. В тази представа 
критиците бяха неуспели художни-
ци, общо взето презирани от самите 
художници, които пък гордо мълча-
ха, оставяйки произведенията им да 
„говорят вместо тях“. При това по-
ложение жалбите на самата критика 
за „грозната ѝ муза“ и желанието да 
изтъкне, че и тя е важна, ми се стру-
ваше нелепо – поради търсенето на 
някакъв друг авторитет „отгоре“, 
който да признае и наложи на всички 
нейната значимост. Но то така и си 
беше. До появата на една статия на 
Елена Попова в началото на 80-те, 
написана като учебна рецензия и пуб-
ликувана в сп. „Изкуство“ – за изложба 
скулптура на „Шипка“ 6, която разбу-
ни духовете. Излизаше новото поко-
ление критици, моето.

Навлизането на новите форми и 
развитието на съвременното ни 
изкуство през 90-те закономер-
но предизвикаха няколко дискусии 
за критиката. Лично за мен това се 
случи през 1986 г. в Доспат, където 
художникът Стефан Зарков ме по-
срещна с думите: „С нетърпение те 
чакаме. Трябва ни изкуствовед, който 
да обясни на колегите какво правим“. 
А той с още двама участници в пле-
нер по живопис там правеха ленд арт, 
тогава наричан „хепънинг“. Не знам 
дали нещо смислено съм обяснила с 
малкото си и оскъдни знания тогава, 
но си дадох сметка, че критиката е 
отговорност и към самия художест-
вен процес, в който вече участва. 
При това през 90-те тя участваше 
в много и различни роли, включител-
но и тази на куратор. Дискусиите за 
критиката вече обсъждаха и тези 
нови роли, и тези нови отговорности 

в динамично променящия се контекст 
на съвременното изкуство в Бълга-
рия. Няма да се спирам на трудното 
приемане на самата дума „куратор“ в 
обществото, но и в професионалната 
артистична среда. Моето виждане 
и тогава, и досега е, че кураторът с 
изложбата, която прави, също заема 
критическа позиция. Но го прави за-
едно със и откъм страната на худож-
ниците и е съответно отговорен за 
резултата. Позицията на критика 
обаче е откъм страната на зрители-
те и публиката – и от нея именно оце-
нява този резултат, поемайки своята 
отговорност за оценката. В много 
подвижната сцена на съвременното 
ни изкуство, в която хората са срав-
нително малко, е важно всеки да е на-
ясно с позицията, която заема, и роля-
та, която има. В даден момент може 
да си критик, в друг – куратор, и ми се 
струва важно това да не се бърка.

В новия век стремително започна да 
навлиза лайфстайлът. И започна да 
налага леко и повърхностно промо-
тивно писане, включително и за изкус-                                                                                  
твото. Неизбежно беше това да се 
отрази и на критиката. Моят личен 
опит с него беше през 2001–2003, ко-
гато в. „Капитал“ изостави приложе-
нието за култура „Капител“ и напра-
ви „Капитал Light“, с което започна и 
завоят му към лайфстайла. Помислих 
си – добре, това е лесно писане, кол-
ко му е да имитирам лайфстайл и да 
прокарвам през него критика. И до 
известно време се справях сякаш. До 
момента, когато се запитах: добре 
де, аз какво имитирам тук – лайфс-
тайл или критика, само това ли видях 
в ето тази изложба? Дадох си сметка, 
че след като аз, с моя десетилетен 
опит в писането на критика, мога да 
се подведа, какво остава за младите 
критици, които тепърва тръгват в 
тази професия. Мислех си, че на тях 
ще им се наложи да направят обрат- 
ното – да започнат от лайфстайла и 
да стигнат някак до критиката. Не 
съм убедена, че успяха обаче.

Последваха десетина години, в които 
критиката залиня до пълно изчезване. 
За което имаше и обективни причини, 

разбира се, включително и поради лип-
сата на широки трибуни за култура в 
медиите. А в специализираните изда-
ния критическите статии бяха около 
изкуството, а не за самото него. На-
пример защо даденият художник е на-
правил изложба в точно тази галерия, 
а не в друга; защо я е подредил така; 
защо въобще е направил изложба, а не 
нещо друго... Една дискусия преди де-
сетина години – вече в интернет – ми 
показа до каква степен се е променило 
мисленето за критиката. Дискутира-
щите я обсъждаха преди всичко като 
упражняване на власт и заемане на по-
зиции в институционални йерархии, а 
самото изкуство сякаш бе само пово-
дът за това. Оправданието „не искам 
да си развалям отношенията с него/
нея“, което винаги си е съществува-
ло, отново взе надмощие. И започна по 
обратен ред да се прилага като санк-
ция към самотния критически глас, 
който се появява от време на време. 
Тоест той/тя няма право да критику-
ва изложби, защото е на еди-какви си 
позиции, защото е в еди-какви си ко-
мисии, журита и т.н.

В някакъв смисъл това е разбираемо 
в сравнително малката ни арт сцена, 
изправена пред предизвикателства-
та на голямата международна арт 
сцена. А и пред новите възможнос-
ти за пряка връзка с нея и с широка-
та публика не само чрез медиите, но 
и във фейсбук. Може би тъкмо това 
предизвиква и настоящата потреб-
ност от критика, а и от дискусия за 
нея. Какви са новите ѝ роли и функции 
в днешния ни много усложнен свят? 
Действително ли „пиарите са нови-
те критици“, както прочетох в една 
дискусия във фейсбук преди няколко 
месеца? Според мен в качеството си 
на пиари те не могат да бъдат кри-
тици – защото в тази своя роля те са 
промоутъри. Те трябва да изтъкнат, 
че тяхното събитие е най-важното, 
най-качественото... Затова и тази 
дискусия беше един вид надвикване 
на художници и куратори с техните 
си събития и с общото недоволство, 
че няма критика, която да ги оцени. 
Всичките еднакво и еднакво високо, 
предполага се.
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Да кажем какво е (художествена) 
критика е същото като да се опи-
таме да определим какво е нация или 
идентичност. Значенията, които 
придаваме на всички тези феномени, 
са временни и зависят от политиче-
ските уловия, възприетите истини 
и доминиращите представи в обще-
ството. Теоретици като Шантал 
Муф и Ернесто Лаклау ги наричат 
„празни означаващи“, които непрес-
танно се пре-договарят в зависи-
мост от политиките и властовите 
игри. Напоследък почти всеки път, 
когато се заговори за художестве-
ната критика в България, ставаме 
свидетели на страстната, еротиче-
ска битка на представи, авторите-
ти, позиции и убеждения, изразени 
в повече или по-малко емоционални 
реакции на защита, обвинения, ос-
порване, ирония, сарказъм или обрат-                                                                               
ното – в игнорирането на въпроса и 
неговото някак звучно подценяване. 

Ситуацията днес не е много промене-
на от ситуациите преди. Напротив 
– тя ги наследява. Имам предвид, че 
съдържа в себе си както (вече далеч-
ната) памет за критиката като ин-
струмент на идеологията, така и спо-
мен за разпадането на общото поле, 
оформянето на отделни платформи 
и позиции, сблъсъка на представи, 
които са част от груповите власто-
ви битки след 89-а година. Един бърз 
и съвсем схематичен поглед назад 
лесно би очертал дидактичния ха-
рактер на критиката и официалното 

свеждане на ролята ѝ до проводник на 
партийната линия в рамките на со-
циалистическата държава. Функция, 
която става най-видима в „жанра“ на 
доноса, където често изброяването 
на прости житейски факти е свързано 
с тяхната „критическа“ интерпрета-
ция в съзвучие с определен хоризонт 
на оценки и критерии. Отпадането 
на този хоризонт, или с други думи, 
на гаранта на (партийната) „исти-
на“, води до разпалването на различ-
ни властови битки за издигането на 
нови критерии за оценка, свързани 
и с нови представи за това какво е 
изкуство. За полето на визуалните 
изкуства критиката се превръща в 
градивен елемент на различни плат-
форми за легитимиране на едни или 
други художествени практики – на ав-
тори, произведения, куратори, пред-
стави за изкуство. Така критиката и 
кураторската практика се оказват 
неизменно свързани. Кураторите на 
90-те в България са и най-отявлени-
те критици. Дали това обаче помага 
за раждането на критиката като са-
мостоятелна дейност и институция, 
е отворен въпрос. Той остава нере-
шен и изместен от появата на нов 
тип „агенти“ в лицето на пишещите 
за изкуство. Стесняването на кръга 
на специализираните издания за кул-
тура, както и на тяхната аудитория, 
направи критиката зависима от па-
зара. Не от пазара на изкуство обаче, 
защото той все още не съществува 
пълноценно у нас, а от пазара на са-
мите издания, където изкуството 

попадна в рубриките, посветени на 
свободното време и моделите на жи-
веене. „Критиката“ се редуцира до 
способността да се пишат интерес-
ни, популярни, „секси“ текстове, кои-
то днес изпълват лайфстайл рубри-
ките и страниците на градските 
културни гидове. Сред факторите, 
които определят съвременното със-
тояние на критиката (по-конкретно 
в България), са и социалните мрежи, 
които днес радикално променят пред-
ставите за публично пространство и 
участват в създаването на феномена 
на постистината, при който водещи 
са (съ)мненията, вярванията и емоци-
ите, за сметка на фактите, обоснов-
ките и аргументите. 

Така стигаме до настоящите практи-
чески проблеми с критиката в Бълга-
рия, които са колкото специфични за 
нашата ситуация, толкова са и част 
от съвременното състояние в мно-
го по-широк план. И все пак какви са 
обстоятелствата, пред които ние 
се изправяме? Всеки, който работи 
активно в сферата на визуалните 
изкуства у нас, знае, че е добре подго-
товката на едно събитие да включва 
и предварителното „уреждане“ на 
текстове за публикуване. Независимо 
дали това е част от една изведена PR 
стратегия, или не, тези текстове са 
„продукт“ на организаторите, който 
се реализира в кръга им от близки ко-
леги и издания и има за цел да осигури 
видимост и/или контекст. Необхо-
димостта това да се прави страте-
гически е и най-болезненото място, в 

критика
Важното е да мислим критически

Владия Михайлова

Не ни е необходима
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което се усеща липсата на художест-
вената критика като самостоятелна 
институция. Това, разбира се, не озна-
чава, че отсъстват каквито и да било 
„критически“ текстове, но често те 
са инструмент за осъществяването 
на други цели; както подчертаваше 
една млада авторка – в България няма 

негативна критика, освен ако тя 
не е злонамерена. Дали това е така,                                                 
трудно може да се докаже по прин-
цип, факт е обаче, че текстовете, 
заявяващи се като художествена 
критика, са проблематични и често 
спорни. Оценката за тях би трябвало 
да е винаги конкретна и съобразена с 
няколко полупризнати, но реално съ-
ществуващи обстоятелства и усло-
вия. Ето няколко от тях – първо, кри-
тиката е инструмент за управление 
на видимостта, който лесно може 
да се превърне в начин на „справяне“ 
с конкуренцията. Второ – под флага 
на правото на свободно изразяване 
на мнение критиката често се оказва 
разтоварена от ангажимента да се 
обосновава, да изразява познание и да 
носи отговорност. Трето – всяка кри-
тическа позиция е свързана с гледна-
та точка на критика, а това означава 
с неговите/нейните знания и пред-
стави за изкуство. (В България все 
още изкуството се възприема най-ве-
че като автономно поле на действие, 
за него така се мисли и така се пише. 
Изкуствознанието е разграничено от 
науките за културата, социологията, 
философията или ги „използва“ доста 
литературно и буквално. Обратно на 
тази практика, в по-широкия, между-
народен план съвременното изкуство 
е неразделно свързано със съвремен-
ната теория на художествените 
практики.) Четвърто – критиката 
може да бъде продукт на спекулации, 
които са проводник на други наме-
рения, цели и интереси. Бихме могли 
да продължим изброяването на въз-
можните критически отклонения 
и по-нататък, но ще спрем дотук. 
Всяко едно от тези обстоятелства 
е част от практическата ситуация 
на критиката в България. В нея мо-
жем да открием следи от идеологи-
ческите спекулации и моделите на 
„доносничеството“. (Съвсем наскоро 
станахме свидетели на това в разго-
релия се „дебат“ по повод на вечерята 
пърформанс, съпъстваща изложбата 
на Ода Жон в Националната галерия, 
който пропусна всички възможни зна-
чими точки на критическа рефлексия 
към събитието, за да потъне изцяло в 

блудкаво критикарстване.) Можем да 
открием също така и ожесточената 
битка за легитимации и авторитет 
или пък безотговорното, понякога 
войнстващо невежество на тексто-
вете и мненията за изкуство. 

Зад всичко това се крият по-големи и 
фундаментални проблеми като лип-
сата на авторитети, както и на спо-
делен хоризонт от ценности, убеж-
дения, представи или професионални 
ориентири и правила, който да бъде 
макар и временен гарант и стабили-
затор на изказваните от критиката 
твърдения. У нас такъв гарант не 
може да бъде пазарът на изкуство, 
защото такъв почти няма, не могат 
да бъдат институциите на знанието, 
защото образователните модели са 
твърде остарели спрямо съвременни-
те условия и предизвикателства, не 
могат да бъдат и публичните инсти-
туции, защото самите те се борят 
все още за автономни и адекватни 
на настоящето изложбени полити-
ки и начин на функциониране. Такъв 
гарант не може да бъде и публиката 
поради разнородния си характер и ця-
лостната си незаинтересованост от 
средата на изкуство. 

Какво ще стане обаче, ако времен-
но се откажем да пишем критика, да 
създаваме класации, да поставяме 
оценки? Въобще за какво пък чак тол-
кова ни е необходима художествената 
критика и не е ли време да признаем, 
че във фрагментарното поле на пуб-
личността и ситуацията на пост- 
истина всички ние създаваме повече 
или по-малко критически текстове. 
Може би очертаването на различ-
ни пространства, тяхната публич-
ност, готовност да влязат в диалог, 
да се обосновават и аргументират 
е пътят към изграждането на една 
по-разширена публична среда, която 
превръща антагонизмите в агон. А 
това „проектиране на бъдеще“ не-
изменно минава през признаването 
едновременно на провала и на невъз-
можността на художествената кри-
тика в настоящето.

Владия Михайлова е куратор 
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с програмите за съвременно 
изкуство и с музейния архив на 
галерията. Интересува се от 
културна история, съвременно 
изкуство, социалния, политиче-
ски и образователен аспект 
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програма на фондация „Отво-
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В последните години текстовете за 
съвременно българско изкуство са 
в повечето случаи кураторски тек-
стове към една или друга изложба. 
Ако трябва да текстуализираме из-
куството от последните 10–15 го-
дини, то този процес ще се базира 
на компилации от различни куратор-
ски текстове, но не и от критиче-
ски такива. В случая коректно е да 
отбележа, че и аз от много години 
не се занимавам с писане на крити-
ка, а с кураторска дейност. И разби-
ра се, трябва да си дадем сметка за 

базисната разлика в практикуването 
на тези две дейности. Принципите на 
умелото забъркване на съставките 
за сладкиш от сладкаря нямат нищо 
общо с принципите, по които слад-
кишът бива оценен от небцето на 
клиента. В процеса на създаване на 
концепцията, селектиране на артис- 
тите и произведенията, поемане на 
отговорността за експонирането и 
комуникирането на изложбата кура-
торът е „най-вътрешното“ лице за 
проекта. Ролята на критика е съвсем 
друга. Консумирайки предоставеното 

му в блюдото на изложбената зала, 
той се радва на лукса да бъде дистан-
циран от кухнята, където то е било 
забъркано, и това би трябвало да му 
даде свободата, необходима за крити-
ческа оценка. 

Тук стигаме до една от забележи-
телните черти на българската сце-
на – честото смесване на дейности и 
липсата на диференциация. Един кура-
торски текст за определена изложба 
след това се тиражира в медиите под 
формата на критическа статия. Това 
показва или пренебрегването, или 
неразбирането на факта, че едната 
дейност предлага концепции, а друга-
та ги класифицира и оценява, използ-
вайки инструментариум, изработен 
в процеса на създаване на съвременни 
критически парадигми, и в желание-
то си да обясни, интерпретира или 
проблематизира работата на кура-
тора или артистите. Така в своята 
специфика тези дейности взаимно се 
самоизключват. 

Всъщност липсата на диференци-
ация е характерна за много от ак-
тивностите на сцената. Освен че 
кураторската дейност понякога се 
припознава като критическа, можем 
да наблюдаваме всякакви други обър-
кващи практики. Журналисти или 
администратори се опитват да се 
изявят като критици. Мейнстрийм 
изложби и фестивали са припознати 
като ексклузивни събития на съвре-
менното изкуство. Частни галерии, 
които освен че се опитват да разви-
ят пазара, придобиват функциите 

Борис Костадинов

Критична
безкритичност

Иван Газдов, Графикатура
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на образователни или обществени 
институции. В същото време имаме 
обществени музеи, чиито изложби 
много често са изцяло частни инициа-
тиви, замислени и организирани извън 
музея и само използващи неговото фи-
зическо пространство. Алтернатив-
ни артистични сдружения, които все-
кидневно се занимават с официални 
общински или държавни проблемати-
ки. Чуждестранни културни институ-
ти или посолства, които организират 
конференции, изложби и срещи, тясно 
касаещи българската сцена, които 
по ясно подразбиране би трябвало да 

бъдат организирани основно от бъл-
гарски обществени или образовател-
ни институции. 

Тази липса на диференциран подход 
при повечето активности е първата 
важна предпоставка за отсъствието 
на професионална критика, тъй като 
за критиката е необходима устойчи-
ва и диференцирана сцена. Критиче-
ската дейност по същество търси да 
прилага относително ясни критерии 
за институционалност, концепция, 
обществена значимост, качество или 
професионализъм. Когато тези кри-
терии са нерегламентирани във всич-
ки базисни звена, тогава критиката, 
като тяхно производно и като тяхно 
интелектуално надграждане, трудно 
би могла да функционира, без често 
да бъде поставяна в позицията да ко-
ментира една по същество абсурдна 
конюнктура. 

Втората предпоставка за липсата 
на критика е размерът на сцената на   
съвременното изкуство в България. 
Интензивността на събитията, как-
то и обемът на артистичната про-
дукция са крайно недостатъчни, за 
да провокират някаква постоянна и 
определяща критическа реакция. Тази 
година прекарах шест месеца в Бълга-
рия и броят на по-забележимите из-
ложби за този период беше не повече 
от 7 или 8. 

Тясната сцена в България води до 
един вече отдавна осъзнат, но за съ-
жаление съвсем непреодолян провин-
циализъм, който пък от своя страна 
води до третото неблагоприятно 
обстоятелство за критиката. Обек-
тивността на професионалните де-
бати е изместена от приятелски/не-
приятелски, междуинституционални, 
властови, поколенчески и какви ли още 
не междуособици. Невъзможно е да бъ-
деш независим критик в условията на 
сцена, където всеки познава всеки, 
защото в такава среда всякакъв кри-
тически коментар бива моментално 
възприеман като лично отношение, 
а не като реакция на изложба или 
произведение. 

Икономическата нецелесъобразност                             
е четвъртият фактор, който също 

Борис Костадинов е кура-
тор, работещ в междуна-
роден контекст между Ви-
ена, Берлин и София. Създал 
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Борис 
Костадинов

възпрепятства критиката. Ясно е, 
че с писане на критически текстове 
никой не би могъл да преживява. Тук 
няма защо да се спираме подробно на 
този факт, защото той е общовали-
ден в световен мащаб. Ще бъде наив-
но обаче да смятаме, че ниската цена 
на критическите текстове прирав-
нява общественото значение на кри-
тика в България в сравнение с това 
на Запад. Тамошните т.нар. star critics 
имат огромен брой последователи 
в социалните медии и тяхното мне-
ние бива разпространявано и широко 
коментирано. 

И все пак общественото значение 
на критиката днес е несъизмеримо 
по-слабо от това, на което тя се е 
радвала преди половин век. Джеймс 
Елкинс още преди доста години напи-
са: „Критиката по света е в глобална 
криза. Тя е като воал, който се вее без 
посока, подхванат от вятъра на кул-
турните дебати. Критиците пред-
почетоха да не упражняват правото 
си на оценка, а да описват и дори да 
създават произведения, вместо да 
заявяват ясно какво мислят за тях“1. 
Ако приемем, че ние неминуемо сме 
повлияни от глобалните тенденции, 
стигаме и до петия фактор, който 
би бил негативен за развитието на 
местна критическа практика, тъй 
като дори не бихме могли да очакваме 
някакъв евентуален интелектуален 
стимул „отвън“. 

В заключение бихме могли да кажем, 
че гореспоменатите особености или 
липси на българската артистична 
среда в съчетание с глобалния упадък 
на критиката са причината за липса-
та на тази дейност у нас. Без развити 
институции, интензивно развиваща 
се сцена, консолидирана професио-
нална общност, наличие на пазар на 
изкуство и адекватно образование, 
за съжаление, не бихме могли да очак-
ваме някаква промяна на статуквото 
в близко бъдеще. 

1 James Elkins, „What Happened to Art Criticism“, 
Prickly Paradigm Press, 2003.
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реализира редица изследова-
телски проекти, фокусирани 
около историята на българ-
ските пластични изкуства 
от Освобождението до 1944 г.                 
Сред тях са „Реставрация 
на паметта: Не/познатите 
художници от една картина“ 
(2014), „Свободният избор. Пър-
вите жени художнички“ (2015), 
„Голото мъжко тяло 1856–1944“ 
(2017), „Елиезер Алшех и „есте-
тиката на безобразието“ 
(2018). Автор е на десетки пуб-
ликации в списанията L‘Europeo, 
Abitare, A-specto, InGlobo и др.

Пламен В.
 Петров

За похода

Социалните мрежи в настоящия ди-
гитален свят повече от всякога се 
обособиха като пространство не 
просто за споделяне на емоции, чув-
ства и снимки-спомени, а като поле 
за писано слово, слово критично, сло-
во безмилостно. Да, днес човекът е 
по-критичен и по-пишещ от всякога. 
Всекидневно социалните мрежи са 
изпълнени с критици профани, кои-
то ръкомахат тревожно, постват 
трескаво, но не само за да придадат 
значение на собственото си изгубило 
смисъл битие, а водени от дълбоко-
то убеждение, че от тях зависи да се 
определи кое е добро и кое – лошо. За-
хапали са своята детска свирка, мис- 
лейки си, че единствено те държат 
рупора на истината.

Всред масата на тези критици профа-
ни се е настанила комфортно и скром-
ната група на българските интелек-
туалци, отдавна вписана в червената 
книга, в списъка с изчезващи видове у 
нас. Аристократи на духа, които, ако 
не са успели да си извоюват медийно 
късче пространство, в което да се 
изявяват, ползват социалните мре-
жи като трибуна, от която могат да 
обявят личната си позиция, при това 
често не само по теми от полето 
на професионалните си компетен-
ции. Оплакват, жалеят, ронят сълзи, 
стенат, издигат лозунги, постват 
снимки от звездните си срещи, от 
пътешествия разни, жлъчно осъж-
дат, надсмиват се. И всичко сякаш е 
в името на общуването с другите, в 
името на достигане на 5-хилядната 
приятелска листа, в името на набира-
не на все по-голям брой харесвания на 
отделна публикация или просто за да 
забележи някой, че и те са експерти, 
мислители, чиито думи имат някакво 
значение. 

Като че ли никога пространството не 
е било изпълнено с толкова огромна и 
така широкоспектърна в компетен-
циите си критикарстваща маса от 
интелектуалци и профани ведно. Тъл-    
па от мислители, която обособи кри-
тиката в инструмент за порицание 
или възторжена възхвала, в средство 
за полярни оценки – или „Осанна!“, или 
„Разпни го!“, вопли, зад които често 
прозира липсващата съдна способ-
ност, качество, което като че ли 
повечето хора, както изтъква фи-
лософът, „притежават в толкова 
малка степен, колкото кастратите 
– оплождаща сила“. Но лелеяната от 
всички ни свобода на словото позво-
лява всичко това, а призивите за то-
лерантност към Другия ограничават 
възможните противодействия срещу 
завоевателния поход на „новите кри-
тици“. Шествие на посредственост-
та, което помита всеки първокласен 
ум по пътя си.

Да, „новите критици“ са вече тук, 
навсякъде около нас. Колонизирали са 
всички културни полета, овладели са 
централни властови позиции. Когато 
им дадеш възможност за официално 
говорене – пред телевизионната ка-
мера, радиомикрофона, страниците 
на вестника, са политически корек- 
тни, предпочитат да не говорят с 
имена, конкретиката е заменена от 
говорене за нещата „по принцип“. Ко-
гато обаче приседнат край масата с 
приятели, ги връхлита духът на кри-
тика и смело и самоотвержено опо-
вестяват от пиедестала на собст-
вените си комплекси кое е добро и кое 
лошо. А сетне, в самотата на спал-
нята си, вторачени в дисплея на своя 
интелигентен телефон, „подострили 
критическото си перо“, трескаво дви-
жат палците си, пишат в социалните 

мрежи, за да порицаят събитие, човек 
или постъпка някаква или пък да обя-
вят другаря си по дело за най-добрия 
в еди-какво си… Това е ярко видимо 
именно в полето на художествената 
критика, каквото и всъщност да оз-
начава това. Едно поле, запълнено от 
групирали се по интереси художници 
и теоретици на изкуството, инте-
лектуалстващи и критикарстващи 
единствено в личното си, изпълнено 
с приятели пространство. Хленчещи 
аристократи, за които критиката не 
е инструмент за оценка и конститу-
иране на едно по-смислено настояще 
и бъдеще на съдната способност, а 
като че ли само метод за придаване 
на значение на личното им, често без-
смислено в собствените им очи съ-
ществуване. Това са малки групички 
елит, избрали да не бъдат на нивото 
на днешния ден. Друг е въпросът къде 
са – под или над него.

критици“
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Напоследък се говори много за кри-
тика, появиха се текстове и издания, 
част от които спорни, за това какво 
всъщност представлява тя. Това си 
има своята причина, а именно липса-
та на почти всякаква художествена, 
а и не само, критика у нас през послед-
ните години. Липсва практиката на 
това явление, какво е то и как работи. 
Ако говорим за художествената кри-
тика, една от причините е припозна-
ването на изкуството като форма 
на забавление и липсата на нужда от 
задълбочаване в него като многослоен 
инструмент за духовна еволюция. 

Второ, това са стесняването на кръ- 
га от специалисти и страхът да се 
говори открито, за да не се възпри-
еме личностно, а оттам да последва 
и изключване от въпросния „кръг“. 
Какво всъщност е критиката? Това е 
изкуството да даваш обратна връз-
ка. Този тип анализ или оценка, който 

подчертава възможностите за по- 
добряване на нещо. Френският фило-
соф и критик Мишел Фуко я сравнява 
с „добродетел“. Според него правил-
ната критика добавя положителни 
чувства и може да мотивира и стиму-
лира развитието. Но за да формираме 
разбиране и да анализираме даден кул-
турен продукт, са нужни реабилита-
цията на забравените естетически 
норми, подхранващи ценностната ни 
система отвъд бързо консумативни-
те забавления, и залагането на пре-
димно стари, традиционни, но сигур-
ни модели. 

Третата причина за липсата на гра-
дивна критика у нас е придаването на 
негативност. Това е свързано донякъ-
де с турбулентността на източноев-
ропейските политики през последни-
те двайсет години. Те създават среда, 
в която поносимостта на хората към 

определени механизми е минимална 
или отрицателна, така че, ако има ре-
акция, то тя се появява, за да изкаже 
крайно болезнена точка. Само с един 
обикновен клик в Google се вижда, че 
в сравнение със Западна Европа в из-
точната част се набляга предимно на 
деструктивната критика – обвине-
ния, недоволство и др.

Оттук произлизат и няколкото най- 
разпространени видове критика у 
нас. Това са съждения от типа „не ми 
хареса, хареса ми, ужасно е, страхот-
но е“. Това е вид примитивна критика 
и се свежда до най-първите нива, та-
кива без много напрежение, но „кри-
тикът“ желае да я предаде нататък в 
социалната мрежа или дори в статия. 
Подобна оценка не дава полза, защо-
то е субективна или прекалено опрос- 
тена, а съответно не може да бъде 
„платформа за подобрения“, какъвто 
е първоначалният смисъл на крити-
ката. Разбира се, тук има изключения 
според това доколко е авторитетен 
критикът и дали мнението му има 
нужната тежест. 

Критиката като
студен душ

Мартина Стефанова е култу-
рен мениджър, съосновател 
и изпълнителен директор на 
Арт фондацията ДОМА. Жи-
вее 12 години в Москва, където 
завършва образованието си 
по печатна графика в Москов-
ския държавен университет 
по печата. Междувременно 
специализира медии и анима-
ция в Южна Корея. От 2012 г. 
изследва активно сферата 
на съвременното изкуство 
като продуцент и съорга-
низатор в редица събития в 
България и чужбина. Има мно-
жество публикации в различ-
ни издания, редовен автор е 
в „Егоист“, където поддържа 
и ежемесечната  културна 
рубрика „Експертен коктейл“.

Мартина 
Стефанова

Другите два вида често срещана кри-
тика у нас са възприемането на лич-
ностно ниво и агресията. Винаги е 
трудно, говорейки за дадено произве-
дение или събитие, да се отделим от 
личността на създателя. Например 
да говорим за феминизъм без феми-
нистките. Подобно на личностната 
критика, агресията има сходна осно-
ва. Този афект обикновено е свързан с 
лична жизнена история, взаимоотно-
шения с даден жанр, човек, сектор и не 
може да бъде критика.

Умението да изкажем градивна кри-
тика, да направим забележка или 
аргумент, без да обидим някого, е 
изкуство, както и практика на опре-
делени норми. Не съждение, а именно 
практика за подобряване. Етиката 
отвъд съждението е това, което 
според Фуко представлява критич-
ното мислене. Разбира се, общи кри-
терии или норми, които да следваме, 

няма. Всичко зависи от самия подход, 
субект и неговата подготовка. 

Въпреки малката сцена и трудности-
те сме свидетели на все повече кул-
турни прояви у нас. Но доколко те са 
актуални или следват старите мо-
дели? А може би бързат да покажат 
актуалност, но в стремежа си отшу-
мяват като полеви куршуми? Или ос-
тават за по-дълго, но до каква степен 
са видими? Или образуват по-скоро 
някакъв затворен кръг от определени 
практики и процеси? 

Ако съпоставим художествената кри-                 
тика с тази по принцип и се замислим 
над това как даваме оценка на някого 
или нещо, то това би могло да проме-
ни не само отношението ни към из-
куството, а би оформило определен 
модел на поведение в изказването на 
съждения като цяло. И все пак да не 
забравяме, че истинната критика не 
е съждение, а намерение към подобре-
ние, един студен душ, който освежа-
ващо работи за здравето на духа и 
всеобщото благо.
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От решаващо значение за мен е спо-
собността да се ангажирам – с тема-
та, дейностите или дори фантазии-
те, пред които се изправям. Да бъда 
критичен, означава да разработя 
език, който не е непременно нов или 
творчески, но може да бъде споделен, 
разбран и развит. Критичната чувст-
вителност е от огромно значение за 
представителите на изкуството. 
Това е полето, което насърчава и въп- 
лъщава лудите идеи за развитие на 
себе си и на обществото. 

Не виждам възможности за промяна на 
сегашната политическа и икономиче-
ска структура, затова насърчавам 

създаването на всякакви микрома-
щабни общества, платформи, прос-
транства, които си поставят за 
своя цел определянето на нови гледни 
точки, проблеми и дневници на насто-
ящето. Културата се ражда от необ-
ходимостта на споделянето. Критич-
ното мислене е желанието да отидеш 
по-далеч, да стигнеш до крайното 
състояние на една идея или мисъл и 
да я разделиш от нейните външни 
влияния.

Художественото 
пространство на 
бъдещето

Войн де Войн е роден през 
1978 г. Живее и работи в Со-
фия. Има магистърска степен 
от Института за напреднали 
изследвания и пърформативни 
изкуства DasArts, Амстердам, 
и диплома от Gerrit Rietveld 
Academy, Amsterdam, Goldsmiths 
College – история на изкус- 
твото и театъра, Лондон, 
Ecole International de Cinema 
et Realisation (EICAR), Париж. 
Съосновател е на Институ-
та за пърформанс и теория 
заедно със Снежанка Михай-
лова. От юли 2016 г. ръководи 
независимо арт простран-
ство в София, наречено ÆTHER.

Войн 
де Войн

Пространството на бъдещето, кое-
то художникът създава, може да бъде 
много неща: пространство за хора, за 
производство, за работа и за живот. 
То може да е правдоподобна алтер-
натива на жилищно настаняване, да 
осигурява на общностите културно 
производство и фискална устойчи-
вост, да предоставя работещ модел 
за създаване на символни светове, да 
се противопоставя на обстоятел-
ствата, които парализират идеята 
за практика през целия живот на ху-
дожника и общността. 

Изграденото от художника простран-
ство на бъдещето е също и училище, 
класна стая и средство за учене; мяс-
то за деца, за възрастни, за кучета и 
котки. То е мозъчен тръст и детек-
тивска агенция. В него се предоста-
вят микроскопи, карти и измерва-
телни уреди, задават се въпроси и се 
предлагат решения, които формират 
идеи, нови политики и „засаждат“ 
културни структури. 

Критичното мислене,
фантазии за бъдещето
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Този мъртъв сезон
„Суровата зима“ е климатично явле-
ние, но до известна степен и рето-
рическа фигура, литературен топос. 
Това означава, че разказът за нея е 
подчинен на определена литературна 
конвенция, която непременно следва 
да бъде отчитана. На първо място 
значение има третирането на зимата 
като част от годишния цикъл. В сред-
новековна Европа функционални са две 
схеми. Една по-примитивна и опрос- 
тена такава, която срещаме най-ве-
че в ранносредновековни текстове, 
като например „Беоулф“, противопос-
тавя един на друг два „сезона“, зимата 
и лятото. Пролетта и есента нямат 
статута на самостойни съставни 
части на годината, названията им са 
„лингвистично периферни“, сиреч обо-
значаващи единствено качеството, 
изразено в типичната за съответ-
ния сезон дейност: haerfest е времето 
за прибиране на реколтата, lencten – 
време за пости (или обаче названието 
идва от старогерм. *langgitinaz, „дълги 
дни“, сиреч времето, когато дните за-
почват да се удължават). Бинарната 
схема предполага отчетливи иден-
тификации на противоположности-
те: лятото е символът на житейския 

просперитет, а зимата – на внезапно 
връхлитащите ни злощастия.1  При 
това противостоене афективната 
тежест пада несъмнено именно върху 
зимата. В лятото има като че някаква 
непростима игривост и лекомислие. 
Зимата, напротив, изглежда да крие в 
себе си дълбока, трудно постижима и 
смазваща ни със сериозността и съд-
бовността си тайна. Зимата е носи-
телката на същностното в годишния 
цикъл, в нея се случва всичко значимо 
и съдбоносно, определящо човешка-
та участ. Изглежда тъкмо поради 
това броенето може да става не по 
години, а по зими (wintra).2  Границата 
между двата сезона се прокарва съот-
ветно през март/април и септември/
октомври (нерядко точните дати на 
прехода са Пасха и Вси светии). Тази 
граница се прекосява рязко, от лято-
то се преминава в зимата и от зимата 
– в лятото, взривно, без опосредяващ 
период, а когато това прехождане съ-
образно принципа „или-или“ не се осъ-
ществи, понеже настъпилото лято е 
също така мразовито, ветровито и 
дъждовно, то сякаш зимата празнува 
своя всеобхватен триумф и като че ли 
никога няма да свърши.3 

Четирисезонната схема е засвиде-
телствана за Средновековието поне 

най-малко от VII век. При нея внима-
нието се насочва към въпроси като 
тези за по-стриктното определяне 
границите на всеки сезон, за броя на 
дните в него, за датите на равно-
денствията и слънцестоянията.4  За 
характеризирането на зимата ре-
шаващо се оказва определянето на 
първия ден от годината, в отнесе-
ността си към който придобиват ха-
рактеристиките си отделните вре-
меви сегменти. Сред многобройните 
варианти (Благовещение, Великден, 
Рождество, първи септември и т.н.) 
най-популярен изглежда да е този, 
според който Бог е сътворил света 
през пролетта, тоест тогава, когато 
елементите са в съвършено равнове-
сие и условията, включително кли-
матичните, са оптимални.5  Точната 
дата, двадесет и пети март, се оп-
ределя съгласно Юлианския календар, 

Цочо Бояджиев

Зимата през Средновековието

Дали средновековната зима е само „мъртъв сезон“ – 
с непоносимия студ, смъртната белота на пейзажа 
и принудената бездейност на човека? Или тя е 
неизчерпаем резервоар на смисли спрямо случващото 
се, доколкото и Иисус е роден през една зимна нощ? 
Фрагменти от най-новия проект на проф. Цочо 
Бояджиев. 

ЗИМАТА
през

Средновековието

Питер Брьогел, „Ловци в снега“, 
1565 г., детайл
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а първи януари се налага като начало 
на годината едва с реформирането на 
календара от папа Григорий XIII през 
октомври 1582 г. Изборът на първия 
ден на сътворението включва два 
екзегетични кода. Полагането на 
първия ден в самото сърце на зимата 

поражда знаменитото напомняне на 
Бернар от Клерво, че Христос е ро-
ден неслучайно през зимна нощ, а зна-
чи, че зимата, също както нощ-та, е 
„бременна“ с всички събития, които 
предстои да се случат, че тя е не-
изчерпаемият резервоар на смисли, 
които си струва да бъдат разчете-
ни. При другата подредба, където в 
началото стои пролетта, зимните 
месеци остават последни, което улес- 
нява аналогизирането на зимата със 

старостта, с упадъка на телесните 
и душевните сили и със смъртта.6  В 
последния случай зимата се включва в 
ритъма на времената, в който всеки 
сезон е „кайрос“, сиреч сгодното вре-
ме за определени действия7 , а на нея 
се гледа като на противостояща не 

само на жаркото лято, но и на неж-
ната пролет, възхвалявана в лирика-
та на трубадурите и в творбите на 
Фроасар и Гийом дьо Машо, и на ти-
хата есен, която предстои да стане 
предпочитаният сезон на интимна-
та лирика. При това противостоене 
зимата е по-скоро само негативният 
фон за възраждащата се или натежа-
лата от плод природа. Тя обаче може 
да бъде разглеждана и сама по себе си, 
без оглед на останалите сезони.8  Така 

видяна, тя явява себе си като наис-
тина „мъртъв сезон“ – с непоносимия 
студ, скованата от сняг и лед земя, 
смъртната белота на пейзажа, при-
нудената пасивност и бездейност на 
човека, мрачните дни и дългите тя-
гостни зимни нощи, непроходимите, 
затрупани от зимните хали пъти-
ща, разнасящата се воня на гнилост 
и развала. Такава именно е зимата в 
баладите на Йосташ Дешан, поета 
от времето на Стогодишната вой-
на.9  Наистина, зимата е елемент от 
Божията уредба на света и тя е по-
лезна с оглед ритъма и равновесието 
на творението, а може дори да бъде 
приятна, когато е мека, без силни 
ветрове и наводнения.10  Затова като 
че не е правилно да се роптае против 
нея. Проблемът обаче е там, че „при-
ятната“ зима може да бъде симптом 
за дълбинния разпад на самия божест-
вено регламентиран порядък, раз-
общаването на годишните времена 
с естествените им качества11, от-
съствието на характерните за съ-
ответния сезон природни явления12, 
гибелното пренареждане на времена-
та.13  А това е несъмнена индикация за 
скорошния край на света.14  Така спо-
менаването на красотата на зима-
та, например тихо сипещия се сняг15, 
е голямо изключение. Защото същ-
ностното определение на този сезон 
е непригодността на зимните месеци 
за каквато и да е сериозна човешка 
дейност. Нелепо е, настоява Дешан, 
предприемането на военни кампании 
през зимата.16  Зимният лов е свързан 
с такива неудобства, че разумният 
човек ще го пренебрегне дори ако бъде 
поканен от самия крал. Невъзможни 
поради затрупаните пътища и бурно-
то море са пътуванията. През зимата 
не се строи къща. Студът, снеговете 
и болестите правят неприятни дори 
сватбените тържества, поради кое-
то човек трябва да избягва да се жени 
през зимата. И той при всички случаи 
трябва да се противопостави на нас-
тояванията на съпругата си за учас-
тие в организираните през зимните 
вечери балове. Изобщо зимата е сезо-
нът на меланхолията и самотата, от 
които могат да ни спасят единствено 

Иван Газдов, Графикатура по Брьогел
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приятелите, трогателно призовани 
от поета в едно прелестно рондо17 :

В този селски дом съм в обсада.
Вие можете да я свалите.

Пиша стихове от досада.
В този селски дом съм в обсада.

Вече истински ми присяда
от децата, студа и мъглите.
В този селски дом съм в обсада.
Вие можете да я свалите.

Зимата е наш враг и затова е редно да 
се въоръжим срещу нея, да се подгот-
вим за дългите часове на принудена 
пасивност, да се запасим с необхо-
димото и да премислим възможните 
противодействия срещу еднообра-
зието и скуката на зимните дни. При 
всички случаи човек трябва да се за-
паси с дърва за огрев и поетът се об-
ръща за това към сюзерена си, позо-
вавайки се на древната традиция той 
да осигурява отоплението на своите 
васали.18  Ако това е невъзможно, пре-
поръчително е нещастникът да бъде 
приютен през зимата и по този начин 
да бъде спасен от студа в собстве-
ното си некомфортно обиталище. 
Добра защита срещу студовете са 
топлите дрехи, като качулката за 
главата е задължителна за времето 
от Вси светии, когато е началото на 
зимата, до самия ѝ край на Великден. 
За всичко това, плюс за разнообразни 
пикантни ястия и добро вино, трябва 
по възможност да сме се погрижили 
отнапред и да спазваме оня храните-
лен режим, който ще удържи баланса 
между четирите течности в организ- 
ма и ще ни съхрани здрави. 

Към описанието на спецификата на 
„мъртвия сезон“ средновековните ав-                                                                                     
тори пристъпват от различни стра-                                                                                         
ни. В своето енциклопедично съ-
чинение Рабан Мавър прибягва до 
класическия квазиетимологичен ана-
лиз. Названието на зимата, hiems, 
се свързва с „хемисфера“, тъй като 
в този сезон кръговратът на слън-
цето е скъсен. Тъкмо поради това се 
използва и друго име, bruma, което 

идва от braxin [brachys], тоест brevis. 
Всъщност възможно е произходът 
на думата да е свързан с повишения 
апетит през мразовитите месеци, 
който на гръцки е broma. На свой ред 
hibernus идва от hievernus, название 
за междинния период между зимата 
и пролетта, но в един по-разшири-
телен смисъл обозначаващо цялата 
зима.19 Едно чисто натуралистично 
описание срещаме в псевдо-Аристо-
теловия трактат „Тайна на тайни-
те“, преведен от арабски на латински 
около средата на дванадесетото сто-
летие и скоро след това препреведен 
на народните езици: Зимата има нача-
лото си с встъпването на слънцето в 

знака на Козирога и трае седемдесет и 
девет дни и четиринадесет часа, си-
реч от двадесет и трети декември до 
двадесет и първи март. В този пери-
од нощите са дълги, а дните – кратки. 
Студ сковава земята, веят силни вет-
рове, окапват листата на дървета-
та. Голяма част от растенията уми-
рат и се вкаменяват; много животни 
потърсват убежище в земното лоно 
или в планинските пещери. Въздухът 
омрачнява, отпадат телесните сили 
и светът е като старица на прага на 
смъртта. Зимата е студена и влажна. 
Докато трае тя, следва да избираме 
топли храни и да избягваме пресища-
нето, за да не би да се възпрепятства 

храносмилането, което иначе проти-
ча добре през този сезон, през който 
поради силния студ навън топлината 
се събира вътре в тялото и подпома-
га движението на жизнените сокове.20 

Освен подобни най-общи и в някакъв 
смисъл тривиални описания ние от-
криваме обаче и пасажи, обсъждащи 
конкретни натурфилософски теми, 
свързани с интересуващия ни сезон. 
Така например анонимният автор на 
една манастирска хроника от пър-
вата половина на ХII век дискутира 
представата за образуването на леда 
в резултат от сгъстяването на въз-
духа (glacies congelata ab eris densitate).21 
Особено озадачаваща изглежда като 
че противоестествената поява на 
гръмотевици през студената и влаж-
на по природата си зима.22  Този въпрос 
поражда разногласия между двама от 
най-значимите натурфилософи през 
дванадесетото столетие – Гийом от 
Конш и Аделард от Бат.23  […]

Зимата обаче не е просто природен 
феномен, но и символ, физическа реал-
ност, натоварена с много и най-раз-
нообразни значения. Зимата е и ме-
тафора, отнесена към една или друга 
страна на универсума и на човешко-
то присъствие в него. Поради снега 
и сковаващия студ тя най-напред се 
свързва със севера, с онази посока на 
orbis terrae, която се асоциира със зло-
то и разрухата и където, както из-
глежда, се намира самата преизпод-                 
ня.24  Когато за начало на годината се 
обяви пролетна дата, зимата лесно се 
оприличава на старостта, последния 
етап от живота на човека. Аналоги-
ята заляга в основата на ламентаци-                                                                                  
ите, „риданията“ за бързопреход-
ността на живота. Младостта, четем 
у Йосташ Дешан, е като април или 
май, но надхвърлим ли трийсетте, из-
чезва зелената свежест, на мястото 
на предишните радости се настаня-
ва тъгата, кукумявката запява своя-
та смъртна песен и ние заживяваме 
със спомена за изгубените наслади.25  
Метафоричното сближаване на зи-
мата със старостта може да става 
обаче и емоционално по-сдържано 
и да се свежда до хладнокръвното 

„Зимата е 
носителка на 
същностното в 
годишния цикъл. 
Изглежда, че 
зимата крие в себе 
си дълбока, трудно 
постижима и 
смазваща ни със 
сериозността и 
съдбовността си 
тайна.“
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изброяване на сходствата: зимата 
е като старостта период на упадък, 
студена и влажна, време, в което до-
минира флегмата и под влияние на 
черната злъч се усилва меланхоли-
ята.26 Оттук се определя препоръ-
чителното човешко поведение към 
края на живота. Срещу старостта 
няма как да се борим, но разумно е 
да вършим това, което ни подсказ-
ва януари: да се топлим край огъня и 
да пием „от две чаши“.27  Доколкото 
мизерията на старостта включва в 
себе си и бедността, то последната 

също се съотнася със зимата, още 
повече че самата зима се отличава с 
оскъдността на цветовете, звуците, 
човешките дейности, обичайните ра-
дости. Зимата е, по-нататък, образ 
на изгнаничеството, на обездомява-
нето в една епоха, когато мястото 
е същностен компонент от иденти-
фикационния комплекс на човека.28  
Тя е топосът на пенитенциалната 
дисциплина в живота на поклонника, 
а в есхатологичен план е царството 
на вечните ледове, сковаващи преиз-
поднята, които не могат да бъдат 

стопени от жарта на стотици огне-
ни клади.29  В интимната лирика зи-
мата е символ на неосъществената 
и може би неосъществимата любов30,                                                                  
на болката от раздялата с възлю-
бената31 , при все че тя може да сим-
волизира чистотата и нежността 
на обичаната девойка32  и да е повод 
за демонстриране твърдостта и 
жертвоготовността на младия влю-
бен33 , чиито чувства устояват и на 
най-жестоките изпитания.34 Мно-
гообразието на възможните сим-
волични идентификации превръща 
зимата в трудно дефинитивно опре-
делима реалия, пригодна за включва-
нето ѝ в жанра на гатанките.35  И на 
противоборствата.

Две парижки зими
Големите френски хроники от петна-
десетото столетие отбелязват спе-
циално две крайно сурови и страшни 
зими. Първата е тази между 1407 и 
1408 г. Анонимната хроника за цару-
ването на Шарл VI я описва по-скоро 
констативно, без особена екзалта-
ция. Снегът и студът се задържали 
цели три месеца, а когато времето 
най-сетне омекнало, огромните леде-
ни блокове разрушили мостовете, во-
дите залели околните къщи, а хората 
се оттеглили към близките височи-
ни и не се осмелявали да ги напуснат, 
докато реката не се върнала в кори-
тото си.36 Eнгеран дьо Монстреле на-
рича 1407, годината, в която e убит 
Орлеанският херцог – „годината на 
голямата зима“. Ужасяващият мраз 
продължил цели 66 дена, а когато ле-
довете се стопили, придошлите води 
на Сена срутили Пон Ньоф и причинили 
огромни поражения на много места в 
кралството.37  Никола дьо Бай, секре-
тар на парламента в Париж, споделя в 
дневника си личните си впечатления 
от тези знаменателни събития. Ло-
шото време започнало по Свети Мар-
тин и продължило цели два месеца, 
през които никой не съумявал да свър-
ши каквато и да е работа. Той си бил 
осигурил мангал с огън, за да предпази 

Питер Брьогел, „Мост и мелница“, 1526 г., детайл
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мастилницата си от замръзване, но 
това не му се удало.38  В сряда, на 17 
януари 1408 г., студът бил толкова 
силен, че той не съумявал да изготви 
регистъра, тъй като мастилото и 
писецът замръзвали след изписване-
то на само две букви. Хората казвали, 
че такъв мраз не е имало от поне сто 
години. Реките и най-вече Сена били 
замръзнали така, че хората преми-
навали по леда дори с талиги. Такъв 
дълбок сняг не се помнел. В Париж не 
достигали дърва за огрев, а също и 
хляб, понеже водениците били скова-
ни, така че брашно трябвало да бъде 
карано от околностите. В особено 
тежко положение се оказали бедня-
ците, които нямали нито хляб, нито 
вино, нито пари, нито отопление и 
които не били в състояние с дребния 
си занаят да осигурят необходимото 
на многобройните си деца. Вечерта в 
понеделник, 30 януари, ледът започ-
нал да се топи. Ледените блокове се 
понесли с такава сила, че разрушили 
дървения Пти Пон и залели къщите 
около „Нотр Дам“. Започнали да под-
дават дори каменните основи на Пон 
Ньоф пред кралския дворец. Силата 
на стихията нараствала и от това, 
че при Сен Пол все още неразтопени-
ят лед образувал нещо като преграда 
пред прииждащите води. Пострадали 
околните домове, обитавани най-ве-
че от търговци и всякакви занаят-
чии. Пороят разрушил и мелниците на 
Парижкия епископ. За щастие нямало 

човешки жертви. Самият Никола пре-
косил на следващата сутрин каменния 
мост, който все още се държал, но две 
от къщите под него били вече напо-
ловина наводнени. Други служители 
на парламента обаче не посмели да 
поемат риска. Чак до петъка някои от 
адвокатите, прокурорите, кралски-
те съветници и даже самият предсе-
дател не се явявали на работното си 
място.

Зимата на 1481 г. започнала сравни-
телно късно, денят след нощта на 
Рождество. Страшните студове, как-                                                                      
вито старите хора не си спомняли, 
траели до осми февруари, сиреч в 
продължение на шест седмици. Сена и 

нейните притоци замръзнали. Ледът 
бил плътен и здрав, така че хората 
прекосявали реките дори на кон или с 
талига. Много от лодките били бук-
вално смазани от ледовете. Застра-
шени били дори каменните мостове, 
като например Сен-Мишел срещу 
„Нотр Дам“, така че собствениците 
на домове там изнесли цялото си иму-
щество, докато премине опасност-
та. Разрушени били и седем воденици. 
Прекратила се доставката на дърва 
по реката. Наистина, селяните от 
околностите ежедневно карали дър-
ва в Париж с каруци или на коне, ала те 
били, от една страна, сурови, от дру-
га – прекомерно скъпи, като цената за 

„Зимата, също 
както нощта, е 
„бременна“ с всич-
ки събития, кои-
то предстои да се 
случат, тя е неиз-
черпаем резервоар 
на смисли, които 
си струва да бъ-
дат разчетени.“

„Богатите часове на дюк дьо Бери“, XV в.
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Проф. Цочо Бояджиев е един 
от водещите български уче-
ни хуманитаристи, осново-
положник на философската 
медиевистика у нас. Препо-
дава история на античната и 
средновековната философия 
в СУ „Св. Климент Охридски“. 
Автор е на книгите: „Неписа-
ното учение на Платон“ (1984), 
„Студии върху средновековния 
хуманизъм“ (1988), „Античната 
философия като феномен на 
културата“ (1990), „Августин 
и Декарт“ (1992), „Философия 
на Европейското среднове-
ковие“ (1994), „Кръговрат на 
духа“ (1998), „Нощта през Сред-
новековието“ (2000). Преводач 
е на съчинения на Платон, 
Аристотел, Тома от Аквино, 
Майстер Екхарт, Братя Грим, 
на съвременна португалска по-
езия и др. Изявен фотограф, 
автор на изследването „Фило-
софия на фотографията“ (2014). 
През 2015 г. проф. Цочо Бояджи-
ев получи Голямата специална 
награда за цялостно твор-
чество на Портал Култура. 

Цочо 
Бояджиев 

наръч достигнала до седем или осем 
солида. Цената им би станала даже 
още по-висока, ако парижките астро-
лози биха били прави в прогнозите си, 
че студовете ще траят до началото 
на март. В действителност размра-
зяването на снеговете започнало три 
седмици преди споменатата дата, 
макар че времето останало студено 
чак до средата на май. Лозята и дър-
ветата измръзнали и очакваната ре-
колта била погубена.39 

От тридесет години никой не помнел 
такава жестока и ужасяваща зима, 
разказва Жан Молине. Студовете за-
почнали на 24 декември и траели до 7 
февруари, без нито един ден затопля-
не. Духал непрестанно леден вятър. 
Температурите били такива, че мал-
ките деца били намирани мъртви в 
своите постели и люлки. Конниците 
премръзвали и щом слезели от коне-
те, се строполявали мъртви на земя-
та. Поклонници, скитници, събирачи 
на съчки и дървосекачи, неспособни да 
понесат страшния студ, предавали 
Богу дух в полето, край плетищата, 
в горите и сред гъстаците. Птиците 
замръзвали по време на полет и били 
намирани мъртви из ливадите и па-
сищата. Замръзналата суха земя ли-
шавала дърветата от необходимата 
им влага и много от тях загивали или 
оставали безплодни. Времето се запа-
зило странно и необичайно дори през 
април и май. Продуктите поскъпна-
ли неколкократно. Мнозина бедняци, 
които успели да се спасят от зимните 
студове, не могли да избегнат глада 
през лятото и измирали по торища-
та и улиците. На 14 февруари, както 
и петъкът след това в Бургундия, в 
Дижон, валял кървав дъжд, следите 
от който останали върху фасадите и 
покривите на къщите.40  
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Последната ви книга – „Дремещи 
спомени“, събира персонажи, кои-
то откриваме и в предишните ви 
романи. Призраци, идващи да по-
пълнят пъзела, още по-неуловими 
сенки?

Наистина се срещат герои, изникващи 
в предходните ми книги… Може би за-
щото става дума за един-единствен 
„роман“, писан по непрекъснат начин. 
Някои от тези герои се открояват да-
леч по-ясно, отколкото в другите ро-
мани, ала се случва някой от тях да не 
носи вече същото име, което показва 
несигурностите на паметта.

Вие пишете: „Бях сигурен, че в бъ-
деще ще е достатъчно да изпишете 
на екрана името на някоя личност, 
която някога сте срещали, и чер-
вена точка ще укаже онова място 
в Париж, където бихте могли да я 
намерите“. Тази очевидност оба-
че не прави ли невъзможно цялото 
това бленуване по „дремещите спо-
мени“ в заглавието?

Тъкмо това се случва с интернета, 
който позволява бързо да откриете 
дирите на някого. А това е в проти-
воречие с начинанието на романиста: 

безкрайното и често напразно издир-
ване, един блян. За щастие интернет 
не може да отговори на всички въпро-
си. Което оставя свободно поле за въ-
ображението и мечтите на писателя.

Темата за „фугата“ е твърде от-
четлива в текста. „Фугата“ в 
смисъла на бягство, но може би и в 
музикален смисъл, където темата 
„бяга“ постоянно, от един глас към 
друг?

Да, тези две теми, извикващи поня-
тието „фуга“, са ми много близки. Те 
могат да бъдат и противостоящи си: 
бягство, но също и завръщане, в му-
зикален смисъл. Струва ми се, че дори 
без да си давам сметка, романите ми 
всъщност са повторения, преразкази, 
рефрени, както в музиката.

Друга важна тема е тази за „вечно-
то завръщане“, по повод на което 
разказвачът мечтае да възкреси 
всичко преживяно, но „да го изжи-
вее по-добре, без грешките…“. Не е 
ли това една възможна дефиниция 
на литературата?

Терминът „вечно завръщане“ би 
могъл да служи като дефиниция на 

литературното начинание. Връщане-
то към някои епизоди, които вече сте 
преживели в настоящето, придавайки 
им с изтичане на времето определена 
музикална линия.

Изследвате за пореден път „мисте-
риите на Париж“, които в случая 
приемат допълнителното измере-
ние на злосторни места, над които 
витаят „лоши вълни“. Има ли в 
това скрито влияние на окултните 
науки, вълнуващи разказвача, или 
става дума за обективна реалност, 
която всеки е в състояние да доло-
ви сред парижките си блуждаения?

„Мистериите на Париж“ са обектив-
на реалност. Достатъчно е в някои из 
блуждаенията си да прочетете града 
като палимпсест и да се опитате да 
видите що за привидения обитават 
всеки номер на улицата.

Събитията, които изникват в 
живота на разказвача, сякаш се 
намират под знака на съвпадение-
то и случайността. Не са ли това 
другите имена на съдбата?

Можем само да мечтаем за стотици 
двойници, осъществяващи множест- 
вото възможности, които ни предла-
га животът…

Заедно с това публикувахте и една 
театрална пиеса – „Началата в 
живота“, писана паралелно с „Дре-
мещи спомени“. Можем ли да гле-
даме на тези два текста като на 
нетипичен диптих?

Едновременната публикация на „Дре-
мещи спомени“ и на споменатата 
театрална пиеса не е плод на случай-
ност. Думите „начало в живота“ се 
появяват и върху една страница от 
„Дремещи спомени“, но едната от 
тези две книги можеше да бъде напи-
сано само в театрална форма, защото 
става дума за текст върху театъра.

© Gallimard

Превод от френски Тони Николов

Патрик Модиано е роден на 30 юли 
1945 г. в Булон-Бианкур край Париж в 
семейството на еврейски търговец 
и фламандска актриса. Двамата се 
запознали по време на германската 
окупация. Модиано израства при баба 
си и дядо си, а младостта си прекарва в 
интернат. Смъртта на десетгодишния 
му брат го разтърсва дълбоко. На 
български са издадени книгите му „Ули-
ца „Тъмните магазинчета“, „Вила „Тъга“, 
„Сватбено пътешествие“, „Недели през 
август“, „От дълбините на забравата“, 
„Непознати“, „Вратата на детството“, 
„Семейна книжка“, „Нощна стража“, „Око-
ловръстни булеварди“, „Младост“, „Сред-
нощно пътешествие“, „Кучешко потекло“, 
„Дора Брюдер“ и др. Носител на Нобелова 
награда за литература за 2014 г. 

Дремещите
спомени Разговор 

с Патрик 
Модиано
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да ни спасиняма

Често се опитват да ви сплашат, 
през лятото отменихте срещи с 
читатели в Одеса заради отпра-
вени заплахи. Единадесет години 
живяхте зад граница, едва наскоро 
се завърнахте в родината си. Как 
гледате на опитите да ви накарат 
да замълчите?

Писателите в постсъветското прос-
транство – в Русия или Беларус, къде-
то живея – отдавна са свикнали да са 
в конфликт с властта. Да сме в кон-
фликт с властта – така живеем ние. 
Много по-труден е конфликтът със 
собствения ни народ – онова, което 
преживяваме, когато за Лукашенко са 
80 %, а за Путин – 70 %. Конфликтът 
със собствения ни народ е нещо далеч 
по-трагично.

Как се справяте с този конфликт? 

Сложно е, но няма други варианти. 
Просто трябва спокойно да си вър-
шиш работата. 

Не се ли страхувате?

Всички си падаме малко фаталисти. 
Вече съм на години и не се боя. Седем-
десет години са си една добра въз-
раст. В Русия твърдят, че съм бан-
деровка и русофобка. Заминавам за 
Украйна и виждам, че там властите 
трудно контролират ситуацията, 
заявявам го и изведнъж отново попа-
дам в списъка на враговете. Трудно 
е да си миротворец. Все пак ме изва-
диха от този списък, в Украйна зна-
ят, че съм на тяхна страна. И затова 
съм в конфликт с Путин. Положение-
то в Украйна е много сложно, там все 
прозира някаква „руска следа“ или има 

„развихряне“ на някакви млади хора. 
Така загина един наш беларуски жур-
налист – Павел Шеремет, който дори 
не беше разследващ журналист, а ба-
лансиран, аналитичен журналист. Ала 
ето че на някого не му се понрави не-
говата позиция. Отивал е на работа, 
когато взривиха колата му. Няколко 
месеца преди това бях в Киев, дадох 
му интервю. А пък собственият ни 
президент Лукашенко казва, че аз кле-
ветя руския и беларуския народ. 

Защо?

Защото книгите ми били клевета 
срещу великото ни минало. Само че 
не знам как ГУЛаг се вмества в него. 
Много е сложно. Опозиционната преса 
взима интервюта от мен, а официал-
ната – не. 

Не е ли по-лесно да си враг на дик-
татора или враг на народа, откол-
кото да си под приятелски огън? Не 
е ли това по-страшно?

Всичко е еднакво страшно. Страшни 
са и интелектуалците. Когато оти-
ваш в Русия, не знаеш дали „Крим е 
наш“ или „не е наш“. Голяма част от 
интелектуалния елит взе страната 
на Путин.
 
Изгубихте ли приятели?

Много. Наистина много. Поставени 
сме пред такъв избор. И както казах, 
изходът е само един: спокойно да се 
работи. Отчаянието няма да ни спаси. 

В книгите си описвате историите 
на хората. С какво спомените на 
хората са опасни?

Защото има „държавна истина“, а 
държавата си присвоява и колектив-
ната памет. Най-сложното в работа-
та ми е следното: отиваш при чове-
ка и трябва да го освободиш от тази 
„държавна памет“. За да пробиеш до 
личната му памет. 

Само при тоталитарните режими 
ли е така, или е характерно и за 
либералната демокрация?

Нямам опит от демокрацията. Це-
лият ми живот си мина така. Бяхме 
свободни само за няколко месеца при 
Горбачов и в август 1991 г. при Елцин. 
Всяка година отбелязват 7 ноември, 
деня на революцията, а кой отбелязва 
„августовската революция“ от 1991 
г.? Всички я забравиха. Путин я нарече 
„геополитическа катастрофа“. Нали 
загубихме „такава велика империя“. 

Когато бяхте дете, подозирахте 
ли за разликата между официал-
ната истина и другата истина?

Разбира се. Родителите ми все пак 
бяха селски учители. Баща ми беше 
директор на училището, живеехме на 
село. Домът ни бе пълен с книги, но на 
улицата беше много по-интересно. 
Да слушаш какво си говорят старите 
жени, които по селска традиция вечер 
сядат навън, разговарят. Само жени. 
Мъжете им бяха загинали. А ние бяхме 
малки – десет-дванайсетгодишни – и 
ги слушахме. А тези жени, останали 
без мъже, разказваха за ужасите на 
войната, за много страшни неща, но 
и за любовта. Как нейният Иван си 
тръгва, за последната нощ… Възторг 
пред живота, любовта и страшното… 

С писателката 
Светлана 
Алексиевич 
разговаря 
Ирина Недева

Отчаянието
Защо книгите на писателя са неговата история 
и какъв е постсъветският опит на несвободата? 
Интервюто с нобелистката Светлана Алексиевич 
е взето на Централноевропейския форум в 
Братислава в рамките на мрежата на центровете 
за дебат Time Тo Тalk.
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Всичко бе смесено. А в книгите това 
отсъстваше. Истината въобще не 
се разрешаваше, нямаше я в книгите. 
Едва ли не излизаше, че нямаше загуби 
от руска страна. А пък аз ходех лято-
то при баба си в Украйна, веднъж вър-
вяхме през едно поле и тя ми каза: „Не 
ми се ходи натам, ето тук убитите 
лежаха един връз друг“. След войната, 
когато разораваха тези поля, излизаха 
кости, части от човешки тела. Така 
че животът бе страшен, интересен 
и тайнствен, а книгите – плоски и 
патриотични. 

Родителите ви разговаряха ли с вас 
за случилото се?

Никога. Баща ми беше комунист. По-
чина неотдавна и преди смъртта си 
помоли да сложат в гроба му неговия 
партиен билет. Смяташе, че идеята е 
прекрасна, но Сталин я е развалил. 

Не сте разговаряли дори за вой-                                                     
ната?

Не. Татко е бил механик във военно-
въздушните сили. Попаднал е в об-
кръжение, мъкнал на гърба си свой 

приятел. Целият бил омазан в нечис-
тотии, докато го измъкне. Веднъж си 
бе пийнал и ми разказа тази история. 
Иначе беше отчаян защитник на вели-
ката сталинска победа. А простите 
хора на село казваха истината. Никак-
ва пропаганда.

Обикновените хора са били по-бли-
зо до истината от баща ви?

Да. Забелязах още докато пишех кни-
гата си „Войната не е с лице на жена“, 
че у хората с образование се е натру-
пала много книжна лъжа, някаква ба-
налност. А простите хора – без Чехов, 
без Толстой, без Дамян Бедни – казва-
ха това, което си е. 

Книгите ви са много критични. Съ-
бирате спомени, но те засягат важ-
ни политически теми. А казвате, 
че искате да пишете за любовта, 
за остаряването. Как става така?

Нямам нови идеи за някакви социални 
проекти. Не смятам, че писателят 
трябва да се повтаря. И освен това, 
що се отнася до политическото, 
струва ми се, че вече съм проучила 

този свят. А екзистенциалният свят 
днес ми е много по-интересен. И дори 
книгата ми за любовта пак ще е за 
това кои сме ние, защо не можем да 
бъдем щастливи, какво разбираме под 
щастие, как го търсим, какво казваме. 
Пак ще е книга за това що за хора сме. 

Отново ще е политическа?

Но не на опростено равнище. По-лич-
на ще е. С по-сложен рисунък. Ще сти-
га по-дълбоко. Например книгата ми 
„Време секънд хенд: краят на черве-
ния човек“ завършва с една най-обик-
новена жена, разказваща как не е слу-
чила на щастие. През цялото време 
повтаря: „Виж как люлякът цъфти, 
виж колко е красиво, как не ми се иска 
да остарея, а бях толкова хубава…“. 
Ето го сложния рисунък на човешкия 
живот. 

Смятате ли се за феминистка?

Може би да. Във всеки случай мъжете 
винаги са усещали у мен силната жена. 
И им е било трудно с мен. 

Имате една дъщеря. Тя страхува 
ли се за вас?

Светлана Алексиевич, фотография Promo
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Стараем се да не говорим за това. Ха-
ресва ми казаното от Бродски: „да не 
правим от себе си история с полити-
ка“. Главното е какви книги пиша, а не 
какво друго правя. Книгите на писа-
теля са неговата история. Но когато 
осъдиха книгата ми „Цинковите мом-
чета“, чувството беше ужасно. Ми-
слех си: „Що за безумие, що за робство 
е това? Убили са сина на една жена, а 
тя пак е на страната на държавата“. 

Защо?

Защото всички ония генерали са є 
наговорили, че аз съм оклеветила си-
новете им, цинковите момчета. „Си-
новете ви са герои, а тя ги изкарва 
убийци!“. Особено ме разтърси една 
жена, разказът є бе потресаващ: как 
сама е възпитала сина си, пратили го 
в Афганистан, а не е трябвало – нали 
е едно дете. Когато я видях, другите 
майки ми казаха: „Донесоха ковчега на 
Наташа“. И тя ме посрещна с налудни-
чави очи, обезумяла. Все ми повтаря-
ше: „Напиши, напиши цялата истина. 
Аз всичко ще ти разкажа“. Седеше край 
ковчега и хлопаше по него: „Вътре ли 
си, синко, ти ли си? Ковчегът е малък, 
а ти беше два метра…“. После идвам в 
съда, а тя – там. 

Затова ви питах за „приятелския 
огън“. Този ужас не ви ли накара да 
замлъкнете?

Когато отидох в съда, се приближих 
до нея и рекох: „Наташа, написано е 
както ти го разказа“. Как не са научи-
ли сина є да стреля, а той бил добър 
строител, ремонтирал дачата на 
генерала. Нито веднъж не е хвърлял 
граната, нито веднъж не е стрелял, 
а го изпращат в Афганистан. Ей тъй, 
още първия месец. Всичко това го на-
писах. А тя ми отвръща: „На мен ми е 
нужен син герой“. От това ми призля. 
Че дори такова страдание – да изгу-
биш детето си – пак не прави човека 
свободен. През цялото време, докато 
пишех книгата си, ме мъчеше въпро-
сът: „Защо нашето страдание не ни 
прави свободни“. Робството е много, 
много дълбоко. Такава е историята ни. 
Крепостното право не е било чак тол-
кова отдавна. Това е постсъветският 
опит.

Как виждате бъдещето, следващи-
те десет години? 

Светлана Алексиевич е родена през 1948 г. в Западна Украйна, тя е дъщеря на 
украинка и белорусин. Завършва журналистика в Държавния университет в 
Минск, работи за „Селская газета“ и литературното списание „Неман“. Своя 
метод да разказва художествено отделни съдби, превръщайки ги в хроника 
на Съветския съюз, използва за пръв път в книгата „Войната не е с лице 
на жена“ (1983 г.), документирала преживяванията на войници, партизани и 
цивилни по време и след Втората световна война. В „Цинковите момчета“ 
(1989 г.) думата получават ветерани от Афганистан и майки на загинали 
войници. Заради тази книга завеждат срещу нея съдебни процеси. „Чернобил. 
Хроника на бъдещето“ (1997 г.) е потресаващ документ за трагедията на 
засегнатите от ядрената катастрофа от 1986 г. А последната є книга 
„Време секънд хенд: краят на червения човек“ (2013 г.) е разказ за колапса 
на Съветския съюз. Нобелов лауреат за литература през 2015 г. и една от 
носителките на тазгодишната награда на името на Анна Политковская, 
връчвана от международната неправителствена организация RAW in War.

Не ми харесва онова, което напосле-
дък виждам у нас. Щом включиш теле-
визора, веднага те залива вълната на 
самохвалството – за някаква ракета, 
каквато нямат американците, или за 
друго някакво оръжие. Една милита-
ризация на съзнанието. Не мога да 
приема целия този антиевропеизъм и 
антиамериканизъм, това състояние 
на агресия сред народонаселението. 

Ако има обективна информация, 
това няма ли да промени възгледи-
те на хората?

Не, не мисля. През 90-те години бя-
хме романтици. Смятахме, че утре 

ще настъпи свободата. Сега знаем, че 
това е един много, много дълъг път. 

Искам да ви попитам и за „колек-
тивния Путин“, за отъждествява-
нето с мъжа диктатор. Смятате 
ли, че светът щеше да е по-разли-
чен, ако се ръководеше от жени? 
Войната все пак е мъжко дело.

Ние, демократите, дълго се питахме: 
защо мълчи народът, къде е народът? 
Но ето че дойде Путин и в третия си 
мандат някак се прероди. Сякаш чу 
нещо, което измисли не той, а наро-
дът: желанието за велика Русия, да не 
си изтриват краката с Русия. А никой 

не говореше за това, че искаме да жи-
веем достойно. Всички искаха велика 
Русия. И Путин се оказа не онзи лидер, 
който води народа напред, а обратно-
то – той заложи на тъмните сили. 
Това е философията на губещите. У 
нас малцина спечелиха, а губещите са 
мнозинство – бедните и нещастните. 
И отново вместо достоен живот им 
обещават идея – велика Русия. И това 
се „купува“ от народа. Формира се ня-
какво мощно и единно тяло, нещо мно-
го характерно днес. Пътувах наскоро 
из Русия, бях във Вологда и останах 
потресена от чутото: „Крим е наш“, 
„Путин направи страната велика“…

Кога ще излезе новата ви книга? И 
за какво ще е тя – за любовта или 
за старостта?

Още не знам. Старостта е много 
интересна тема, един от главните    
проблеми на съвременната цивилиза-
ция. Поне още трийсетина години жи-
вот ни подари цивилизацията. Чове-
кът никога не е живял толкова дълго. 
И не е живял за себе си. 

Все пак ви се удава да обичате 
човека?

Винаги казвам, че обичам нашите хора 
поотделно, а историята не я обичам. 
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Роберт Менасе защитава пламенно 
европейския проект и идеята за Ев-
ропа без национализъм. В книгата си 
„Залезът на Европа“ (изд. „Леге Ар-
тис“, 2013) австрийският писател 
спори с въображаемите противници 
на ЕС, с прагматиците, които не мо-
гат да прозрат отвъд статуквото. 
Европа на регионите и на свободните 
граждани, Европа на наднационална-
та демокрация, това е нашето един-
ствено възможно бъдеще, убеден е 
Менасе. Освен в публицистиката му 
европейското настояще е интерпре-
тирано и в романа „Столица“ – тра-
гикомичен портрет на брюкселската 
администрация, за който през 2017 г. 
Роберт Менасе получи престижната 
награда на германските книгоиздате-
ли на Франкфуртския панаир на кни-
гата. Романите, които той харесва 
най-много, са „навечерните“ – пред-
ставящи прехода между две епохи. Та-
къв по замисъла си е и „Столица“ (изд. 
„Леге Артис“, 2018). Той се оказва и 
първият роман за ЕС. 

Често ви питат защо сте написали 
роман за Европа. Бих развила въп- 
роса: защо всъщност няма други 
такива романи, защо Европейски-
ят съюз не вълнува писателите?

Не зная, за мен той беше интересен. 
Обективен факт е, че Европейски-
ят съюз като политически проект 
се намесва в живота ни. И си мисля, 
че трябва да разберем как това се 
случва, как се стига до вземането на 
решения, какви са хората, които рабо-
тят по този проект? Зададох си тези 
въпроси и реших да отида в Брюксел, 
да вляза в машинната зала, където 
се произвежда нашата действител-
ност. Странното е, че за много хора 
ЕС е нещо съвсем абстрактно, но той 
не е абстрактен, той е проект, създа-
ден от хората. А за всичко, което хо-
рата създават, трябва да е възмож-
но да се разкаже. Започнах да търся 

какво вече е написано и стигнах до 
извода, че нищо не е написано. Много 
странно! Това е феномен на един про-
тиворечив свят – докато никой не 
поставяше под въпрос националните 
държави, творците във всяка от на-
ционалните държави всъщност бяха 
интернационалисти, никой сериозен 
писател не казваше: „Аз пиша нацио-
нална литература“. Откакто нацио-
налните държави започнаха да от-
слабват и наднационалната общност 
стана нашето бъдеще, изведнъж на 
писателя му дойде наум, че познава 
собствената си нация и затова е по-
добре да остане вътре в нея, при ста-
рите теми и старите сюжети. Така в 

ЗАевропейската
Разговор с 
писателя Роберт 
Менасе, гост 
на Софийския 
международен 
литературен 
фестивал през 
декември 2018 г. 

идея 

Роберт Менасе по време на дискусията на Софийския литературен 
фестивал, декември 2018 г., фотография Яна Лозева 
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Германия излиза може би стотният 
роман за обединението… Творците 
винаги са били космополити, но след 
началото на глобализацията, когато 
на практика всички хора бяха принуде-
ни да станат космополити, писатели-
те станаха националисти. 

Вашите публицистични книги са 
страстно проевропейски, а рома-
нът ви по някакъв начин дава ар-
гументи и на националистите, и 
на антиевропейците. 

Вижте, аз съм проевропейски настро-
ен, защото защитавам европейската 
идея, която впрочем днес е до голяма 
степен забравена. Налага се отново 
да се върнем към идеята. Поколение-
то на политиците, носещи днес от-
говорност, изобщо няма представа 
какво са имали предвид Шарл Моне, 
Валтер Халщайн, Робер Шуман, поло-
жили началото на европейския про-
ект. Смятам, че европейската идея 
е неотменима! Нямаме бъдеще, ако 
не защитаваме тази идея! Ала на-
стоящето, статуквото, е пълно с                      
кризи. И не бива да си затваряме очи-
те. Доверието ще бъде изгубено, 
ако се правим, че всичко е наред. Не 
е наред. Винаги казвам: трябва да се 
защитава идеята и да се критикува 
настоящето.

В романа има две групи герои: 
едните, които поради възрастта 
си помнят нацисткото минало, 
помнят и следвоенната разруха, и 
другите – служители в структу-
рите на ЕС, които са прагматици, 
живеят единствено в настояще-
то. Част от тях намират края 
си в онзи ужасяващ атентат на 
метростанция „Малбек“ през 
2016 г. Защо им отредихте така-
ва съдба?

Героите в романа два пъти се оказ-
ват на едно и също място, без да зна-
ят, съвсем в началото – на площада, 
и на финала – на станцията в метро-
то. А терористичната опасност е 
актуална, това е голямата тема за 
насилието. То се случва непрекъсна-
то. След онзи атентат в Брюксел се 
оказа, че всичко е било предварително 

известно, но всеки е знаел част от 
него – французите едно, белгийците, 
германците – друго, и т.н., но те не 
са обменили информация, ревниво са 
я пазели за себе си. Така единна Евро-
па не може да функционира, по-скоро 
може да бъде вдигната във въздуха. 
Не бива да забравяме: всички голе-
ми предизвикателства, пред които 
сме изправени, всички големи пробле-
ми, които днес имаме, всъщност са    
транснационални. Международният 
тероризъм, който всъщност е мета-
фора на всички проблеми; финансови-
те потоци; всичко, което има нещо 
общо с глобализацията (глобализа-
цията не е нищо друго освен разру-
шаване на суверенитета на държави-
те, управляват мултинационалните 
концерни, не правителствата); бяг-
ството от данъци на концерните, 
което има връзка с дигитализацията 
на света (ние изобщо не разбираме 
какво означава интернет в полити-
чески план); големите миграционни и 
бежански потоци. Нито една държа-
ва не може да овладее всичко това. А 
когато държавите обещават това на 
своите граждани, когато национални-
те правителства казват: „Изберете 
ни, за да си останем само свои“, ко-
гато карат хората да се страхуват 
от чужденци и от процеси, които не 
разбират, те лъжат хората. И ако 
това не престане, ще се окажем сред 
димящи развалини. Ще стоим слисани 
пред наново унищожената европейска 
култура и цивилизация. И слисани ще 
повтаряме, че това не бива повече да 
се случва. Тогава политиците ще на-
правят онова, което сега биха могли 
да направят, без да подлагат всичко 
на опасност. Политики на Общност-
та или смърт – такава е ситуация-
та днес. Общи решения или смърт. И 
моят роман завършва със смърт. 

Служителите, които описва-
те в романа, са без семейства, 
депресирани. 

Така е, почти всички герои са разведе-
ни… Учудващо е с какво се нагърбват 
ангажираните хора, щом решат да 
работят за европейския проект. По 
правило те идват от всички страни 

членки и оставят зад гърба си всич-
ко – семействата си, своя език и кул-
тура, за да се окажат събрани в една 
вавилонска кула. Тези, които имат 
семейства, идват с партньорите си, 
които невинаги си намират работа 
или пък остават у дома. В началото 
служителят се връща всеки уикенд, 
след половин година – на всеки втори 
или трети уикенд, след още половин 
година – на всеки три месеца. А след 
още половин година вече е разведен. 
И тогава, разбира се, се появяват 
връзките между колеги. Когато им се 
роди дете, то отива да учи в между-
народно училище, има от родителите 
си два езика, научава в училище още 
два-три, какво ще прави в бъдеще? 
Ще стане служител в Европейската 
комисия, там се нуждаят от хора, кои-
то говорят пет езика. (Смее се.) Мно-
го е интересно, в Брюксел вече има 
второ и трето поколение служители. 
Отишлите в Брюксел, за да работят 
за единна Европа, са все по-потис-
нати. Идва ново поколение, защото 
има възможност да се прави кариера, 
същевременно всичко все повече се 
разпада заради отделните държави 
членки. Българското правителство, 
унгарското, румънското, полското 
– всяко правителство се опитва да 
предлага на населението си колкото е 
възможно по-малко Европа, тъй като 
е избрано на национални избори. За-
това всеки успех се представя като 
национален и колкото повече се гово-
ри за национална политика, за нацио-
нални успехи, толкова повече това, 
което се случва в Брюксел, се отдале-
чава от това, което мислят хората 
в страните членки. Нетърпимо е. На 
Брюксел всъщност се гледа като на 
град, където от време на време се до-
лита, вземат се субсидии, с които се 
прави нещо в собствената страна, 
и правителството се хвали. Ала на-
всякъде, където има нужда от реше-
ния на Общността, правителства-
та казват, че трябва да се отстъпи 
национален суверенитет, че хората 
не искат решенията да се взимат в 
Брюксел. Затова няма общи решения, 
а същевременно народите в Европа 
постепенно се отчуждават от общия 
проект. Това е пожароопасно! 
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Създавате образа на нов тип 
чиновник, следвайки богатата 
традиция на немскоезичната 
литература. На какви наблюде-
ния се основава появата на тези 
персонажи?

Това са нов тип служители. И знаете 
ли какво е най-интересното, ако човек 
се замисли? Европейските чиновници 

са първите в историята на бюро-
крацията, които са положили клетва 
не пред една държава или едно пра-
вителство, а пред една идея. Това е 
уникално, никога досега не се е случ-
вало. Това е впечатляващо! Тези слу-
жители от съвършено нов тип се на-
ричат и по нов начин: не бюрократи, 
а еврократи. Защото в исторически 
план това е нещо съвсем ново. Все 
още доста служители в ЕС имат този 
етос, но има толкова много основания 
за песимизъм, виждаме какво се случ-
ва в страните членки, какво правят 
безотговорните популистки прави-
телства. Когато в една страна дойде 
на власт правителство като това на 
Орбан, как мислите, няма ли веднага 
да се опита да подмени унгарските 
служители? 

Само националните правителства 
ли носят вина за буксуването на 
европейския проект? 

Не бива да забравяте едно: има сис-
темен проблем. Бащите основате-
ли на проекта за обединена и мирна 
Европа са казали: нашият опит е, че 
национализмът унищожи европейс- 
ката цивилизация. И основателите 
полагат усилие да подтикнат наци-
ите към създаване на наднационални 
институции. Но днес третото или 
четвъртото поколение политици 
казват: „избран съм на национални 
избори, мога да бъда избран само на 
национално равнище, значи трябва да 
защитавам националната държава, 
в противен случай ще отстраня сам 
себе си“. Това е проблемът – ренацио-
нализацията на постнационалното 
развитие. Ние имаме 50-годишни над-
национални институции, блокирани 
от националните. Кризата е ужасна. 
Какво още трябва да се случи? 

Решението, което защитавате в 
„Залезът на Европа“, е Европа на 
регионите. Пишете: „Регионите са 
родината, нациите са фикция“. Но 
не съществуват ли освен национал-
ни и регионални егоизми, например 
Каталония?

Защо да е егоизъм да искаш да излезеш 
от нацията, ако тя не работи? Как е 

възникнала испанската нация – с на-
силие, кръв, завземане на територии 
– Малта, Каталония, Андалусия, Га-
лисия, Страната на баските. Най-го-
лемият националист, генералисимус 
Франко, най-силно е потискал ката-
лонците. И днес те казват: „Не ис-
каме повече“, а всички отговарят: 
„Невероятно, какви егоисти“. Те ис-
кат да излязат от нацията, защото 
тя не работи, това е всичко. И още 
нещо: Испания е национална държа-
ва, Мадрид е националната столица, 
когато националното правителство 
изпраща националната армия в про-
винцията, тези в провинцията ли са 
националисти? Хората са фиксира-
ни върху нациите и имат следната 
шизофрения – те казват: „Трябва да 
защитаваме нациите, не можем да 
си представим света или Европа без 
нации, нацията е естествената по-
требност на хората“. Но после съ-
щите хора казват: „Тези каталонци 
са такива националисти!“. Каталон-
ски писатели, с които съм във връзка, 
пък ми казват: „Не могат ли хората 
да разберат, че искаме да имаме пра-
ва като Южен Тирол? Никой не ругае 
Южен Тирол?“. 

Героите в романа ви работят в ре-
сора „Култура“ на Европейската 
комисия. Той е най-незначителни-
ят, на него се гледа високомерно, 
дават го на малки държави, а слу-
жителите му се стремят да пре-
минат в други ресори. Може ли Ев-
ропа без обща културна политика?

Общата културна основа на Европа, 
разбира се, е наследството на Прос- 
вещението, многообразието на ези-
ците и културите. Но националните 
правителства не допускат обща ев-
ропейска културна политика. И още 
нещо: най-после трябва да обясним на 
хората, че Европейският съюз е пър-
вият политически проект, който има 
за конституционна основа Всеобща-
та декларация за правата на човека. 
Всеки трябва да знае това: да, на тази 
основа аз съм гражданин на Европа и 
това ме пази повече от всяко нацио-
налистическо правителство. 

Разговора води Людмила Димова 

Роберт Менасе е роден през 
1954 г. във Виена. Учи германис-
тика, философия и политиче-
ски науки във Виена, Залцбург 
и Месина. От 1981 до 1988 г. 
преподава в Института за 
теория на литературата към 
Университета на Сао Паулу, 
Бразилия. След завръщането 
си в Европа се установява във 
Виена и Амстердам. Автор е 
на романи, разкази, пиеси, из-
вестен е като публицист с 
остро перо. Носител на много 
награди: за романа си „Столи-
ца“ получава най-престижна-
та награда на Германската 
издателска гилдия по време 
на Франкфуртския панаир на 
книгата 2017. На български в 
издателство „Леге Артис“ са 
излезли книгите му: „Изгонване 
от ада“ (2003), „Блажени вре-
мена, крехък свят“ (2006), „Дон 
Жуан де ла Манча“ (2009), „Все-
ки може да каже „аз“. Разкази 
от края на следвоенния ред“ 
(2010) – в превод на Елисавета 
Кузманова, „Залезът на Европа. 
Краят на нацията и бъдещето 
на демокрацията“ (2013, пре-
вод Ангел Христов) и „Столи-
ца“ (2018, превод Ана Димова). 

Роберт 
Менасе
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Кога за първи път чухте за „Бе-
лене“, по-точно за лагерите на 
остров Персин и Щурчето? Зали-
чената през годините памет ли 
беше подтик за вашето изследване?

Най-вероятно съм чул това име още 
в детството – дядо ми имаше прия-
тели, които са били в концлагера. Но 
разбрах какво е „Белене“ от първите 
лагерни спомени, публикувани през 
1990 г. И въпреки че общественото 
внимание бързо се пренасочи към на-
стоящето на прехода, през следва-
щите години бяха публикувани много 
спомени, тъй че паметта беше отчас-
ти възстановена, но и маргинализи-
рана. Най-вече оставаха бели петна в 
знанието ни за технологията на тази 
репресия.

„Белене“ не е нито първият, нито 
последният концлагер в НРБ, как-
то отбелязвате в книгата си. Защо 
именно той се превърна в символ 
на онова, което Стефан Бочев на-
рече „сказание за концлагерна Бъл-
гария“, в символ на несвободата?

Има няколко причини, но главната е, 
че „Белене“ е същинският тотали-
тарен концлагер. Той служи не само 
за изолация и репресия на политиче-
ските противници, както лагерите 
от първите 4–5 години след 1944 г. В 
него са изпращани политически не-
винни по мерките на нетоталитар-
ния свят хора. Самото негово създа-
ване през лятото на 1949 г. съвпада 

с въдворяването на няколко хиляди 
„неплакали“ за смъртта на вожда Ди-
митров. Хана Аренд казва, че групите 
напълно невинни хора много повече 
от другите съответстват на ради-
калния тоталитарен експеримент 
по пълното им лишаване от граждан-
ски права и унищожаването им като 
субект на правото. А „Белене“ през 
цялото си съществуване се опитва 
да докаже фундаменталното тота-
литарно убеждение, че „всичко е въз-
можно“, като извърши най-радикална 
промяна на човека: от лидер – в без-
лична единица на социалистическото 
общество, от личност – в доносник, 
от опозиционер – в декламатор на 
социалистически лозунги, от свобо-
ден селски стопанин – в колхозник, от 
българин – в македонец, от турчин – в 
българин, от християнин или мюсюл-
манин – в човек без вяра и традиции, 
от баща, майка, брат – в предател на 
сина и брата си...

Работихте над книгата си цели де-
сет години. Какво още разбрахте за 
онзи период, след като изчетохте 
хиляди страници в архивите и спо-
мените на толкова хора, преминали 
през страданието?

Струва ми се, че погледът откъм 
концлагера може да даде много ясна 
картина на целия режим – нали той, по 
думите на Хана Аренд, е централната 
и най-последователна институция 
на тоталитарната власт. В концла-
герното стопанство като под лупа 

се вижда безумието на социалисти-
ческата икономика. Въдворяването 
демонстрира развитието на репре-
сията като цяло – от масова и демон-
стративна към фокусирана и прециз-
на, прикрита като неполитическа, от 
произвеждаща всеобщ страх в общес- 
твото към събуждаща призраците 
на страха, когато се налага. Разбрах 
също, че принудителната идеологиче-
ска обработка, на каквато бяхме под-
ложени и ние, извън лагера – нелепа, 
посредствена, кампанийна – не е има-
ла за цел да убеди, а да унизи и принуди 
към болестно двуличие. Очевидна е и 
нарастващата зависимост на режима 
от икономическите връзки със Запада 
– тя е причина за закриването на ТВО 
„Белене“ през 1959 г.; подписването 
на Хелзинкските споразумения през    
1975 г. води до нов Закон за народната 
милиция, който премахва изселване-
то, а съответно и концлагерните об-
щежития в Белене и Ножарево; това е 
и една от причините за закриването 
на „Белене“ през 1986–1987 г. 

Вярно ли е, че в архивите не са ос-
танали никакви фотографски сви-
детелства за лагерите?

Убеден съм, че визуалните документи 
в архива на МВР са били прочистени, 
тъй като те са най-непосредствени 
и въздействащи. Затова и бях уди-
вен, когато намерих снимки, макар 
и не от лагера, на момичета и мом-
чета, задържани като „хулигани“ в 
началото на 1958 г., защото носели 
палта дъфълкот („ямурлуци“), тес-
ни панталони и „конски опашки“ или 
танцували рок – акция на МВР, коя-
то изпраща в концлагера близо 1700 
младежи. Очевидно това е пропуск 
при прочистването. Попаднах и на 
снимки на младежки принудително 
трудови лагери от 1949 г. и на сним-
ка от 1957–1958 г. на моторницата 
„Чавдар“, с която телата на загина-
лите в „Белене“, а по-късно и в Ло-
вешкия лагер, са откарвани за тайни 

Разговор с Борислав Скочев

да бъдешсвидетел
Задължението
Изследването на Борислав Скочев „Концлагерът 
Белене 1949–1987“ („Сиела“, 2017) е резултат на 
десетгодишна работа в архивите на Държавна 
сигурност, Политбюро, Министерския съвет и отдел 
„Затвори“ в ЦДА, документи в архива на Радио 
„Свободна Европа“. Книгата бе отличена с първа 
награда за хуманитаристика на Годишните награди  
на Портал Култура (2018).
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погребения в плиткия пясък на белен-
ските острови. Но те са в личен архив, 
предаден в Държавния архив, а не от 
архива на някоя от тоталитарните 
институции.

Примо Леви настоява, че писането 
за тоталитарното зло има само 
една цел – да ни освободи вътреш-
но. Защо обаче няма консенсус на 
паметта за комунистическия ре-                                                                                                                                              
жим?

Да, Примо Леви пише, че опитът за 
вътрешно освобождение е бил основ-
ният стимул за написване на книгата 
му. Но същевременно той пише за не-
обходимостта да разкажеш на „дру-
гите“, която го обсебва още в конц-
лагера, и за задължението да бъдеш 
„свидетел“. Леви говори за две кате-
гории оцелели: тези, които искат да 
забравят и за които страданието е 
нещо външно, нахлуло в живота им, 
което трябва да отстранят, и дру-
гите, за които помненето е дълг, те 
не искат да забравят и не искат све-
тът да забрави, защото смятат, 
че техният опит не е безсмислен. 
Александър Солженицин посвещава 

„Архипелаг ГУЛаг“ на хората, „които 
не доживяха да разкажат това“, и въз-
приема мисията си като битка с оне-
зи, които са им слагали белезниците, а 
сега примирително възпират: „Недей-
те да ровите в миналото!“.

Свидетелстващите за българските 
комунистически концлагери също са 
отдадени на този дълг. Легендарният 
лагерен лекар д-р Никола Грозев казва: 
„Човек би трябвало всичко да забрави 
като преживяно, като видено, но ми 
се струва, че сме задължени пред по-
коленията, пред хората и пред света 
да кажем тази истина, за да не се пов-
таря“. Атанас Москов посвещава спо-
мените си на приятеля си социалдемо-
крат Цвети Иванов, оставен да умре 
без лекарска помощ, чиято смърт на-
рича предумишлено убийство. Стефан 
Бочев смята, че публичното казване 
на истината освобождава общество-
то; той си възлага да бъде летописец 
още в лагера и в бележките си чертае 
схема на мястото, където е убит 
анархистът Йондев, защото отсто-
явал човешката си стойност – да мо-
гат „бъдещите“ да го почетат, „за да 
уважават себе си“. Независимо дали 

конкретният мотив е да се предаде 
този страшен опит на следващите 
поколения, за да не се повтаря, дали е 
търсене на морално или съдебно въз-
мездие, или е изпълнение на дълг пред 
загиналите, в същността си това е 
противопоставяне на забравата. На 
„организираната забрава“, както я 
нарича Хана Аренд, която е едно от 
основните средства на тоталната 
власт за създаването на нова „реал-
ност“ и за окончателното унищожа-
ване на човешката личност чрез из-
личаването на следите от нейното 
съществуване.

И тъй като онези, които „слагаха 
белезниците“ и които организираха 
забравата, са още активни, обща на-
ционална памет засега е невъзможна, 
от тях ще продължим да чуваме: „Не-
дейте да ровите миналото!“ и „Едине-
ние!“. Има и друго. Въпреки че уроците 
на историята винаги остават ненау-
чени, те все пак са една опасност за 
планиращите реванш, които са окри-
лени от все по-агресивния нов – или 
по-точно усъвършенстван – руски 
тоталитаризъм.

Успехът на книга като „Концлаге-
рът Белене 1949–1987“ освен всич-
ко друго не е ли знак за връщане 
на интереса към литературата 
на факта? Към една нова проза на 
„оголения живот“ (Джорджо Агам-
бен), която ни казва нещо важно и 
за нас самите?

Това е въпрос, на който ми е трудно 
да отговоря. Може би интересът е 
заради неизвестното в близката ни 
история. Или защото травмата на хи-
ляди български семейства има нужда 
от отстранен и аналитичен разказ, за 
да бъде освободена от мълчанието. А 
може би наистина има необходимост 
да се научи повече за границата, от-
въд която не е известно дали човекът 
остава човек. Това е тема на послед-
ната глава от изследването и тряб-
ва да отбележа, че в българските ла-
гери по ред причини, но не и по „вина“ 
на режима, човешката деградация 
не се случва в мащаба и дълбочина-
та на съветските или нацистките 
концлагери.

Въпросите зададе Тони Николов

фотография Цветелина Белутова, „Дневник“
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Ханс Улрих Обрист
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На 15 ноември 2018 г. в софийската 
галерия „Сан Стефано“ Иван Газдов 
откри 50-ата си самостоятелна из-
ложба (след първата от 1970 г.). Се-
гашната съдържа: 1) графикатури от 
2018 г. – цикъла нетиражирани ори-
гинали Cum grano salis, дал името на 
изложбата; 2) рисунки от 60-те до 
80-те години; 3) автопортрети от 

60-те до днес. Успоредно с това се 
представя книгата му „Графичествен. 
Черно на бяло. Рисувана биография. 111 
анотирани рисунки“.

Събитието е показателно за ху-
дожника Газдов, така че с необходи-
мост изисква цикъл словесни (кавър)
графикатури.

Газдов преди 
графикатурата
На стр. 10/11 в „Графичествен“ Газ-
дов разкрива битието си на ямболски 
авангардист от 1953 г.: подписвал го-
леми есенни листа с виолетово масти-
ло и ги показвал на дядо си. Докторът 
пък казвал: „Ти да не си вандонген?“, 
което звучало на Иван не като име, а 
като диагноза. Започнах като акцио-
нист, коментира Газдов, и оттогава 
правя „напредък в назадъка“. Назад 
към какво?

Към неутрализиране на наивния твор-
чески импулс. Работите си от 60-те 
до 80-те години той схваща като ри-
сунки в развитие. Тогава късащото 
нервите му перманентно недопуска-
не до изложби възпрепятства въз-
можността да застине доживотно в 
някакво наглед приемливо ниво.

Гледайки по-голяма сбирка от тях, 
не на шега казах, че започнеш ли да 
рисуваш като Пикасо, не ти оста-
ва нищо, освен да намериш себе си. 
Имах предвид не толкова паралелите 
при търсенето на формата, колкото 
в овладяването ѝ, в постигнатата 
безпроблемност да се отива отвъд 
рисуването, отвъд мимезиса, от-
въд оставането в отношението су-
бект-обект. Газдов стига до строго 
личния си графичен почерк.

Газдов –             
графикатурата
Годините къртовски труд имат за ре-
зултат едно „различно рисуване след 
Матис и Модилияни“. Газдов е баща, 
майка и кръстник на ГРАФИКАТУРА®, 
регистрирана като артистична мар-
ка през 1987 г. Графикатурата не е 
сбор от графика и карикатура. Тя е           
сплав от graphique и tour, графика и 
пътуване: графика на път.

Според Епидермален канон за възпри-
емане на графикатурата тя е черно 

Георги КаприевАдвокат
 на творението

За Иван Газдов, графикатурно 
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върху бяло, водещи до образ кривун-
дел, в необходима заедност с фанта-
зия и хумор. Така изглежда схемата на 
едно персонално, уникално „магическо 
пътешествие“, каквото е всяко маги-
ческо пътуване.

И в графикатурата, както в магията, 
основното средство е „възелът“: кол-
кото повече се опитваш да раздалеча-
ваш краищата му, толкова повече се 
стяга и става неотделимост. Докато 
упорито се опитва да разчлени всички 
неща, съществени за живота, Газдов 
ги свързва ведно.

Графикатурата е в основата си ри-
тъм (тя е „тъпанът в оркестъра“ – 
Борис Димовски), концентриращ въз-
приятието върху дестилат от идеи. 
Графикатурата е пътеводна работа 
на ума, който съучаства при допълва-
нето на целостта.

При нея най-малко важното е сюже-
тът, доминираща е формата. Фор-
мата на нещата отвъд ситуациите 
на възможното им съществуване: 
формата им по битие. Първото усло-
вие за извеждането ѝ е перфектната 
графична линия, довеждаща наличи-
ето на всеки детайл до съвършена 
необходимост.

Като свой формално-съдържателен 
критерий и инструмент Газдов по-
сочва „бръснача на Окам“, ползвайки 
всичките му фигури. Редом с изобре-
тената през XVII в. формула („не ум-
ножавайте същностите без нужда“), 
той се придържа и към автентично 
Окамовата („напразно се прави чрез 
много онова, което би могло да се сто-
ри чрез по-малко“). Газдовата формула 
гласи: „Малкото е много; простото е 
сложно“. Неслучайно цикълът Нещо е 
излишно, нещо не достига е ключ към 
графикатурата.

Голямото графикатурно бръснене (с 
молив и гума) е смъкване на амбалажа, 
преструвката, криворазбраната ко-
ректност и криворазбираната циви-
лизация. Графикатурата е събличане 
на света до постигане на нещата в 
битийната им форма. Газдов е атен-
татор срещу Организацията на обе-
динените навици.

Газдов с 
графикатурата
Графикатурата е изкуство и нищо 
друго. Изкуството не е отражение 
на живота, то е живият живот, казва               
Газдов. То не е нещо паралелно на 
бита, препоръчващ се за „реален жи-
вот“, а е животът по истина. Затова 
Газдов е алергичен към „тапетното 
изкуство“, чиято задача е да служи за 
украса и да подвежда към добро на-
строение. Тапетното изкуство няма 
нужда от мисъл. То самото е мисловно 
ненужно.

Тъкмо обратното, изкуството-жи-
вот има за двигател автентичната 
мисъл. То е онова, което художникът 
сам си поръчва и изпълнява, като го 
из-мисля, без при това да се замисля. 
Обект и мотив на това изкуство е не 
натурата, а фантазията.

Натурата, възпроизведена сама по 
себе си, е повърхностна. Природата е 
дефицитна в конкретните си прояви. 
В тях има излишни шумове: шумовете 
на недостига или на излишъка. Пря-
кото им отразяване е по дефиниция 
ущърбно. Единствената революция 
в историята на изобразителното из- 
куство, заявява програмно Газдов, е 
преминаване от рисуване по натура 
в рисуване по фантазия. Реализмът 
пречи да се възхищаваме на ума, про-
дължава той, а изкуството е работа 
на ума.

Фантазията не е произволна актив-
ност. Гръцкото понятие φαντασία 
не предполага случайно и алогично 
трупане или комбиниране на изобра-
жения. То означава „явление“, но също 
така „представа“ и „въображение“ 
– imaginatio. В първичния философски 
смисъл с думите φαντασία и imaginatio 
се назовава специфичен познавателен 
механизъм.

Фантазията е онзи сегмент от поз- 
навателната верига, който се задей-
ства след възприемането на нещо, 
за да създаде образа, който ще бъде 
поет за обработване от интелек-
та. Фантазията е познавателната 
процедура, в която възприетото се 
съблича от материята, за да бъде  
познато по своята форма: да стане 
елемент на мисълта.

Фантазията не е самодвижеща се. Тя 
се задейства от поглед, звук, допир, 
ухание, мисъл, спомен. Художникът, 
казва Газдов, е ловец на идеи: затова 
изостря специални сетива. Фантази-
ята е в основата не на измислицата, 
а на из-мислянето – на живота, про-
изтичащ от мисълта в нейната си-
нергия с творението: веществено и 
невеществено.

Затова при Газдов е толкова изрядна 
коректността към творението („ко-
ректност“ тук позволява да се преве-
де и като „възхищение“). Остава да се 
види, че той безостатъчно тълкува 
творението като култура. Остава 
още да се напомни, че възелът в мре-
жата „култура“ е знакът: базисната 
характеристика на културата е ко-
муникацията чрез знаци. При Газдов 
всеки образ е знак на самия себе си.

Графикатурата е чиста динамика, но 
не зависима от природата. Тя е дина-
миката на формата. Външният мо-
мент се неутрализира. „Първичният 
бульон“ се подлага на максимално от-
рицание. Конструирането на произ-
ведението изисква деконструиране 
на природата, за да се стигне до кон-
центриране и компресиране на цяло-
то ведно. Ражда се нов знаков органи-
зъм. Графикатурата е гледане не във и 
даже не чрез, а през обекта.

Газдов чрез 
графикатурата
„Колкото един художник е по-далеч 
от оригинала, толкова е по-близо до 
Бога“, казва Газдов.

Графикатурата е не просто „надби-
това“, тя отива отвъд всяка ситуа-
ция. В нея „изображението“ безвъп- 
росно доминира „изобразеното“. В 
рисунката съществува собствено 
гравитационно поле, което задава 
ново качество на анализ. 

Всяко нещо при Газдов се помества в 
координатна система, чиито оси са 
„както всъщност е“ и „както би тряб-
вало да бъде“.

Оттук става ясно защо вездесъщият 
при Газдов „хумор“ няма как да е гавра, 
злост или даже присмех. Излъчвани-
ят хумор е всъщност неизтощима 

Георги Каприев
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радост: радост от творението, има-
но в неговата истинност. Сериоз- 
ността е родов белег на графикату-
рата, която обаче се определя като 
„особено естетическо пътешествие 
с дух на радост“.

Радост от естествеността, извик- 
ваща откровеност. Понякога непо-
носима откровеност. Но талантът е 
обречен на непоносимост, установява 
Газдов. А в непоносимостта си той е 
обречен на деликатност, забелязваме 
ние, може да се каже даже, на особен 
свян.

Неотменната еротичност в графи-
катурата, мислена в този хоризонт, 
няма връзка със самите тела и сек-
суалността. Тя следва от екстатич-
ния ѝ характер. Ἔκστασις означава 
из-стъпление, излизане от привич-
ното положение или състояние: ἔκ-
στασις. Изображението кара изобра-           
зеното да из-стъпи от себе си и 
повежда умно съзерцаващия го към 
такова изстъпление. Еротичното и 
етичното са в изкуството на Газдов 
едно и също.

Постиганият с това катарзис (κάθα-
ρσις – очистване) има далеч не само 
естетически, но и екзистенциален 
характер. Защото идва от просвет-
ването на битието, което е и некон-
тролирано излъчване на свобода. Без 
да е иконограф, а още по-малко аполо-
гет, Иван Газдов е адвокат на творе-
нието и защитник на Твореца.

Газдов в 
графикатурата
Газдов категорично различава рабо-
тата (съкровеното) от суетното ѝ 
проявяване (разпиляването). Рису-
ването си той определя като свой 
пристан (на гръцки може да се каже и 
κάταρσις). Там е изцяло в своя „особен 
начин на живот“, там е само и самият 
себе си.

„Самият човек“ се описва не като 
стил, а като „формален похват“, кое-
то трябва да значи: „цялото произ-
ведение да си излезе от мен“. Това, 
което има да излезе отвътре, е него-
вият свят в своята същественост. 

Ето какво означава „измисляне“ в гра-
фикатурата. В най-последна смет-
ка, откриващото се по истина там 
е автопортрет на Газдов. Той е чо-
векът-графикатура: „Първо си съз-
давам моделите, след това ги рису-
вам, после те започват да обитават 
графикатурата“.

Тя е неговият личен, само неговият 
път, който обаче има силата да при-
влича. По този път е заложил общо 
три бойни кули: „изкуство, общуване, 
вдъхновение“. В своя поход той же-
лае да бъде вдъхновител – и успява. 
Победата на Газдов е мощното при-
вличане на зрителя за съ-пътства-
не, за заслушване на съзнанието, за 
очовечаване.

От галеристите, организирали сегаш-
ната изложба, научих, че най-масов се 
оказал интересът към автопортре-
тите. Не се изненадах.

Газдов и стихиите на 
графикатурата
В „Графичествен“ Газдов манифести-
ра базисните елементи на света Газ-
дов, тоест неговите стихии. Сам той 
изповядва, че не обича природните 
стихии и неговите стихии не са при-
родни. Неговите са спомените, изво-
рът: „пейзаж, поглед, улица, есенен 
двор, небе, чимшир, настроение“, ку-
пища човешки истории и истории на 
пространства.

От графикатурата той иска да уп-
ражнява внушения без думи, а в кни-
гата надписва рисунките, илюстри-                                                                   
ращи казаното съвсем ясно на 
съседната страница. Назовават се 
хора, животни и предмети, реакции и 
действия.

Загледа ли се човек, вижда в тези схе-
матични рисунки структурата на 
иконата. Поне от IX в. насам в свети-
те образи непременно стоят надпи-
си, слова. Газдов свенливо демонстри-
ра една неканонична иконография на 
своята персонална мирска сакрал-
ност. До фигурите стоят имената на 
хората, котките, рибите, предмети-
те, движенията, с които Газдов вика 

тях, и стоят имената, в които те ви-
кат него.

В изложбата са представени две гра-     
фикатури на Ямбол: мястото на Зе-
мята, което Газдов винаги е пред-
почитал; родния му град. Неговата 
метална пластика, стояща там от 
1993 г., е озаглавена Кълнове на споме-
на или дърво на живота. Според Газдов 
тя е съживяване и материализиране 
на спомена за дома: уж далечен, но уди-
вително ясен. „Детството всъщност 
е истинският живот на човека.“

Базисна според него е универсалната 
ямболска съдба: неспособността да 
влиза в колективи. Не по-малко фун-
даментално се оказва „щракането на 
идеи“ (Кирил Кръстев) при завоя на 
Тунджа. Газдов твърди, че непрекъс-
нато пресъздава Ямбол (разбира се, в 
напрежението между „всъщност“ и 
„би следвало“). Ямбол е тежък Газдов 
елемент. Стои в изложбата не за гле-
дане, а за да те гледа.

Газдов и кавъркласик 
графикатурата
Газдов системно прави „пластични 
интерполации“ (Петър Змийчаров) на 
емблематични шедьоври (от Брьогел, 
Леонардо, Фрагонар, Рубенс, Миле, 
Джото…) и ги нарича кавъркласик 
графикатури. Странно упорство – на 
пръв поглед.

За него те са „спиране в отправната 
точка за другаде“. Мощно взиране в 
същностни светове. Раждане на из- 
куство от изкуство, защото това е 
естественото му раждане. Те са по-
клон пред авторите на оригиналите 
и тяхното величие. Урок по смирение, 
казва Газдов, и пречистваща худо-
жествена радост.

Интерполацията се определя като 
„намеса с авторови допълнения“. 
Вгледаме ли се, виждаме, че Газдовото 
допълнение е най-вече „абстрахира-
не“, тоест отнемане. Усилен графичен 
фитнес, казва той, при който гумата 
свършва преди молива. Премахват се 
шумовете, наслоени под натиска на 
второстепенни теми, на стил или на 
мода. Защитник на яснотата, Газдов 
извежда най-същественото, като се 
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опира на „паузите“, на мълчанието, 
стоящо в основата на изобразител-
ния изказ. За да открие в чиста форма 
наличните пропорции на духа.

За работата си над цикъла казва: 
„Почувствах такава гордост от съп-
ричастието ми към човешкия род и 
такава възвишеност, която няма ана-
логия с други усещания… Един-един-
ствен чезнещ в Бога звън“.

Газдов с Cum grano salis 
графикатурата
Cum grano salis /С щипка сол, новият 
цикъл, представлява оригинални гра-
фики, неподлежащи на тиражиране. 
Заглавието е симптоматично. Още 
повече че според Газдов всичко е cum 
grano salis.

Справочниците настояват, че изра-
зът се появява най-напред при Плиний 
Стари в описание на рецепта за про-
тивоотрова: зърното сол е една от 
съставките. Cum grano salis означава 
по-нататък „леко пресилено“, но по-
някога и „с частица здрав разум и скеп-
тицизъм“ – спокойното наблюдение. 

Понеже обаче sal може да означава и 
„виц“, изразът казва и „с малко шега“. 
Всички тези значения са едновремен-
но валидни за новия цикъл.

Газдов отдавна и специално тълкува 
вица в изображението. За него съ-
щинският виц е неповторим: той е 
формалната загадка. Тя не е загад-
ка-ребус, а загадката на същината, 
непознаваема пряко от сетивата и 
разсъдъка. Тя е отиване отвъд ситу-
ациите – до степен на шок. Поради 
което визуалният виц не може да бъде 
обясняван. В Cum grano salis вицът е 
масивен. Не ще се захвана с обяснява-
нето му.

Ще отбележа само, че Газдов много 
начесто повтаря думата „кривун-
дел“ относно този цикъл. Наистина, 
графичен „кривундел“ (както баща 
му квалифицирал неговите рисунки) е 
едно от най-старите описания на гра-
фикатурата. Но тук явно има някаква 
новост. Газдов специално подчертава, 
че с този цикъл изкарва нещо, което е 
много отдавна в него: щастието да си 
кривундел дори само на хартия.

Тук той изоставя контролираната 
ювелирност на рисунъка. „Кривундел“ 

добива буквалност. Всичко е в „кри-
ва линия“. Няма прави отсечки, няма 
правилна дъга или окръжност, никъде 
няма прав ъгъл. Всичко е разлюляно. 
Както е в творението. Без да от-
стъпва и на сантиметър от консти-
туцията на графикатурата, с Cum 
grano salis Газдов настъпва допълни-
телно към естествеността, към ви-
талността в нейната дълбочина.

Газдов на път с 
графикатурата
С годините се трупа не само знание и 
тъга, натрупва се и рутина. Но про-
фесионалната рутина е за Газдов 
единствено „патерица за здравите 
нозе, които тичат сами“. При него тя 
е даже не друго, а умножаване на по-
тенции, добавяне на сили и измерения. 
Газдов не може да влезе два пъти в ре-
ката Газдов. Технически му е невъз-
можно. Тъкмо това определя неговата 
органика. А от тук нататък?

„Кой колкото може, майсторе“, както 
обичал да казва Майстора, упорито и 
постоянно цитиран от Газдов.

Иван Газдов, Графикатура
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Всеки, живял в Маями, Флорида през 
80-те години на ХХ век, си спом-
ня грейналите яркорозови цветни 
петна в залива Бискейн. „Това са во-
дните лилии на Кристо и Жан-Клод“ 
– усмихнато твърди Кристо за про-
екта, свързвайки произведението с 
емблематичната картина на Клод 
Моне. Авторът е споделял с мен, че 
дългогодишната му спътница Жан-
Клод е избрала цвета на драперията, 
която обгражда островите в океана. 

Вероятно заради това намирам, че 
в излъчването му има изразена жен-
ственост. Цели 35 години по-късно 
образите на „Обградените острови“ 
продължават да вълнуват в Музея на 
изкуството „Перес“ в Маями. Доку-
менталната изложба, включваща ри-
сунките на Кристо, снимки, макети, 
разрешителни, болтове, въжета, пар-
чета плат и други разнообразни арте-
факти, са подредени в Маями до фев-
руари 2019 г. Експозицията ще може 

да бъде видяна и от посетителите 
на едно от най-големите изложения 
за изкуство – „Арт Базел“. Преди три 
години Кристо навърши кръглите 80. 
Този биологичен факт като че ли даде 
още повече творческа енергия на ар-
тиста и стремеж бързо да реализира 
проектите си. След фурора на „Плава-
щите кейове“ през 2016 г., миналото 
лято в езерото Сърпентайн в Лондон 
беше издигната плаваща мастаба, съ-
пътствана от изложба в едноименна-
та галерия. Кристо с дяволита усмив-
ка казва, че в момента работи по още 
няколко проекта, за които все още е 
рано да сподели.

Когато става дума за Кристо и Жан-
Клод, съм пристрастна. Затова вина-
ги съм любопитна да разговарям и чуя 
мнение за тях от експерти в изкус- 
твото. Ханс Улрих Обрист безспор-
но е такъв. Швейцарецът от Цюрих 
е артистичен директор на галерия 
„Сърпентайн“ в Лондон. Известен 
като куратор и критик, чието мне-
ние дава тежест и добавя цена върху 
художествените произведения. Той 
е популярен и със страстта си към 
интервютата и дългите задълбоче-
ни разговори с творците. Твърди, че 
има записани хиляди часове, винаги с 
няколко устройства едновременно, за 
да е по-сигурен, че думите са докумен-
тирани. „Безкрайният разговор“, как-
то го нарича, започва да се публикува 
от 1996 г. в проекта му „Интервюта“, 
включващи архитекти, писатели, ху-
дожници, някои публикувани и като 

С критика и 
куратора Ханс 
Улрих Обрист 
разговаря Евгения 
Атанасова-Тенева
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самостоятелни книги – с Джон Бал-
десари, Заха Хадид, Йоко Оно и други. 
По време на изложбата на Кристо и 
Жан-Клод в галерия „Сърпентайн“ той 
не пропусна да интервюира и Кристо. 
Една от любимите фрази на Обрист е: 
„Големите артисти винаги променят 
очакванията ни от изкуството. Тога-
ва се случва така нареченото étonnez-
moi (Удивете ме!). Това, разбира се, е 
напълно валидно за творчеството на 
Кристо и Жан-Клод и оттук започва 
разговорът ни. 

Господин Обрист, когато гово- 
рихте за изкуството на Кристо 
и Жан-Клод, ви чух да го нарича-
те „пленително“. На какво дължи 
това качество?

Изкуството на Кристо и Жан-Клод 
има толкова много измерения, че е 
много трудно да бъде редуцирано 
само до една категория, която го пра-
ви специално. То ми напомня за теори-
ята на струните във физиката, тъй 
като достига множество измерения. 
Произведенията са абстрактни като 
идея, а за творчеството на Кристо 

и Жан-Клод тази неочакваност на 
творбите е много важна. Те като че 
ли се появяват някак внезапно и това 
им придава характер на чудо. Произ-
веденията несъмнено са много слож-
но конструирани и са комплексни. Но 
Кристо и Жан-Клод демонстрират не 
само артистичен гений да ги измис-
лят, какъвто без съмнение прите-
жават, те имат и таланта да могат 

да осъществят творбите си. Гениал-
ността включва дори това – да съз-
дадеш реалност, да направиш така, че 
нещата наистина да се случат. Твор- 
ците, които имат визионерски идеи, 
не са малко, но много от тях остават 
в артистичното пространство само 
като проекти, нереализирани и по 
някакъв начин утопични. При Кристо 
и Жан-Клод артистичният гений и 
възможността да реализират идеи-
те си вървят ръка за ръка. В крайна 
сметка е ясно, че не става въпрос за 
чудо, а за изпълнение на добре орга-
низиран план. И тъкмо защото те 
го правят стъпка по стъпка, всичко 
отвън изглежда като някакъв фокус, 
като вълшебство. В Лондон, в галерия 
„Сърпентайн“, проведохме така наре-
чения „Миракъл маратон“ и изследвах- 
ме точно тази тема. Елементът на 
чудото в работата на Кристо и Жан-
Клод е много съществен. При проекта 
в Италия ходенето по вода наистина 
може да се разглежда като едно чудо, 
случило се през ХХI в. И както чудно 
беше съединяването на бреговете на 
езерото Изео, също толкова плени-
телна беше и мастабата в езерото 
Сърпентайн. Тя беше по-висока от 
повечето сгради в Лондон, извисяваше 
се цели 20 метра, но като че ли за нея 
не важаха законите на гравитацията 
и плуваше леко върху водите на езе-
рото. Всичко това намирам за велико-
лепно и пленително.

Как бихте позиционирали изкус- 
твото на Кристо и Жан-Клод в 

Wolfgang Volz © Christo
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Кристо в студи-
ото си по време 
над работата по 
проекта за Мас-
табата, февруари 
2018 г.
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историята на изкуството? От 
една страна, те са съвременници 
на Дюшан и Йозеф Бойс, а днес тво-
рят в едно време с автори като 
Деймиан Хърст. Какъв е техният 
принос? 

Кристо и Жан-Клод имат не само един 
принос. Те са създали много важни про-
изведения, част от които бяха пока-
зани в изложбата на „Сърпентайн“, 
която проследи работата на Кристо 
с варелите, неговата скулптурна и 
архитектурна работа. Тези произве-
дения могат да се сравнят с приноса 
на Бранкузи в скулптурата или с ра-
ботата на Дюбюфе по отношение на 
повърхностите и това без съмнение 
е обогатяване на скулптурния език на 
ХХ в. Същото се отнася и до рисунки-
те и картините на Кристо, по които 
с Жан-Клод реализират проектите. 
Те са много повече от скици и подгот-
вителни работи и имат голям при-
нос и за публичното изкуство. Гледам 
най-старите рисунки от проектите 
за „Мастаба“ и те ми напомнят за Си-
няк и Сьора. Авторите са важни както 
в областта на рисуването, така и на 
скулптурата, и разбира се, големият 
им принос е в развитието на публич-
ното изкуство (Public Art). Още в на-
чалото на 60-те години, при своите 
първи изложби, още при изложбата си 
в Кьолн те започват да оказват с про-
изведенията си натиск върху грани-
ците на самите галерии, изкуството 
им става обществено, реализирано в 
публичното пространство. А това е 
много важна форма на изкуството. 

Структурите на публични простран-
ства на Кристо и Жан-Клод, незави-
симо дали са скулптурни или архитек- 
турни, включват в голяма степен и 
гражданите, жителите на местата, 
и така развиват тези системи и им 
придават съвсем нови измерения. 
Знаете, често в наши дни артисти 
приемат поръчки за обществени 
пространства – площади, паркове, 
сгради. Кристо и Жан-Клод никога да 
не работят по този начин, те продъл-
жават да не приемат поръчки. Това е 
абсолютно уникално в историята на 
публичното изкуство. Те двамата ин-
вестират собствените си средства 
и нямат клиенти. Не германското 

правителство им е поръчало да на-
правят „Опакованият Райхстаг“. 
Точно обратното, те лично са избра-
ли тази сграда като неповторима в 
света, имали са свое скулптурно же-
лание. Минали са през това да убедят 
всички – правителство, парламент, 
власти, президент, министър-пред-
седател, че трябва да реализират 
своята идея. Другото, което е забе-
лежително и е принос в изкуството, е 
фактът, че техните произведения на 
открито – и „Опакованият Райхстаг“, 
и „Чадърите“, и „Плаващите кейове“, 
всички тези толкова значителни 
работи, имат ограничен живот, съ-
ществуват временно. Изкуството на 
Кристо и Жан-Клод е монументално 
като мащаб, но няма трайността на 
монументите и това засилва отно-
шението към произведенията им. Те 
никога не стават форма на притежа-
ние на жителите на града, в който го 
правят, това е приключение с кратка 
продължителност на живота, което 
създава екстремни взаимоотношения 
между хората. То може да се изразява 
в струпване на посетители, както 
беше например на кейовете, или пък 
просто с нови взаимоотношения, как-
то при „Мастаба“ в Лондон. В тяхно-
то изкуство не става въпрос само за 
обект или паметник, това е цяла си-
туация, събиране на стотици хиляди, 
милиони хора, в този смисъл произве-
дението е спусъкът за активиране на 
хората, задейства едно настроение, 
което никога няма да бъде забраве-
но. В паметта остава моментът на 
колективното преживяване. Няма 
да бъде забравен нито „Опаковани-
ят Пон Ньоф“, нито Райхстагът или 
лятото на лондонската „Мастаба“. 
А това е много рядко за изкуството, 
нали? Има исторически моменти, кои-
то генерират подобна емоция, като 
падането на Берлинската стена, те 
се помнят завинаги като изживяване, 
а в света на изкуството, на изложби-
те и галериите това се случва много 
по-трудно. При изкуството на Крис-
то и Жан-Клод се помни точно това 
колективно преживяване. Това наис-
тина е голям принос.

Направихте много пълна ретрос-
пекция на работата с варели на 

Кристо и Жан-Клод в галерията 
„Сърпентайн“ и плаващата „Мас-
таба“ в езерото. Къде ще поста-
вите тези събития като част от 
лондонския артистичен живот 
и в творчеството на Кристо и 
Жан-Клод?

За нас това е сбъдната мечта. Много 
сме щастливи, че Кристо и Жан-Клод 
направиха произведение в Лондон. 
През октомври 2016 г. бяхме поканили 
Кристо да изнесе лекция на нашия фо-
рум „Миракъл маратон“. След това с 
него се разходихме, минахме по моста 
над езерото, погледнахме парка и той 
изведнъж се сети, че езерото Сър-
пентайн му прилича на езерото Ми-
чиган, за което с Жан-Клод са имали 
проект за плаваща мастаба. Това, че 
проектът се реализира, беше много 
важно за нас. Той се случи благодаре-
ние на сътрудничеството с много 
хора и организации като „Блумбърг 
Филантропис“ на бившия кмет на Ню 
Йорк Майкъл Блумбърг, който е и наш 
председател. Участваха с подкрепата 
си настоящият кмет на Лондон Са-
дик Хан, управлението на Роял Парк. 
Всички участници обединиха усилия-
та си около идеята, защото тя беше 
нещо много повече от изложба, в нея 
се включваха толкова много аспекти, 
които можеха да се случат само с та-
кова сътрудничество. Това е значимо 
не само за нас, но мисля, че и за Крис-
то. Защото Кристо и Жан-Клод вина-
ги са мечтали да направят две маста-
би – една, която да се носи в езерото, 
и друга, която е в пустинята. Маста-
бата в езерото приличаше на рисунка, 
която се променя всяка минута с про-
мяната на светлината заради всички 
свои изключителни отблясъци във 
водата и с изумителните си цвето-
ве. Тя се открояваше сред зеленината 
на парка и възприемането на обкръ-
жаващите цветове беше още по-ин-
тензивно. Това също е важна част от 
мощта на изкуството на Кристо и 
Жан-Клод, кара те да се обръщаш към 
контекста на мястото, където се 
случва. Сега, когато проектът за езе-
рото вече е осъществен, се надявам, 
че ще бъде реализиран и проектът в 
пустинята и така ще бъде затворен  
един цял кръг.
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Евдокия Борисова, Мира Душкова

Към Слънчевата страна на

АндричИво

На девети октомври 2018 г., рожде-
ния ден на Иво Андрич, пристигаме 
в Белград. На следващия ден летим 
за Тиват и Бока Которска. Някъде 
из къдравините и завъртулките на 
този капризен залив в залива, както 
го въобразява Андрич, на брега в стил 
рококо, изрисуван с филигранната ки-
тайска четчица на Господ, е крайна-
та ни цел. Отиваме на международен 
симпозиум, който за единадесета по-
редна година се посвещава на твор-
чеството на Иво Андрич.

Херцег Нови е специално място. Тук, 
в малкото трийсетхилядно курорт-
но крайморско градче, Андрич нами-
ра пристан и утеха след дълги ски-
талчества из Европа между двете 
световни войни. Ватикана, Париж, 
Мадрид, Берлин, Лозана, Грац, Виена, 
Триест, Букурещ, Москва са само част 
от дестинациите на дипломата във 
времена, когато е трябвало да взема 

сериозни, фатални решения. Едно от 
тях е подписването на пакта с Адолф 
Хитлер и Рибентроп. Само три годи-
ни (между 1965 до 1968 г.) живее той в 
своята крайморска вила, издигната на 
един от склоновете на стария град, 
с прелестен изглед към крепостта 
Канлъ Кула и западния бряг на Бока Ко-
торска. Тук мандарините са слънца по 
изгрев върху зелените небеса на дър-
ветата. Тук 5–6-годишни деца игра-
ят досами морето, нехаят за морето, 
увлечени в старите игри, запазени от 
прадядовци и прабаби. Това е черно-
горската земя – земя на строги скали 
и уханни цветя, на лъкатушещи мор-
ски извивки край спокойните вълни на 
морето.

И точно тук умира неговата любима 
съпруга, прочутата красавица Мили-
ца Бабич, а той, покрусен, заминава, за 
да не се завърне повече никога. Как е 
възможно човек да бъде нещастен на 
това място, целунато от Бога? Дори 

когато го постигне смъртта, страда-
нието... Заминава оттук, напуска гра-
да на слънцето, но къде другаде може 
да бъде постигнат покоят? А може би 
всяка утопия е такава, защото тряб-
ва да бъде напусната? Да избягаш от 
слънчевата страна, някъде там? Тъм-
ниците и светлината се очертават 
като ключови топоси в разказите на 
Андрич, на един от тях и неговия ге-
рой – психобиографичен двойник на 
писателя, наречен Тома Галус, сме 
посветили и ние своите изследва-
ния. Опозицията мрак – светлина ще 
ни преследва през цялото време на 
това 9-дневно пътуване из Балкани-
те. Монтенегро се казва страната, а 
тъмните планини и върхове контрас-
тират на лазурната шир на Ядренско 
мóре, ширнало се под краката ни от 
самолета.

Бездомният аристократ на духа, бос-
ненецът, католикът, югославянинът, 
големият сръбски балкански писател, 
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„Което не боли, не е живот, 
което не отминава – не е 
щастие.“

Иво Андрич
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Евдокия Борисова, Мира Душкова

мъдрецът Иво Андрич, който цял жи-
вот пише за любовта и мостовете на 
разбирателството, произнася като 
присъда думите за прословутата бос-          
ненска омраза. И тя се превръща в ме-
тонимия на отровата на духовете 
тук, на Балканите, тя е непреодо-
лимата пречка на прокълнатите да 
живеят на този странен полуостров, 
където слънцето на благословена-
та география е постоянно скрито в 
мрачните облаци на историята. На 
тъгите ни. И враждите ни. На пред-
разсъдъците ни за вероломните тур-
ци, дивите сърби, отмъстителните 
албанци, лукавите гърци, жестоки-
те румънци, надменните словенци, 
горделивите хървати, мързеливите 
черногорци... А българите? Думите за 
омразата от есето на Андрич „Писмо 
от 1920 г.“ гнездят под сърцата ни и 
като че ли очакваме потвърждение в 
предстоящите преживявания.

С нас е професор Светлозар Игов, най- 
големият познавач на Андрич: на кни-
гите му, на човека, с когото се среща и 
беседва на живо в младите си години в 
далечната 1968 г. Съзнаваме, че тога-
ва още не сме били родени, и се чудим 
на дързостта ни да тръгнем с този 
човек натам и въобще да пишем за 
Андрич. Е, какво пък, животът обича 
смелите.

И като казваме смелите, се сещаме за 
западните пътешественици, пребро-
дили и описали мрачния ни полуостров 
нашир и длъж от XVI век насам. Лейди 
Монтегю, граф Д’Отрив, Пиер Лоти, 
Сен Клер, Руланд, Бошкович са само 
малка част от западните очи, видели 
полуострова ни като градински заслон 
в близост до западната благородни-
ческа вила, приютил множество хора, 
неспособни да се спогодят помежду си, 
потънали в безконечни кавги. Страш-
ните, криви и стръмни пътеки на 
родния Балкан обаче са само прелюд 
в елементарна хармония в сравнение 
със зловещата симфония, наречена 
Западни Балкани, която ни предстои. 
От времето на Брам Стокър и него-
вия Дракула като че ли нищичко тук 
не се е променило, а пътищата, макар 
и грижливо асфалтирани, са все така 
екстремни и опасни.

Цяла седмица в Сърбия и в Черна гора 
– строго поднебие според Андрич – на 
брега на Адриатическо море, в лите-
ратурни разговори и приятелска раз-
думка – какво по-хубаво може да ни 
се случи в разгара на есента? Хиляда 
километра на запад и още четирис-
тотин на юг и внезапно се озоваваме 

в горещото лято. Връщаме времето 
назад. Случва се буквално – с два ме-
сеца и един час назад. Избягваме да 
поглеждаме часовниците си. Сбогом, 
родино, сменяме те с друг земен рай!

Прави ни впечатление, че само на 
крачка западно от Калотина извед-
нъж английският замлъква като меж-
дународен език. Първия ден в Белград 
се вглеждаме в смущаващи графити по 
стените: „Партизани – сви на исток!“, 
„Не у НАТО!“, „Буден ли си jуг“; мащаб-
ни цветни платна с изображенията на 
добрия войник Швейк, невинно вгле-
дан в зловещ, брадясал австрийски 
офицер окупатор. И Гаврило Принцип 
гледа решително от една стена в дип-                                                                 
ломатическия квартал, напомня, че се 
навършват сто години от екзекуци-
ята му. Някои се възмущават: „Как 
може да рисуват и почитат този екс-
тремист?“. На Балканите обаче крач-
ката между екстремизма и героизма 
е само една, при това малка. Ако и от 
нея понякога да прехвръкват искрите 
на световна война. И не като демон-
страция и фалшива куха поза, а съв-
сем искрено изглежда това упорито 
говорене само на родния език, звуче-
нето само на родна музика в медиите. 

А както по-късно ще ни обясни про-
фесор Войводич от Университета 
в Нови Сад, „лансирането на родния 
език и литература в Сърбия е държав-
на политика, филологическите спе-                            
циалности и историята са истински 
приоритет в образованието ни“. Как-
во означава това в цифрени и финан-
сови изражения, не знаем, но в мора-
лен аспект изглежда обнадеждаващо 
присъствието на предимно млади 
хора (под и около трийсетте) на сим-
позиума ни в Херцег Нови. Студенти, 
магистри, докторанти, млади учени, 
които със самочувствие говорят, де-
батират, спорят, задават въпроси на 
литературни теми. Такова щастие 
сме нямали отдавна.

Улиците и кафенетата, градините и 
парковете са пълни с млади хора. Бел-
град е прелестен, широк и спокоен, без 
задръствания на автомобили, град, 
който сутрин прилежно мият, а вечер 
е потънал във фасове и отпадъци (на 
Балканите сме все пак). Заобиколени 
сме от снажни, горди и достойни хора, 
които са стъпили здраво на собстве-
ната си земя и твърдо вярват, че им 
принадлежи изцяло. Не по-различни 
са те и в провинцията. Но ако въоб-
ще съществува такова понятие, тук, 
на Балканите, на морския бряг, в град 
като Херцег Нови, то е нелепо. Спо-
менът за Тито никога не е угасвал и в 
Сърбия, и в Монтенегро, където арка-
та на Которската крепост на стария 
град ни посреща с паметните думи на 
генералисимуса: Чуждото не искаме, 
своето не даваме! Вилите на Тито на-
всякъде са превърнати в туристиче-
ска атракция. И не е никакъв проблем 
да си купиш за спомен магнит или 
значка с ликовете на Йосип Броз, на 
Путин, дори на Ратко Младич. Това из-
глежда по-смущаващо от графитите.

В центъра на сръбската столица, 
близо до Трг „Теразия“, в самото сърце 
на града, се извисяват многоетажни 
скелети на сгради с изкривени бетон-
ни плочи и изпочупени от взривове 
стъкла, опушени стени, изцъклени 
избити прозорци – спомени от срам-
ната война през 90-те на ХХ век. Бел-
град е единственият град в Европа, 
бомбардиран след Втората световна 

„Докосването 
до творбите на 
Иво Андрич е 
като любов от 
пръв поглед, а 
заговориш ли за 
неговите сюжети 
и герои, не можеш 
да спреш.“

© The Ivo Andrić Foundation
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война. Сърбите надали ще го забра-
вят някога. Сигурно затова отказват 
да говорят на английски. А симпозиу-
мът, към който сме тръгнали, е изця-
ло в регистъра на балканското звуче-
не. Официален език в Херцег Нови е... 
родният. Тоест – балканският език, 
във всичките му славянски разновид-
ности. Говорим и се разбираме безпро-
блемно помежду си, обсъждаме, деба-
тираме – понякога за малко и на руски, 
и все пак на английски, но бързаме да 
се „поправим“. Турският език е също 
на мястото си. Канлъ кула, т.нар.                               
кървава кула, строена за затвор от 
османците, се намира на хълм с пре-
лестна гледка. Днес е превърната в 
летен театър, където ежегодно се 
провежда престижният междунаро-
ден кинофестивал на Монтенегро. 
Сахат кула (часовниковата кула) се 
издига в центъра на стария град, а 
вътре се съхранява дървената фи-
гурка на обгорялата Черна Богороди-
ца. А катедралите „Свети Йероним“, 

„Свети Спас“ и „Архангел Михаил“, как-
то и статуята на крал Тврдко Първи 
Котроманиц са останалите свещени 
емблеми на града. Интересното е, че 
местните смятат вилата на Андрич 
за равноценна част от тези забеле-
жителности. Думите за кръв и час са 
съхранени непокътнати от османско 
време в този иначе толкова пурис-
тичен език. На път сме отново да го 
наречем сръбски, но предвид полити-
чески коректното дълго изброяване 
отпреди малко, ще обобщим – става 
дума за западнобалканския славянски 
език, който, оказа се, всички говорим.

Наравно с историческите светини, 
къщата на нобелиста Иво Андрич е 
важна част от културните забеле-
жителности на Херцег Нови. През 60-
те години малкият двор, постлан с 
искрящо бели плочи, е посрещал гости 
и любопитни журналисти, които са се 
опивали от мириса на дъхави цветя и 
цъфнали олеандри. На втория етаж 
с изглед към лъскавото море Андрич 

е пишел, вдъхновен от слънцето и 
сбъднатата любов. Къщата е високо 
на хълма, на „Негошева улица“. А ули-
цата, разбира се, носи името на голе-
мия черногорски поет Петър Негош, 
княз и владика на Черна гора. Андрич 
го нарича трагичен герой на косов-
ската мислъл. Негош е на особена по-
чит в Черна гора. На няколкостотин 
километра от Херцег Нови се издига 
Ловчен (Lovćen) – Черната планина, 
символът на Черна гора. Тук, досами 
небето, се намира мавзолеят на Пе-
тър II Негош. Поетите винаги трябва 
да стоят нависоко!

Професор Бранко Тошович от Уни-
верситета „Карл Франц“ в Грац, този 
перпетуум мобиле на Андричевата 
конференция, е щастлив от факта, 
че тази година, с рекордно участие 
(над 90) на учени от всички балкански 
страни плюс Русия, Украйна, Гърция, 
Италия, Австрия, за първи път се 
говори толкова много на български. 
Иво Андрич, твърди професор Игов, 

Пред къщата на Андрич, фотографии Е. Борисова
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е най-много превеждан извън бивша 
Югославия именно на български. По-
казваме доказателството – първото 
издание на „Разкази“ от Иво Андрич 
(1939), публикувани в издателство 
„Чипев“, с преводач Йордана Бояджи-
ева и предговор от д-р Никола Мир-
кович. Самият Миркович е първият 
в света автор на монография, пос-
ветена на Андрич (годината е 1938). 
Бранко Тошович ахва: „Може ли да ни 
я сканирате, безценен дар ще е за на-
шия сайт“.

„Мостът на Дрина“, „Госпожицата“, 
„Знаци край пътя“, „Травнишка хро-
ника“ са само част от заглавията на 
авторитетната поредица от луксоз-
ни сборници с изследвания по проекта 
„Иво Андрич в европейския контекст“ 
с ръководител Бранко Тошович. Про-
ектът започва в Грац като петго-
дишно начинание, но продължава и до 
днес. „Докосването до творбите на 
Андрич е като любов от пръв поглед, 
а заговориш ли за неговите сюжети 
и герои, не можеш да спреш“ – комен-
тираме с професор Тошович сладкото 
му и опасно начинание, което, подоб-
но на добър роман (би казал Кундера), 
е ясно вгледано в началото си, помни 
откъде е тръгнало, но краят му се 
губи в хоризонта. Тази година темата 
на симпозиума е: „Андриħева Сунчана 
страна“, а материалът – събраните 
и описани от Жанета Дукич-Перишич 
през 1994 г. новели, замислени от пи-
сателя като бъдещ, но неосъщест-
вен роман със заглавие „На слънчева-
та страна“. Въпрос на време е целият 
слънчев роман да излезе и на български 
в превод на професор Игов от изда-
телство „Изток-Запад“. И в този миг 
се чувстваме като пионери на делото.

Вдъхновението ни прераства в ап-
ломб в следващите дни, когато сим-
позиумът наближава своя край. Размя-
ната на имейли и визитни картички е 
повод за равносметка, сред многото 
усмихнати и прекрасни млади лица на 
колеги филолози и слависти фотогра-
фиите ни запечатват ликовете на 
младата светлокоса Тиана Миленко-
вич от университета „Беч“ – дясна 
ръка на неуморимия Тошович; широко 
усмихнатия Давор Дукич от Загреб – 
семантика, познавач на слънчевата 

светлина в Андричевата проза; тео-
ретичката Перина Меич от Мостар; 
Оксана Леонтиева от Киев; Дойчил 
Войводич, Лидия Чолевич от Букурещ 
и много други. Разделяме се с думите: 
„до догодина в Москва“. Защото на-
там се е прицелил неуморният профе-
сор Тошович – към зимата, тъгата и 
мраза на руските нобелисти Солжени-
цин, Шолохов, Бунин, Бродски в срав-
нителното им четене с Андрич.

Апломбът ни прелива във възторг в 
последните два дни на срещите в Бъл-
гарското посолство в Белград с бълга-
ри, със сръбски студенти по българска 
филология и с автори от сръбското 
дружество на писателите. Там на-
шият любезен и ерудиран домакин, 

посланик Радко Влайков, разтвори 
широко вратите на сградата с раз-
кошни тревненски резбовани тавани, 
с безценни платна от Васил Стоилов и 
прекрасна атмосфера, която кара все-
ки да се чувства като у дома. Оказва 
се, че неформалното общуване не на-
рушава ничий протокол, а връзките 
между хората, които се чувстват от 
общи кръв и род, трябва да се насър-
чават по всякакъв начин. 

Тръгваме си облекчени, че предвари-
телните очаквания за мрачните Бал-
кани са останали несбъднати. С леко 
горчив привкус, но не от преживяно-
то, а от предстоящото завръщане: 
отново в родината, един час и два 
месеца напред, вече в есента. Завръ-
щаме се у дома, в Европската уния, в 
проектираното хипотетично бъдеще 
на западните ни... без малко да кажем 
„съседи“. А всъщност – братя.

Публикацията е резултат от осъ-
ществения проект „Участие на бъл-
гарски литературоведи в XI между-
народен симпозиум, посветен на Иво 
Андрич (Херцег Нови, Черна гора)“, 
финансиран по програма „Мобилност“ 

на Национален фонд „Култура“. Участ-
ват: проф. д.ф.н. Светлозар Игов (ПУ 
„Паисий Хилендарски“), проф. д-р Ев-
докия Борисова (ШУ „Еп. Константин 
Преславски“), доц. д-р Мира Душкова 
(РУ „Ангел Кънчев“), доц. д-р Людми-
ла Миндова – задочно участие (ИБЦТ-
БАН, София), и преводачката и докто-
рантка на Истанбулския университет 
Кадрие Джесур. 

Постери от всички места из Европа, където писателят е бил като дипломат
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Роден сред безкрайното лято на Си-
цилия, Луиджи Пирандело има онова 
топло италианско детство, което 
често пъти режисьорите санти-
ментализират – игри в прахоляка и 
тичане по горските пътеки, чете-
не на басни и легенди, омагьосване 
от невъзможния свят на мечтите. 
Момчето, което ще напише на 12 

години първата си пиеса, става един 
от най-продуктивните италиански 
писатели – автор на поезия, разка-
зи и иновативна драматургия, дори 
може би един от предвестниците на 
театъра на абсурда. Но преди всичко 
меланхоличен и затворен човек, който 
вместо да живее – пише. 

Великолепни са разказите, побрани 
в новия сборник „Новели за една го-
дина“ на издателство „Колибри“: 14 
истории, част от впечатляващите 
15 тома с кратка проза на писателя. 
Въпросните новели са публикувани 
за първи път в сборник през 1922 г. – 
дванадесет години преди Пирандело 
да получи Нобеловата награда за ли-
тература и четиринадесет години 
преди смъртта му. Това са тексто-
ве, родени в най-плодотворния етап 
на живота му, те обхващат образи и 
случки, които са формирали характе-
ра и светогледа на писателя. На пръв 
поглед весели и леки, в дружески и про-
пит с човечност тон, но под очевид-
ното те са изпълнени с умора и разо-
чарование. Разкази, свидетелстващи 
за отминалата епоха на романтизъм 
и величави дела, преди всекидневната 
злоба и подозрението да бъдат нало-
жени като евтин каскет. 

Защото именно за каскет става дума 
в една от историите на Пирандело, 
при това падуански, изящен и скъп, за 
разлика от нравите на хората, които 
се завъртат покрай него – шивачът 
е скъперник, клиентът е лъжец и из-
мамник, а черният хумор накрая раз-
късва шевовете, за да изскочат от-
долу и други проядени от пороците 
си герои. В „Медалите“ пък авторът 
обръща ироничен поглед към бившите 
гарибалдийци, които не приемат нови 
членове в прашасалия си клуб. Жалки и 
суетни изглеждат те на страници-
те на разказа, в един момент стават 
дори жестоки в опита си да защитят 
почести, лишени от смисъл след от-
минаването на събитията. Темата е 
близка на писателя, тъй като баща 
му участва в битката при Аспромон-
те и семейството става свидетел 
на последвалите разбити надежди, 
пресъздадени от Пирандело в романа 
„Старите и младите“.

Пирандело взима на подбив и други не-
достатъци в характерите на своите 

Мартин Касабов

Историите на 
Пирандело

Луиджи Пирандело, 1932 г.
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съвременници в разказа „Параклисът“, 
където католическата вяра и абсур-
дът, породен от срещата ѝ с реалния 
свят, напомнят на по-късната кратка 
проза на Дино Будзати. Действието в 
„Делвата“ отново се развива на село 
и е история за скъперника Дон Лоло и 
майстора, който се затваря по невни-
мание в делвата, която поправя. Таки-
ва са героите в разказите на Пиранде-
ло – заключени в своите парадоксални 
светове, жертви на ситуации извън 
техния контрол, капсулирани в една 
безкрайна самота.

Меланхолията, толкова очевидна от                                                                                  
живота в Пирандело, се усеща най- 
силно в разказите „Стари приятели“, 
„Нощ“ и „Ако…“. В тях възрастни мъже 
се срещат, без да се познаят, водят се 
разговори за миналото във влакове и 
се играе страховитата мисловна игра 
за това какъв би могъл да бъде живо-
тът в своите вариации. Като поглед 
през прозореца в дъждовен ден са 
тези истории – отнасяне отвъд праг-
матичния свят, в който мечтатели-
те са обречени да се връщат отново 
и отново назад към изгубеното вре-
ме. Пирандело не изпада в патетика, 
не е сантиментален в пресъздаване-
то на живота на романтика, макар 
мотивът да е основен за цялото му 
творчество. 

В „Чаула открива Луната“ се разказва 
за живота на миньорите от серните 
мини, с които бащата на Пирандело е 
търгувал. Самият писател отива там 
като юноша и черпи опит, който пос-
ле използва за разказа. Героят в раз-
каза е глуповат носач, който живее в 
нескончаемия подземен мрак, но всъщ-
ност се страхува от черното було на 
нощта. Той има познание какво е луна-
та, „тъй както много неща се знаят, 
без човек да им отделя внимание“. До 
момента, когато излиза от своята 
мина и не вижда светещия диск в не-
бето. 

„И неволно, без да усеща, заплака, зап-
лака от силното успокоение, от голя-
мата сладост, която изпита, че е от-
крил луната горе на небето, докато 
тя се издигаше на небосвода със своя 
широк воал от светлина, без да позна-

ва планините, равнините, долините, 
които осветяваше, без да подозира за 
съществуването на Чаула, който вече 
не се чувстваше изморен и не се стра-
хуваше в нощта, населена с неговото 
удивление.“

Луиджи Пирандело, 
„Новели за една година“, 
изд. „Колибри“, 2018 г.,              
преводач Светозар 
Златаров

Критикуван от някои за отношенията 
си с фашистката партия (благодарение 
на Мусолини Пирандело става артис-
тичен директор на Teatro d’Arte di Roma), 
писателят отговаря, че е неутрален в 
политическата си позиция. Поне до 1927 
г., когато накъсва фашистката си член-
ска карта и пише великолепния разказ 
„Някой се смее“. В него действието се 
развива на задушаващо фашистко съ-
брание, на което „всички тия поканени 
не знаят за какво са поканени“. Място на 
шушукания и слухове, в което смехът е 
най-опасното проявление на човечност. 
И когато този (детски) смях разтърсва 
закоравелите умове на събралите се, 
те отвръщат със своя дяволски кикот, 
който кара бащата на детето да осъз-
нае веднъж завинаги, че сякаш целият 
град е полудял. 

Единственият любовен разказ в сбор-
ника е „Пътешествието“ – в него 
една неизлечимо болна жена тръгва 
през океана с брата на своя суров съп-
руг. По пътя между двамата се по-
раждат чувства, макар да знаят, че 
пътуването ще има трагичен финал. 
Пирандело избира да постави акцен-
та на откритата топлина, на крат-
кия миг спокойствие преди края. Не 
е лесен брачният живот на писате-
ля. Жена му страда от психично раз-
стройство, получава халюцинации и 
понякога го напада физически. Въпре-
ки че е приета в клиника през 1919 г., 
откъдето така и не се връща у дома, 
писателят остава до нея, изпълнен с 
вяра за подобрение. 

Пирандело умира през 1936 г. След 
труден, но продуктивен живот, пос-
ветен на пресъздаването на слож-
ните вътрешни състояния на едно 
меланхолично сърце, разочаровано от 
фалшивите надежди на една превъз-
будена нация. Той повелява никой да 
не говори за смъртта му – нито при-
ятелите, нито неприятелите, нито 
вестниците, нито близките му, не 
желае да бъде придружен в отпъту-
ването си към отвъдното от никого. 
Така завършва животът му – в мълча-
ние и самота, съвършен финал на един 
добре оформен разказ за поет, уморен 
от усилията за едно по-светло бъ-
деще. И може би там, в тишината на 
спомена и подредбата на думите, се 
крият подсказките за добрия живот, 
в който човеколюбието ще измести 
демагогията. Дотогава – тишина.

Пирандело
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Както подсказва и самото заглавие, 
Дневникът на Иван Тутев е мрачна 
книга. Мрачна заради автентичното 
описание на българските затвори и 
лагери в годините на сталинизма. Но и 
заради болезненото лично свидетел-
ство за деградирането на една идея, 
приемана за красива от немалка част 
от интелектуална Европа между две-
те световни войни. Иван Тутев е част 
от тази интелектуална Европа, но за 
разлика от мнозина други изпитва 
на собствен гръб как идеята се осъ-
ществява на практика. 

Берлин, Дюселдорф, 
Белене
Интелектуалец с литературни за-
ложби, Иван Тутев е роден през 1902 г.              
Заминава за Берлин, където с препо-
ръката на Гео Милев е приет в кръго-
вете на немските модернисти, сът- 
рудничи на известни литературни 

списания. Завършва икономика, а през 
30-те години работи като секретар 
на българското консулство в Дю-
селдорф, което ползва за прикритие 
на дейността си като сътрудник на 
Задграничното представителство 
на Комунистическата партия. В Гер-
мания се жени за Ерна Графундер и от 
брака с нея се ражда синът им Георги. 
Като един от малкото експерти със 
заслуги към новата власт, след 1944 г.             
е назначен за началник на Дирекция 
„Външна търговия“, участва активно 
в преговорите по създаването на СИВ. 

По-нататък биографията му се раз-
вива по класически сценарий от исто-
рическите книги. Знанието на чужди 
езици, престоят му на Запад, инте-
лектуалните му интереси и позна-
ния го превръщат в идеалния „враг 
с партиен билет“. Арестуван на 20 
януари 1949 г. като част от „група-
та“ на Трайчо Костов, на 21 октомври        

1949 г. Иван Тутев е осъден на дожи-
вотен строг тъмничен затвор. Из-
лежава присъдата си отначало в Со-
фийския, след това в Коларовградския 
(Шуменския) и накрая в Пазарджишкия 
затвор. Година и половина от този 
затворнически опит преминава на 
остров Персин в „Белене“. През ця-
лото време си води кратки бележки, 
които тайно предава на съпругата 
си. Така ни завещава своите преживя-
вания, които излизат в книга повече 
от 35 години след смъртта му (през           
1981 г.), за да поставят редица въ-
проси за историческата памет за 
комунизма. 

Дневниците са свидетелство за без-
надеждната битка на един самотен 
човек срещу тоталитарната държа-
ва. Те са основното му оръжие в тази 
битка. „Записвам всичко, защото то-
зи дневник е едно средство за общу-
ване с мен самия, след като нямам тук 
никого, а моите скъпи са така дале-
ко, далеко“, пише той на 23 октомври  
1955 г. 

Не е изненада, че от всички затвори 
най-силни са записките му от „Бе-
лене“, където на влизане отбелязва: 
„Изпитвам злокобното чувство, че 
прекрачвам мрачния праг на самата 
тъмна, пълна с неведоми ужаси преиз-
подня“. Година и половина по-късно, на 
12 март 1955 г., при заминаването за 
Пазарджик, обобщава: „Много страда-
ния, телесни и душевни, преживях тук 
в течение на почти година и полови-
на, нищо по-противно не съм срещал 
от това, което беше в задните бара-
ки, но същевременно тук изпитах и 
най-хубавото от целия мой затвор-
нически живот… Моите персински 
съзерцания ме обогатиха душевно, в 
тях зрееше душата ми и се наливаше 

Момчил Методиев

Иван Тутев, „От 
бездънната бездна. 
Дневник от затвора и 
Белене“, изд.„Рива“, 2018 г. 

За Беленеи страховете на
невинните
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неусетно с жизнена мъдрост“. От „Бе-
лене“ са и най-поетичните страници 
от неговия дневник – въпреки страда-
нията. С благодарност си спомня и за 
хората, помогнали му да оцелее, след 
като прекараният по-рано инфаркт 
прави за него непосилни нормите, на-
лагани на затворниците. По-голям 
проблем са униженията и опитите, 
далеч не безуспешни, да бъде остра-
киран от обществото и отделен от 
близките си. 

Първи отпадат приятелите му – и от 
политическите, и от интелектуал-
ните среди. Прочитайки във вестни-
ците новината за успеха на известен 
писател, когото в миналото смятал 
за приятел, Тутев записва: „Всъщ-
ност тъжно ми е за тия хора – „инже-
нери на човешката душа“, „съвест на 
нацията“ – които добре ме познаваха, 
но притворството им, дребнавият 
страх за себе си ги подведоха да по-
стъпват не както трябва“. В години-
те от произнасянето на присъдата 
до смъртта на Сталин той е изоста-
вен от всички. Воден от чувство за 
отговорност, предлага на съпругата 
си да се разведат, а синът му твърде 
последователно изпълнява препоръ-
ката да не пише и да не идва на свиж-
дане. Радва се на успехите на своя син, 
който точно в тези години си пробива 
път като композитор, но тази радост 
е примесена с много тъга. Убедена в 
неговата невинност остава един-
ствено съпругата му, която редовно 
го посещава и му пише. 

Няма да ме направят 
враг!
В затворите и в „Белене“ комунисти-
те, особено убедените комунисти, 
са малцинство. Тутев отказва да се 
впише сред противниците на но-
вия режим, явно страни от тях. Тази 
част от записките е най-трудната 
за четене и разбиране от съвременна 
гледна точка. Преди затвора той е 
бил човек с бъдеще, убеден в правота-
та на новия режим. И парадоксално в 
затвора съхранява убедеността си в 
комунизма с ясното съзнание, че прак-
тиката не отговаря на неговия идеал. 

Неведнъж се опитва да докаже своя-
та вярност и винаги остава разо-
чарован. Приема предложенията да 
отговаря за културно-просветната 
дейност само за да изпита за пореден 
път унижението да бъде „снет“, без 
да има обяснения за това. Надзирате-
лят не се съобразява с медицинската 
бележка, че е неспособен на тежка фи-
зическа работа: „Щом чу по кой процес 

съм съден, каза, че щом съм болен, не 
трябвало да върша заговор, а сега 
трябвало двойно да работя“. 

Не крие разочарованието си от хора-
та, които изпълняват решенията на 
Партията, но никъде не изказва разо- 
чарование от самата Партия. След 
поредното унижение записва: „Няма 
да ме направят враг! Ще мобилизирам 
всички свои телесни и душевни сили да 
издържа до онзи, струва ми се, вече не 
много далечен ден, когато ще настъпи 
краят на това жестоко изпитание“. 

Остава верен на този тънък и не-
последователен баланс до края на 
престоя си в затворите. Може би и 
по-късно, като се има предвид, че след 
излизането си от затвора е „реаби-
литиран“, върнат на работа и дори 
изпратен като търговски предста-
вител в Ливан, където е един от ос-
нователите на „Литекс банк“.

Момчил Методиев

невинните
Дневниците на Иван Тутев поставят 
многобройни въпроси, на които днес 
трудно намираме отговор. Всички сме 
чели за сталинските процеси, осъде-
ните по които отказват да признаят 
кой е виновен за техните страдания. 
Знание, което често остава книжно, 
безлично. Докато този дневник по-
казва сложната дилема на един човек, 
посветил голяма част от живота си 
на лявата идея. Арестуван на 46-го-
дишна възраст, той има силата да 
прозре истината, но няма силата да 
се откаже от идеята. „Най-гибелни-
ят резултат от методите, които из-
питах върху себе си, е възникването 
на страха, това позорно усещане – не 
страхът на виновния, а страхът на 
невинния от безнаказано шестваща-
та клевета и произвол.“ 

Още по-трудни са въпросите за пуб-
личната памет за комунизма. Едва ли 
можем да оправдаем хора като Трайчо 
Костов, отговорен включително и за 
големите репресии срещу противни-
ците на новия режим. Ала ми се стру-
ва, че трябва да помним страданията 
на Иван Тутев – интелектуалец, за 
когото няма данни да е бил замесен в 
престъпления. 

„Белене е място за памет за цялото 
човечество“ – ми каза в едно интер-
вю отец Паоло Кортези. Фразата ми 
хареса, но ме остави скептичен. Не 
можех да си представя как памет-
та за „Белене“ може да обедини и да 
престане да предизвиква ироничните 
забележки на носталгиците по кому-
низма, които не искат да признаят, 
че там са били въдворявани хора без 
никаква вина. Дневникът на Тутев е 
предизвикателство най-вече за тях. 
Той е свидетелство, че зад красивите 
идеи често се крият тоталитарни 
идеологии, от които страдат идеа-
листите и се възползват кариерис- 
тите. Ако в „Белене“ е имало невинно 
затворени хора, убедени комунисти, 
дали не са били невинни и другите     
въдворени? Едва когато носталгици-
те си отговорят честно на този въ-
прос, тогава наистина „Белене ще се 
превърне в място за памет на цялото 
човечество“. 

„Пепелносиво, 
стягащо отчаяние, 
някакво жестоко 
чувство на  
безнадеждност 
ме обгърна и аз 
смътно усещах 
как все по-дълбоко 
потъвам в 
бездънната бездна.“
Иван Тутев



сц
ен

а

Оскар Коршуновас

А
С

Е

Ц

Н

„Тартюф“, реж. Оскарас Коршуновас, 
фотография Д. Матвеев



53

януари 2019

За себе си казва: „Роден съм във Вил-
нюс. Говоря два езика и непрекъснато 
съм усещал своята двойственост: 
между баща си руснак и майка си ли-
товка, между двата езика, между раз-
личните религии. Такъв съм – нито 
руснак, нито литовец, нито протес-
тант, нито православен, нито като-
лик. Театърът е единственото мяс-
то, където мога да избягам от това“.

Днес Оскарас Коршуновас (род. 1969 г.)                                        
е един от най-значимите литовски и 
европейски режисьори. През 1999 г. ос-
новава театър на свое име, спекта-
клите му се играят по цял свят, негови 
постановки често са в програмата на 
Авиньонския фестивал. Още с първия 
си спектакъл, „Тук ще бъде там“ (1990), 
печели награда на Единбургския фести-
вал. През 2001 г. получава престижната 
Европейска награда „Нови театрални 
реалности“. През ноември т.г. дойде 
на петнайсетото є издание в Санкт 
Петербург, за да връчи приза на един 
от новите лауреати. 

Господин Коршуновас, нека опита-
ме, говорейки за вашите спекта-
кли, да нарисуваме два портрета 
– вашия и този на времето, в кое-
то са създадени. През 90-те години 

работите главно по текстове на 
Даниил Хармс – цели пет постанов-
ки. Защо беше важно това?

Ситуацията в страната тогава беше 
много необичайна. Падна Берлинска-
та страна, а Литва се отдели от Съ-
ветския съюз и първа обяви своята 

Задачата на 
театъра е да 
качи реалността 
на котурни: с 
режисьора Оскарас 
Коршуновас 
разговаря 
Анелия Янева

Сега
илиникога

Оскарас Коршуновас, 
фотография Анелия Янева

независимост. Това стана на 11 март 
1990 г., а на 22 март беше премиерата 
на моя спектакъл „Там ще бъде тук“. 
Той беше крайно необичаен за вре-
мето си и предизвика нещо като ре-
волюция в литовския театър. Защо 
стана така? Дотогава Някрошюс и 
Вайткус бяха наложили един особен, 
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метафоричен театрален език. На 
този фон Хармс изглеждаше като 
бяла врана. Всичко в моя спектакъл 
беше представено иронично, той се 
надсмиваше над онова, което го зао-
бикаля, включително над литовския 
метафоричен театър, ако щете.

От друга страна, времената – и в 
театъра, и на улицата – бяха на съв-
сем друга вълна. Кипеше революция и 
всичко вървеше на една, как да кажа, 
националистическа нота. Хората 
развяваха литовското знаме, пееха 
песни, шестваха по улиците – беше 
много красива, пееща революция, 
шествие на патриотизма, в което 
обаче Хармс изобщо не се вписваше. 
Театърът също беше подхванал па-
триотичната тема, но въпреки това 
нямаше зрители. Защото истинският 
театър се случваше на улицата.

По онова време Рута Ванагайте, из-
вестен театрален критик, писател 
и журналист, ръководеше Национал-
ния младежки театър – същия, къ-
дето работеше Някрошюс. Наложи ѝ 
се да затвори театъра, защото ня-
маше зрители. Цяла година нямаше 
представления. Та именно Ванагайте 
покани „Там ще бъде тук“ в нейния 

театър. Играехме всяка неделя по две 
представления при пълен салон – игла 
нямаше къде да хвърлиш. До този мо-
мент към нашето представление ня-
маше особен интерес, но след като 
то стана хит на фестивала в Единб-
ург и ние се върнахме като герои, ли-
товската публика също взе да идва. 
Постепенно се появиха хора, които се 
превърнаха в нещо като паметта на 
този спектакъл. Гледали го бяха по 10, 
50, даже сто пъти (той се игра десет 
години) и започваха да се смеят още 
преди да е дошъл съответният мо-
мент, а ония, които влизаха за първи 
път, изобщо не разбираха какво ста-
ва. Реплики от спектакъла можеха да 
се чуят по телевизията, в тролей-
буса. Даже един политик – нашият 
Ганди, така да се каже, който поведе 
Литва към нейната независимост – в 
едно интервю цитира фраза от нашия 
спектакъл: „Едно, две, три, нищо не се 
случи“. Просто всички познаваха пред-
ставлението. А то беше абсолют-
но антигероично, без каквато и да е 
патетика. И това беше най-стран-
ното. В него имаше и такава фраза: 
„Всичко е дим и мъгла“. Или пък един 
от персонажите пита: „Има ли нещо, 
което може да промени този свят?“, 
а отговорът беше: „Да, има такова 

нещо – мишката“. Така че, докато ос-
таналите говореха гръмки фрази, в 
тоя спектакъл се казваше, че малка-
та мишка променя всичко. Нещо ра-
дикално различно от всичко останало 
по онова време. Всички си играехме на 
революции, а истинската промяна се 
извършваше дълбоко под повърхност-
та – като разместване на тектонски 
плочи. Това беше като тектонски раз-
лом във времето.

Аз и моите състуденти направихме 
този спектакъл абсолютно инту-
итивно. Сякаш сме предчувствали, че 
всичко около нас е ефимерно, че всичко 
може да се промени, дори онова, което 
изглежда вечно. И че една малка мишка 
може да го промени.

А какъв беше Оскарас Коршуновас 
по онова време – едва 21-годишен, 
още студент?

Ами смел един такъв… Виждате ли, 
аз и сега от нищо не се боя. Вече съм 
на петдесет, доста поживях и малко 
неща могат да ме уплашат. Но тога-
ва беше друго – бях още толкова млад, 
мислех се за безсмъртен. Имах чув-
ството, че съм пратен с някаква ми-
сия на този свят.

Този първи спектакъл дължа и на учи-
теля си Йонас Вайткус. В ония неспо-
койни времена той събра студентите 
по режисура в Литовската консерва-
тория и каза: „Вашето не е професия, 
която се учи. Или си режисьор, или – 
не. Така че хващайте се на работа“. И 
аз се хванах на работа.
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Избрах Хармс, който по онова вре-
ме беше забранен. Успях да си набавя 
текстовете му на циклостилни копия, 
както тогава се разпространяваше 
забранената литература. Занесох 
материала на Вайткус, той каза: да, 
много интересно, но не си предста-
вям как ще стане на сцената, така 
че търси друг материал. А аз събрах 
състудентите си и им казах, че иде-
ята много е харесала на Вайткус, че 
той един вид е благословил работата 
ни, но при едно условие – да се готвим 
в пълна тайна. Всички ми повярваха.

Такъв бях – за мен не съществуваха 
затворени врати. После и други мои 
спектакли са се превръщали в големи 
произшествия, но този и досега оста-
ва особено важен за мен.

А след това идва „Хамлет“, с който 
се опитвате да сложите ред в ума 
и душата си.

След „Там ще бъде тук“ попаднах в 
някаква екстремна театрална ситу-
ация, непрекъснато работех, гастро-
лирахме по цял свят. Светът се про-
меняше, а ние реагирахме на това чрез 
нашите спектакли – „Роберто Зуко“ 
на Колтес, Shopping&Fucking на Марк 
Рейвънхил, „Пречистени“ на Сара 
Кейн… Тези спектакли също бяха силно 
експлозивни и по някакъв начин дефи-
нираха света, в който живеем.

После обаче дойде умората. Двайсет 
години бях работил без почивка в те-
атъра, правех по два-три спектакъла 
едновременно и влизах от репетиция 
в репетиция. По едно време се чувст-
вах като навита машина.

И ето че чукнах четиридесетте. Тога-
ва спрях и се замислих: какво да правя 
от тук нататък, как да живея, какво 
означава театърът в моя живот… 
Това са важни въпроси, вечни, но те 
трябва да бъдат зададени и в съот-
ветния контекст. Моята ситуация по 
онова време отговаряше на темите в 
„Хамлет“. И реших да го поставя.

За мен главният въпрос в „Хамлет“ не 
е „Да бъдеш или не“, а една друга него-
ва реплика: „Сега или никога“. Той вече 
разбира, че не му остава време просто 

да репетира живота си, да го играе, 
а трябва наистина да живее. Или да 
умре.

И какво прави Хамлет, когато решава 
да действа? Поставя спектакъл. Чрез 
този спектакъл той иска да опреде-
ли себе си, своята реалност, иска да 
разбере какво се случва. С мен беше 
същото – чрез театъра проверявах 
себе си, света около мен. Театърът 
беше моят инструмент. Тогава за 
първи път съзнателно се заех да пра-
вя спектакъл, който да е нещо като 

„Тартюф“, реж. Оскарас Коршуновас, фотография Д. Матвеев

„Мишеловката“: капан за реалност-  
та, където мишките имат важна 
роля. На сцената имаше даже огро-
мна бяла мишка – един вид реверанс 
към „Там ще бъде тук“. Иначе сцено-
графията, също моя, представлява-
ше гримьорна. Огледалата играеха 
много съществена роля. Както казва 
Хамлет, актьорът трябва да е като 
огледало. Така и започваше спекта-
кълът: актьорите гледат отраже-
нието си и питат: „Кой си ти?“. Това 
всъщност е първият въпрос, с кой-
то Хамлет се обръща към призрака. 
В това е магията на театъра – аз и 
другият. Когато актьорът поглед-
не себе си в огледалото и види някой 

друг. Така постепенно започнахме да 
осъзнаваме, че на сцената е невъз-
можно да бъдеш само ти или само пер-
сонажът, че пълното превъплъщение 
е невъзможно.

Въпреки че не открихме отговори за 
всички наши екзистенциални въпроси 
по време на тази лаборатория – про-
цесът продължи цяла година – наме-
рихме много театрални отговори.

Същата тема – че театърът е от-
говорът на всичко, че той решава 

всичко – продължих и в спектакли-
те си „На дъното“ и „Чайка“, където 
пак има театър в театъра. Полу-
чи се нещо като триптих, където с 
актьорите работехме по различна 
методология – методология на осъз-
наването. Вече не се опитвахме да 
скрием този конфликт: аз и персона-
жът, аз и другият. Напротив – спо-
деляхме го със зрителя. Вече не се 
притеснявахме да покажем от какво 
е съшит персонажът, какво за него е 
възможно и какво – не. И повече не се 
криехме зад този персонаж.

Този експеримент приключи с това, 
че актьорът стана най-важният. 
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Актьорът като личност. По-голяма 
част от „Чайка“ се развиваше не на 
сцената, а сред зрителите. Актьо- 
рите седяха сред тях на разстояние, 
на каквото сме сега ние с вас. Те не 
играеха, а споделяха персонажите. И 
ако Станиславски и Немирович-Дан-
ченко спускат пред зрителите т.нар. 
„четвърта стена“, сякаш публиката 
я няма, то ние напълно разрушихме 
тая четвърта стена. Даже диалогът 
понякога вървеше през зрителите. 
Като например началото: учителят 
пита Маша: „Защо винаги ходите в 
черно?“. Актьорът обаче първо беше 
обърнат към някого от публиката и 
чак след това поглеждаше Маша. Вече 
го нямаше т.нар. превъплъщение. 
Имаше осъзнаване. Ясно съзнание, на 
първо място, за ситуацията, в коя-
то актьорът се намира; на мястото 
като разположение, на театъра, на 
контекста. Съзнание за зрителя. За 
самия себе си в тази ситуация. Осъз-
наване за това какво се случва с теб и 
със света около теб. Съзнание на чо-
век, който е максимално подготвен за 
подобна среща. Също като в будизма. 
Ето това беше началната точка.

Затова за мен този триптих, в който 
главният персонаж е самоубиецът – 
„Хамлет“, „На дъното“ (там разказът 
също е за самоубийство – на актьора) 
и „Чайка“ – е толкова важен. В него 
вградих своята концепция за това що 
е театър, що е актьор, що е игра. Той 
стана един вид мой манифест.

След него сигурно трябваше да се раз-
деля с театъра. Вече всичко беше ка-
зано. Но аз друго не умея, а все някак 
трябва да се живее. И така се появи 
спектакълът „Изгнание“ по пиесата 
на Марюс Ивашкявичюс, най-извест-
ния наш драматург в момента.

За мен този спектакъл е етапен, но 
той стана особено важен и за цяла-
та страна. Продължителността му 
е шест часа, в една вечер. И е най-по-
пулярният в Литва. Друг такъв не е 
имало. Представете си – хората си 
купуват билети за правостоящи. А се 
играе в зали с по 2500 места.

За какво става дума в него? Това са ис-
ториите на литовската емиграция. 

Една трета от населението на стра-
ната емигрира. Ето защо тази тема 
засяга всички нас, абсолютно всички. 
Но най-главното е споделеното пре-
живяване. В това има и трагедия, и 
моменти като в „Одисея“ или „Пер 
Гинт“ например – напускането на род-
ното място, изгарянето на мостове-
те след себе си, започването на живо-
та наново, от нула.

Двамата с Ивашкявичюс дълго об-
съждахме темата. Накрая той зами-
на за Лондон да се срещне с нашите 
емигранти. Пиесата е базирана на 
техните разкази, на документален 

материал. Към тях се прибавиха и 
личните истории на актьорите – ня-
кои от тях също са били емигранти 
или пък техни близки са заминали за 
чужбина.

Виждате ли, една от задачите на теа-
търа е да качи реалността на котур-
ни. Точно това се случи с тези диви, 
неопитомени истории. През 90-те 
хората масово се изнасяха от стра-
ната на едни стари съветски авто-
буси, „Латвия“ се казваха. Побираха 
по 15–20 души. Хората се качваха с 
еднопосочен билет, напълно непозна-
ти един за друг, стигаха до крайната 
точка и се пръскаха в различни посоки. 
Спектакълът е епичен разказ точно 
за едно такова пътуване.

Но после дойде времето на тар-
тюфщината и се появи вашият 
„Тартюф“.

Да, този спектакъл е, как да кажа, 
много грамотно, професионално нап- 
равен. Но не може да бъде определен 
като саморефлексия, какъвто беше 
„Хамлет“. Нито е интуитивна ре-
акция на времето като „Там ще бъде 
тук“. Нито е колективно творчест-
во, какъвто е „Изгнание“ – историите 
на емигрантите, драматургията на 
Ивашкявичюс и всичко това пречупено 
през личността и емоционалността 
на актьорите.

В „Тартюф“ режисьорът Оскарас 
Коршуновас, видял немалко през своя 
50-годишен живот, който има зад 
гърба си над 100 постановки, поста-
вя напълно рационално, хладно про-
фесионално пиесата на Молиер. Тази 
година спектакълът беше показан на 
фестивала в Авиньон и имаше голям 
успех. Французите познават текста 
от деца и знаят, че на финала като 
deus ex machina се появява кралският 
пратеник, който въздава правосъдие 
и възстановява справедливостта. А 
тук изведнъж – пауза. Никой не идва. 
И тогава Тартюф – не като персонаж, 
а от името на актьора – се обръща 
към тях и казва: „Какво става? Чака-
те някой да дойде? Само че никой няма 
да дойде. И сега какво – дали да не из-
пеем „Марсилезата?“. И във Франция 
на всички става ясно точно какво оз-
начава това. Накрая актьорите на-
пускат сцената и остава единствено 
Тартюф като пълновластен госпо-
дар на всичко. Посланието е съвсем 
конкретно – дошло е времето на тар-
тюфовците, на десните популисти, 
които взривяват Европа отвътре и 
които директно заимстват ретори-
ката на Тартюф. Ние наричаме това 
популизъм, за да ни е по-спокойно, но 
то в същността си е фашизъм. В Лит-
ва даже политическите анализатори 
започнаха да се позовават на този 
спектакъл.

Не е ли това затворен кръг – ето 
че отново цитират ваш спектакъл 
в политически контекст.

Така е. Думата на театъра се чува 
по-силно, когато територията на де-
мокрацията започне да се свива. Тога-
ва идва ред на театъра.
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„Ще се видим там горе“, 
реж. Албер Дюпонтел
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От наша гледна точка вие, румън-
ците, сте по-честни в киното, 
което правите, не се срамувате 
да покажете идентичността си. 
На какво се дължи това?

Това наблюдение важи не само за 
балканските страни, а и за всички 
по-малки култури. Малките държави 
се страхуват, искат да изглеждат 
по-големи и по-добри, отколкото са. 
Това е форма на провинциализъм – да 
показваме на другите само добрите 
си страни, за да не ни съдят. Не ис-
кам да се чувствам провинциален по-
ради това, че съм от малка и бедна 
държава. Всъщност аз не вярвам, че 
румънската или българската култу-
ра са малки култури. Единственият 
проблем е, че не са добре познати на 
света. Няма какво повече да се каже, 
защото е важно да продължаваш и 
да игнорираш този вид провинциал-
но чувство, което е много опасно и 
глупаво. А що се отнася до филмите 
– трябва да се внимава как се използ-
ват думите „честен“ и „автентичен“. 
Това е трудна концепция, когато я 
отнасяме към изкуството. Ако тряб-
ва да съм откровен, не харесвам тези 
определения. Мисля, че твърде много 
се злоупотребява с тях. 

Оправдавате ли балканския дра-
матизъм и фатализма по нашите 
земи, или предпочитате рационал-
ното и практично мислене на за-
падния човек?

Балканският драматизъм е харак-
терен и за Румъния, разбира се, но не   
мисля, че ако си от Балканите и Из-
точна Европа, задължително трябва 
да си мързелив песимист. Начинът, 
по който хората се държат, докато 
са в задръстване, също е красноречив 
– ако си в Германия, всички са учтиви, 
ако си в Румъния, Гърция, Италия – хо-
рата полудяват. И това не е, защото 
немците са кой знае колко по-различ-
ни в същността си, просто е въпрос 
на култура. Много е трудно да проме-
ниш начина, по който човек гледа на 
нещо – не става за една нощ. Лично аз 
се опитвам да не се отчайвам, да не 
изпадам в песимизъм. Изкуството не 
може да промени обществото, но поне 
може да му покаже какво трябва да се 
промени. Това ми харесва. 

Разсъждавате много и за начина, 
по който днес хората приемат 
истината. Какво е влиянието на            
изображенията върху обществени-
те внушения и онова, което хората 
приемат за истина? 

Истината е сложно понятие. Фило-
софът Ричард Рорти казва, че тряб-
ва да изоставим представата си за 
истината и да използваме определе-
нието „социално оправдан“. Вместо 
да кажеш: „Истина е, че има бар там“, 
казваш: „Социално оправдано е да 
кажем, че има бар там“. Това е труд-
но да се приеме. Нещата стават все 
по-сложни покрай новите медии, дори 
ние, които работим с изображения, 
понякога не знаем как да интерпрети-
раме онова, което виждаме. От една 

С румънския 
кинорежисьор 
Раду Жуде разговаря            
Данислава Делчева

Един от най-ярките румънски режисьори – Раду Жуде, 
пристигна в България, за да закрие „Киномания” с по-
следния си филм – „Не ме интересува дали историята 
ще ни запомни като варвари“, копродукция на Румъния, 
Чехия, Франция, България, Германия от 2018 г. Фил-
мът, който спечели Голямата награда Кристален гло-
бус от Карлови Вари, разказва за избиването на 20 000 
евреи в Одеса през Втората световна война, за жела-
нието на една млада театрална режисьорка да направи 
спектакъл, посветен на това премълчавано събитие 
от тъмното минало на Румъния, и трудностите, с 
които тя се сблъсква.

Смалки
стъпки
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страна, е очарователно, но от дру-
га, е опасно. Вярвам, че е много важ-          
но колкото се може повече хора да са 
максимално образовани, що се отнася 
до изображенията, киното, медиите – 
да знаят как да гледат образи и каква 
е опасността в тях.

Можете ли да посочите пример за 
изображение, ситуация или текст, 
от които се чувствате застрашен?

Ще ви покажа една снимка колаж, съз-
дадена от десни националисти в Ру-
мъния, които направиха връзка между 
името ми Жуде и Jude (евреин на нем-
ски) – това съм аз с еврейска звезда на 
главата. Не бих казал, че се чувствам 
застрашен, по-скоро съм впечатлен 
и с приятелите ми се забавляваме с 
тази снимка, затова си я пазя. В Ру-
мъния често сме представяни чрез 
снимки в медии, употребени в тежък 
политически контекст, и това пла-
ши, защото хората ги възприемат 
безкритично, не ги анализират. Те 
виждат една фалшива снимка на ня-
кого, докато прави нещо, и веднага 
са готови да ѝ повярват. И обратно – 
понякога, като видят една чисто до-
кументална фотография, казват, че е 
фалшива, и не ѝ вярват. 

Как се променя във времето отно-
шението на хората към расизма и 
към нацизма в Румъния?

Филмът ми „Аферим!“ изследва коре-
ните на този проблем, които според 
мен са в робството, под което наши-
ят народ е бил 500 години. След това 
идва Освобождението с думите: „Сега 
сте свободни, правете каквото ис-
кате“. Но никаква земя не е дадена на 
хората, не е имало никакви условия за 
развитие и това е проблемът. По вре-
ме на режима на Антонеску1  през Вто-
рата световна война много цигани са 
депортирани в Транснистрия (Прид-
нестровието) и избити. По комунис-
тическо време те са пренебрегвани, 
дори не им е позволено да говорят 
езика си. Никой не е говорил за цига-
ните като за друга раса, друга нацио-
налност, напълно отхвърляна тема. 
И ето че след Революцията (1989 г.) 
те се появяват, някои от тях заявя-
ват идентичността си, съответно 

стават още по-мразени. Румънците 
си казват: „Какво искат тези хора? 
Идват на земите ни, трябва да ги 
избием, да се отървем от тях“ – та-
кива идеи все още могат да се чуят в 
Румъния. 

Както и при вас, по-голямата част от 
нашите цигани не са интегрирани по-
ради куп причини, но все пак основна-
та отговорност пада върху румънци-
те, които не ги приемат. Никога няма 

да видите по телевизията журна-
лист, който да е циганин. Никога в ре-
кламите не е имало актьор, който да е 
циганин. Направил съм доста реклами 
и клиентите винаги отказват таки-
ва актьори на кастинг. Има един мно-
го добър документален филм на Мона 
Никоара – „Нашето училище“. Той по-
казва как в едно училище с румънчета 
има няколко циганчета, на които в на-
чалото не се обръща внимание, накрая 
ги определят за умствено изостанали 
и ги пращат да учат в съответното 
училище. А всъщност те са абсолют-
но нормални деца, без проблеми в раз-
витието си. 

В кой момент решихте да на-
правите „Не ме интересува дали 

историята ще ни запомни като 
варвари“?

Интересувам се от темата от много 
години и в един момент си казах, че ве-
роятно мога да направя филм за това. 
Нямах никаква идея как може да стане, 
но през 2014 г. бях с моя 9-годишен син 
на възстановка на битка в Букурещ. 
Като видях възстановката, ми хрум-
на, че мога да използвам това сред-
ство за филма. Малко по малко тази 

идея се развиваше в главата ми и след 
една година написах сценария.

Как изглеждаше възстановката 
през очите на сина ви?

О, той се забавляваше много, приема-
ше я като шоу. Но ако говорим за деца-
та, мога да кажа, че видеата в социал-
ните мрежи на румънски деца, които 
под строй от училище дефилират на 
отявлен националистически марш, 
ме плашат. Опасно е, защото наци-           
онализмът не е патриотизъм. Нацио-
нализмът е да обичаш страната си, но 
да си срещу останалите, да ги прием-
аш като врагове. 

Осъзнат ли е проблемът с анти-
семитизма в Румъния?

Кадър от филма „Не ме интересува дали историята ще ни запомни като 
варвари“, реж. Раду Жуде © Silviu Ghetie
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Раду Жуде е роден през 1977 г. 
в Букурещ. Завършва режису-
ра през 2003 г., работи като 
асистент-режисьор още по 
време на следването си, 
включително на Коста-Гаврас 
във филма „Амин“ (2002), Раду 
Мунтян във „Фурия“, Кристи 
Пую в „Смъртта на господин 
Лазареску“. Режисирал е къ-
сометражни филми, за които 
има многобройни награди от 
фестивала „Сънданс“ и фору-
мите за късометражно кино 
в Упсала, Краков, Хамбург, Ви-
ена, Оберхаузен, документал-
ни филми, както и игралните 
„Най-щастливото момиче на 
света“ (2009), „Всички в наше-
то семейство“ (2012), „Афе-
рим“ (2015), за който получи 
Сребърна мечка на Берлинале. 

Раду 
Жуде

Зависи как се гледа на проблема – от 
песимистичната или от оптимис-
тичната му страна. От песимистич-
на гледна точка, въпреки че Румъния 
призна военните престъпления в офи-
циален доклад преди 15 години, всич-
ко е замаскирано заради влизането в 
ЕС. В училище не се говори за това, а 
и мнозинството от хората го отри-
чат и казват, че не е истина. Но от 
оптимистична гледна точка през по-
следните 30 години се говори повече 
за това, пишат се книги и дори в някои 
гимназиални учебници има по няколко 
реда за тези масови убийства. Все пак 
има прогрес, появяват се паметни 
плочи, някой ден може да се направи и 
музей на Холокоста. Така че се опит-
вам да гледам от оптимистичната 
страна на нещата.

Кои са хората, до които стига фил-
мът ви?

Публиката не е голяма. Важното е не 
да има голям успех за 2–3 седмици и 
след това да бъде забравен, а по-ско-
ро да остане по-дългосрочно във вре-
мето. Предстои ми среща в Универси-
тета по социология, където ще има 
прожекция на филма за студенти по-
литолози и аз ще дискутирам с тях по 
темата. Това е за мен също толкова 
важно, колкото да имаш успех с някой 
блокбъстър. Вярвам, че промяната 
може да се случи само по този начин, 
с малки стъпки. Така е и с „Аферим!“, 
който продължава да живее чрез из-
лъчвания по телевизията, прожекции 
в училищата и прожекции като част 
от специални събития. Това е, кое-
то ме интересува, а не краткият ус-
пех, в който всички се опитват да се 
концентрират. Много е унизително 
да ти пука за успеха. В едно интервю 
журналистът казва на Хана Аренд: 
„Били сте много добра в училище“, а 
тя отвръща: „Не знаех това, майка ми 
никога не се интересуваше от оценки-
те ми, защото считаше, че да се ин-
тересуваш от оценките е признак за 
малоценност“. Същото е и с успеха.

А от какво се интересувате?

Интересувам се от филмите, които 
искам да направя, от това, което уча, 
докато ги правя, и после – да ги забра-
вя възможно най-бързо. Например в 
момента правя други два филма и ми-
сълта ми е в тях. Не съм обсебен от 
филмите си. Знам, че има режисьори, 
които, като направят един филм, са 
обсебени от него 3–4 години. Опитвам 
се да работя колкото се може повече, 
за да не се превърна в невротик.

Историята и архивите ви вълну-
ват доста. Покрай проучването 
за филма направихте и още един 
документален филм – „Мъртва на-
ция“, с архивни фотографии. Какво 
предстои?

Да, следващият ми филм също е свър-
зан с архивни фотографии. Ще бъде 
дълъг – три часа. Темата е отново 
за убийствата на евреи – в Яш през 

1941 г.2  Историкът, с когото правя 
филма, е прекарал 10 години в създа-
ване на архив за въпросните масови 
убийства. Негова беше идеята да на-
правим филм с фотографиите и тек-
стовете от архива. Наясно сме, че 
тричасов филм само с фотографии по 
такава тежка тема е нещо наистина 
огромно и е изключително важно да 
има такъв филм. Дори да бъде видян 
само от 20 души или да се покаже само 
по малки фестивали, за мен е същест-
вено да го направя. В началото проду-
центът ми каза да се огранича до час и 
половина, а аз му отвърнах, че не мога. 
За такова голямо събитие тричасов 
филм не е много, така или иначе. 

В такъв случай как се справяте 
с натиска към художествения ви 
подход?

Понякога по-добре, друг път – по-зле. 
Опитвам се да не се предавам. И мис-
ля, че ще се предавам все по-малко. 
Годар казва: „Ако имаш един долар, на-
прави филм за един долар“. Винаги го 
имам предвид, така че ако нямам пари 
за проектите си, ще направя филм 
с телефона си, с това, което имам. 
Имаше опасност поради администра-
тивни проблеми да загубим финанси-
рането за филма. Тогава си казах – ако 
го загубя, ще направя филма на сцена 
с актьорите и ще използвам играчки 
войници, за да направя възстанов-
ката. Може и да е глупаво, но не съм 
склонен да се примирявам с нищо, кое-
то ме възпира. Ще намеря начин.

1 Йон Антонеску е офицер, участвал в Първа-
та световна война; от 4 септември 1940 до 23 
август 1944 г. оглавява авторитарно правител-
ство, провеждало политика на сътрудничество 
с Германия. Режимът на Антонеску избива над 
четвърт милион евреи и над 11 000 роми. Б. р.
2 При погрома в Яш (27 юни – 2 юли 1941 г.) ру-
мънската войска, жандармерия и привържени-
ци на Желязната гвардия избиват 13 266 евреи 
(според доклад на румънските тайни служби от 
1943 г.), данните на местната еврейска общ-
ност сочат 14 850 убити, включително и загина-
лите при последвалото депортиране. Б. р.
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В самия край на Първата световна 
война, в окопите, художникът Едуар 
спасява живота на счетоводителя 
Албер, в резултат на което лицето му 
е обезобразено и едва оцелява. От тук 
нататък Албер се чувства задължен 
да се погрижи за приятеля си, изпълня-
вайки странните му прищевки, и през 
1919 г. това ги забърква в отмъщение 
и измама с военни паметници... „Ще се 
видим там горе“ е от историите, кои-
то трудно могат да бъдат преразка-
зани последователно. Не на последно 
място, поради факта, че става дума за 
един от онези филми, чието очарова-
ние не произтича директно от сюже-
та, а от съчетаването на много фак-
тори, събрани „в подходящото време 
на подходящото място“.

Ако не сте чели отличения с „Гонкур“ 
роман на френския писател Пиер Льо-
метр, не бихте научили за променения 
финал, но това с нищо не намалява 

въздействието на „Ще се видим там 
горе“ на Албер Дюпонтел. Актьо- 
рът-режисьор е известен с вкуса си 
към комедиите със социален привкус 
и страданията на маргиналите. Със 
своята първа екранизация той на-
пуска периметъра на съвременната 
епоха, към която обикновено се при-
държа, за да демонстрира в годините 
след Първата световна война харак-
терния си усет в изграждането на не-
обикновени микросветове. 

Според специалисти по „лудите го-
дини“ (или третата декада на ХХ век 
във Франция) в „Ще се видим там горе“ 
лудостта, истерията и упадъкът на 
следвоенния период са принесени в 
жертва на олтара на антикапита-
листическия памфлет. Но също така 
е възможно да приемете, че Едуар 
Перикур (в чудесното изпълнение на 

аржентинския актьор Науел Перес 
Бискаяр) се подиграва с парите не 
защото те са олицетворение на оп-
ределена класа или начин на живот, а 
просто защото му напомнят за без-
чувственото отношение на роди-
теля, който го е отгледал. Тази дву-
пластовост на разказа и посланието 
намира отглас на всички нива на фил-
ма, от криминалната интрига, при-
съща за литературния стил на Пиер 
Льометр, до елегантно завоалирания 
политически сарказъм, подчертан от 
Дюпонтел.

Често трагедия, понякога комедия или 
трагикомедия с доста наситени крас-
ки, „Ще се видим там горе“ е язвител-
на равносметка на войната и нейните 
последици, но също „маскирана“ сати-
ра на нашата епоха и поетична драма 
за отчуждението и невъзможното 

Екатерина Лимончева

„Ще се видим там горе“, 
Франция, Канада, 2017, 
реж. Албер Дюпонтел, 
с участието на: Албер 
Дюпонтел, Нахуел Перес, 
Нилс Арструп

Бурлеска
затрагедията

на оцеляването

„Ще се видим там горе“, реж. Албер Дюпонтел 

„Ще се видим там горе“, 
реж. Албер Дюпонтел 
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общуване. Сам по себе си сюжетът 
не е кой знае колко оригинален (нито с 
неволите на военноинвалидите, нито 
по линията високомерен баща, който 
отблъсква сина си), но режисьорските 
решения подсилват интригуващите 
му елементи, сред които взема връх 
саморазрушението на твореца. Така 
маските, които Едуар сам изработва, 
просто за да скрие обезобразеното си 
лице (според романа), се превръщат в 
символ на емоционалните му състоя-
ния и същевременно отразяват раз-
личните художествени течения от 
онази епоха. А малката му помощнич-
ка Луиз например е съвсем неслучайна 
препратка към хлапето от едноимен-
ния филм на Чаплин. Защото отвъд 
антивоенното си послание творба-
та на Албер Дюпонтел е своеобразно 
оказване на почит към живописта и 
нямото кино (с бурлесковата меланхо-
лия на митичните актьори от 20-те 
и 30-те години, които изградиха пре-
хода към звука и чието въплъщение се 
явява образът на Албер Маяр). 

Магията на „Ще се видим там горе“ 
е съсредоточена в атмосферата, 
която филмът успява да поддържа, 

смесвайки много съставки. Съспенсът 
на оцеляването в окопите е заменен 
от несигурността на следвоенното 
оцеляване, особено за Едуар, който 
неизменно се люшка между морфина 
и депресията. Убедителността на 
злодея лейтенант Прадел подхранва 
неизменното безпокойство за съд-
бата на главните герои. Приказните 
елементи, привнесени от въобра-
жението и творческите пориви на 
Едуар, се редуват с „приземяването“ 
сред финансовите машинации и поли-
тическите кроежи от обществената 
реалност на френското общество. 
Самият факт, че разказът се води от 
Албер Маяр – човек, лишен от илю-
зии, създава на моменти гротесков 
контраст между неговата примире-
на улегналост и бунтовните пориви 
на страдащия му приятел. И наред с 
вездесъщата, на моменти абсурдна 
ирония, се просмукват тъга и безна-
деждност – за краха на мечтите на 
едно изгубено поколение, което е има-
ло нещастието да оцелее в поредната 
безсмислена война.

Смесвайки авторското кино с попу-
лярното, Албер Дюпонтел, който е 

едновременно поет и клоун, ни из-
правя пред истински спектакъл, чи-                
ито персонажи са целенасочено кари-
катурни, за да се разкрият по-добре 
недостатъците им. Поезията, която 
се излъчва от разказа, често влиза в 
конфликт с цинизма на „силните на 
деня“ и с трагичната ирония на всеки-
дневието, а на визуално ниво усещаме 
далечен повей от Жан-Пиер Жьоне 
(най-вече „Най-дългият годеж“, 2004) 
и намигвания към киното от 20-те го-
дини, Бъстър Кийтън и Чарли Чаплин. 
Много естетски и грижливо пипнат 
в детайлите (както на окопите от 
1918 г., така и на Париж от 1919 г.), 
„Ще се видим там горе“ се отличава 
с някаква горчива фееричност, в коя-
то интригата се преплита с игра на 
маски (в пряк и преносен смисъл) и фи-
лософска равносметка за поражения-
та върху индивида в едно общество, 
където властват лицемерието и 
безразличието.

„Ще се видим там горе“, реж. Албер Дюпонтел 

„Ще се видим там горе“, 
реж. Албер Дюпонтел 

„Ще се видим там 
горе“ е язвителна 
равносметка на 
войната и нейните 
последици, но и  
маскирана сатира 
на нашата епоха.“
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Красимира Стоянова
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Ако се вслушаме в думите на Шоу, Кра-
симира винаги е гледала напред и наго-
ре. От момента, когато за пръв път 
взема цигулката в ръцете си. Защото 
преди да се посвети на пеенето, пър-
вата ѝ любов е цигулката! И първата 

ѝ професионална работа е като ор-
кестрант в Държавна филхармония 
– Пловдив. Това не са загубени години, 
а безценен актив в бъдещото ѝ по-
прище на една от най-ярките оперни 
звезди на планетата, чийто изумите-
лен глас критиците ще сравняват със 
съвършен инструмент. Заниманията 
с музика и дисциплината, насаждана 
от най-ранна възраст именно бла-
годарение на цигулката, както и за-
дълбоченият опит в ансамбловото 
музициране, наред с репертоарните 

натрупвания (солистични и оркестро-
ви), не може да не са дали отражение в 
музикантския ѝ път. От днешната си 
позиция Красимира е убедена, че „все-
ки оперен певец е длъжен да свири на 
музикален инструмент, за да обогати 
и развие музикалната си култура“. Са-
мата тя има късмета да направи своя 
професионален избор още в детската 
градина – баща ѝ е нейният „покро-
вител“, нейният „ментор“, на кого-
то се доверява безрезервно: „Тогава 
знаех – щом татко обича музиката и 

Сезонът 2018/2019 
е изпълнен с нови 
предизвикателства 
за Красимира Стоянова 

Олга Шурбанова

Хората, които владеят света, 
са онези, които гледат само 
напред и нагоре, търсят 
обстоятелствата, които са 
им изгодни, и ако не ги намерят, 
просто ги създават.

Бърнард Шоу

 СТРАДИВАРИУС
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цигулката, значи и аз ги обичам! По ня-
какъв начин той успя да вгради в мис-                                                                          
ленето ми, че изкуството е жиз-
неноважно за човека, а музиката 
– най-високата му точка!“.

През 1998 г. изгряващото българско 
сопрано получава първото си меж-
дународно признание – наградата за 
млад изпълнител на престижната 
Френска академия за изкуство. А на 13 
септември същата година по покана 
на Йоан Холендер – директора на ви-
енската Щаатсопер, се състои дебю-
тът ѝ на прочутата сцена в ролята 
на Микаела („Кармен“), последван от 
незабавното ѝ назначение за солистка 
в операта. От този момент тя вече е 
стъпила на пътя, който води към вър-
ха. Тя е Красимира! Най-известната 
Красимира, както би се изразило сп. 
L’ Europeo, в историята на оперното 
изкуство. 

Слушах голямата ни певица по ради-
ото и от заимствани оттук и там 
записи много преди да я чуя наживо. 
Прима на виенската Щаатсопер, ти-
тулувана „камерзенгерин“ (най-ви-
сокото звание за оперни певци в Ав-
стрия), жънеща триумф след триумф 
в най-величествените храмове на 
музиката, любимка на критиката. 
„Висока класа е най-точният израз за 
определяне на нейното пеене!“, пише 
един от многото покорени от Краси-
мира Стоянова специалисти по повод 
превъплъщението ѝ в ролята на Татя-
на от „Евгений Онегин“ в Амстердам. 
А след триумфа ѝ като Даная на Залц- 
тбургския фестивал 2016 „Залцбургер 
Нахрихтен“ отбелязва: „Красимира 
Стоянова владее до съвършенство 
своя глас – не само блестящите ви-
сочини, но и вокалната фразировка, 
която се разгръща в най-красивото 
пианисимо, за което можете да меч-
таете. Тя е един интерпретатор във 
върховия момент на своето вокално 
умение“. И ето че точно тази знаме-
нитост, за чиито гастроли публиката 
в чужбина се избива за билети, дойде в 
Пловдив, за да изнесе един рецитал – с 
„вход свободен“, по покана на „Дните 
на музиката в Балабановата къща“. 
Близо двучасовият песенен концерт, 

претъпкал къщата и лапидариума 
отвън със специално монтираната 
видеостена за неуспелите да влязат в 
„салона“, ни накара да забравим за вре-
мето, течащо в някакво друго, нере-
ално измерение. Винаги когато се връ-
щам към това сюблимно преживяване, 
си мисля дали хората, присъствали на 
събитието, със своите френетични 
ръкопляскания и викове „Браво“ си да-
ваха сметка какво е да изпълниш де-
сетки певчески партии в една вечер. 
Точно тогава, през вече далечната 
2011 г., направих и първия си разговор с 
Красимира. Беше лесно, защото насре-
ща си имах човек, чието себеуважение 
е равно на уважението към другите. И 
някак неусетно през годините минах-
ме на „ти“. За да я почувствам близка, 
почти приятел… Следях кариерата ѝ 
с искрено съпричастие. Завоевания-
та на оперните сцени. Новите роли 
– Татяна, Маршалката, Аида… Забе-
лежителното ѝ присъствие в Рекви-
ема на Верди по света, а неотдавна и 
в Софийската опера. Записите. След 
първия ѝ солов компактдиск – I palpiti 
d’amor (2008), отличен с наградата Le 
Diamant d’Opеra, през 2011 г. дискът 
със славянски арии получава Първа 
международна награда и Наградата на 
немската критика. А албумът с арии 
от Джузепе Верди с Мюнхенския ра-
диооркестър и диригента Павел Балев 
(Orfeo, 2014) е номиниран за Междуна-
родните оперни награди – 2015, смя-
тани за аналог на филмовия „Оскар”. 

Тя определя себе си като консерва-
тивна по отношение на важните 
неща. Непремереният риск ѝ е чужд. И 
макар да не ѝ липсва смелост – доказа-
ла го е, и още как! – никога не се хвърля 
презглава и към най-примамливото 
изкушение с мъдростта, присъща на 
силните духом: „Мога да преживея без 
определен ангажимент, но трудно ще 
живея без гласа си“. Затова не е изне-
нада, че приема да участва в Реквиема 
на Верди след редица откази на „мно-
гото покани“ и „многото възможнос-
ти“. Изпяла е Реквием от Моцарт, 
Реквием от Дворжак, Миса ди Глория 
е Кредо на Доницети, Стабат Матер 
на Перголези, на Росини и на Дворжак, 
Немски реквием на Брамс… Но въпреки 

пристрастията ѝ към всички тези 
творби (винаги е обичала да пее ду-
ховни произведения с убеждението, 
че „след като Господ ни е дал гласове, 
ние трябва да Го възхваляваме“) Рек-
виемът на Верди за нея е Реквиемът! 

„Това е нещо невъобразимо силно 
като въздействие. Да не говорим, че 
от техническа гледна точка изис-
ква едно значително по-високо ниво, 
важно е естественото развитие в 
посока уплътняване на гласа. Певи-
цата, способна да изпее сопранова-
та партия в Реквиема, би трябвало 
да може да изпее Аида и Елизабет от 
„Дон Карлос“. И слава богу, през 2010 г.                        
дойде точният момент, когато на-
правих Реквиема. И се почувствах на 
върха на щастието, защото то е едно 
усещане за полет, да се отпуснеш и да 
полетиш...“ 

За изработването на тази взиска-
телна самопреценка Красимира дължи 
много на някогашния си учител Стоян 
Кисьов, чиито безценни съвети помни 
и досега. „Той ме учеше, че не бива да 

В „Любовта на Даная“, © Michael Poehn
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подражавам никому, учеше ме да се съ-
образявам единствено и само с гласа 
си и с неговите параметри. Казваше: 
„Мое дете, с твоя глас!“. 

Впрочем темата за учителите днес, 
когато самата Красимира Стоянова 
се изявява и като педагог, ѝ е много по 
сърце. „Аз съм щастлив човек, защото 
съм имала най-прекрасните учители 
в живота си. Всеки един ми е дал час-
тичка от себе си, която съм запазила 
в моята „житейска раничка“, както се 
изразяваше учителят ми по цигулка в 
Русенската музикална гимназия – Ге-
орги Вачев. Помня много от уроците 
им като на филм.“ А собствените ѝ 
възпитаници? Какви са най-важните 
неща, на които иска да ги научи? 

„Да не се страхуват! Да се втурват 
напред в желанието си, в любовта си 
към операта. Да искат да учат, „сън 
да не спят“, да са смирени, за да могат 
да чуят своето вътрешно „аз“. Да се 
научат да казват „не“, да не се съб-                
лазняват излишно. И да са горди, че 
носят българската традиция в све-
товната оперна история.“

Красимира Стоянова, както предвиж-
да, изпява Вердиевия Реквием преди 
„Аида“. Дълго време е отказвала тази 
роля въпреки предложенията на дири-
генти като Даниеле Гати и Рикардо 
Мути, защото не се чувства „гото-
ва“ за нея… Изчаква дотогава, дока-
то е напълно убедена, че „гласът ѝ, 
техниката и опитът биха позволили 
да я изпее“. И този момент идва през                                                                            
2015 г., когато за първи път се пре-
въплъщава в образа на етиопската 
принцеса в Мюнхенската опера. След-
ващата ѝ Аида стъпва в „Метропо-
литън“ през 2017 г., за да я видим през 
юни 2018 г. – в Миланската „Скала“. 
Там Красимира Стоянова е избрана да 
пее Аида сред съзвездие от прочути 
колеги в седемте поредни спектакъла 
в чест на 95-годишнината на леген-
дата Франко Дзефирели, възкресили 
грандиозната му постановка от 1963 
г. (копие на Марко Гандини). Блестя-
щото ѝ представяне в тази емблема-
тична партия на „най-емблематич-
ната“ от оперните сцени в света я 

определя в листата на критиците 
като една от най-великите интер-
претаторки на Аида за всички време-
на. А за самата нея Аида продължава 
да бъде „много специална роля“. „Аз 
вече смело мога да се нарека Верди-
ева певица, защото имам 13 Вердиеви 
роли. Познавам стила на този компо-
зитор доста добре. Чувствам се иде-
ално в кожата на героините му.“ Като 
прибавим и Реквиема, и наградите за 
албумите ѝ Verdi и Verismo – записани 
с Павел Балев и Мюнхенския радио-
оркестър, Красимира Стоянова, на-
ричана „Вердиева певица“, наистина 
носи палмата на първенството сред 
интерпретаторките на великия 
маестро. 

Има ли предпочитани диригенти сред 
толкова много величия, с които си е 
сътрудничила на сцената? И как пе-
вецът излиза „сух“ от ситуации, при 
които е почти неизбежно да не те 
залее нечия „потапяща“ воля? Краси-
мира далеч не е човек, който раздава 
присъди. Тя е миротворец и в живота, 
и в изкуството. Затова не е чудно, че 
предпочита „да влезе в обувките“ на 
другия, да погледне нещата от не-
говата камбанария. „Смятам, че ди- 
ригентът и солистът би трябвало 
да са много съюзени партньори на 
сцената. Някои диригенти наистина 
са силно егоцентрични и не се дове-
ряват на певеца, нужно е време, за да 
им докажеш, че може да ти се вярва. 
Но аз лично с годините се чувствам 
все по-близка с диригентите, с кои-
то работя, и все по-разбирана като 
музикант.“ 

Същевременно певицата съвсем не е 
така толерантна към самоцелното 
„осъвременяване“ на постановките, 
често и чрез скандални режисьорски 
приумици. „Режисьорската мания в 
днешно време е диагноза. Не мога да 
се съглася с факта, че хора, които 
нямат понятие от музика, от опе-
ра и специфика на оперното пеене, 
се подвизават като оперни поста-
новчици на най-престижни сцени. 
За мен това се нарича „режисьорска 
мафия“. Тя е поставена на първо мяс-
то, нейна е решаващата дума в една 

нова постановка – най-важното 
вече не са произведението и замисъ-
лът на композитора, а как го „вижда“ 
режисьорът!!!“ 

Периодът 2018–2019 е изпълнен с но-
ви предизвикателства за Красимира 
Стоянова. „Точно този сезон ми пред-
стои да изпея за първи път партията 
на Елза от „Лоенгрин“. Ролята е пре-
красна и носи най-красивите Вагнеро-
ви хармонични цветове, меланхолия, 
романтика, драматизъм… една много 
богата психологическа палитра. Ще 
пея в тази опера в Байройт с Кристи-
ан Тилеман – диригента, признат за 
най-големия интерпретатор на Ваг-
нер днес! Този сезон пея много Рихард 
Щраус: „Ариадна на Наксос“ (нова пос- 
тановка в Дрезден и в „Ла Скала“), през 
май 2019 г. предстои записът на ком-
пактдиск със сцени от опери на Щра-
ус, както и концерт с част от тях, ня-
колко изпълнения на „Четири последни 
песни“ под диригентството на Мюнг 
Вун Чунг и „Санта Чечилия“ със Зубин 
Мета и берлинските симфоници, „Ка-
валерът на Розата“ в Цюрих, „Аида“ с 
Рикардо Мути и Чикагския симфони-
чен оркестър, Реквием на Верди със 
Зубин Мета и Израелската филхар-
мония (имам честта да участвам и в 
последните концерти на Мета преди 
оттеглянето му от поста главен ди-
ригент на филхармонията, с която го 
свързват десетилетия съвместна ра-
бота). Предстоят ми и много песенни 
рецитали – в Музикферайн, в Цюрих, в 
„Ла Скала“, в Загреб (ариен рецитал), 
Реквием на Верди с Мути в Залцбург, 
след което – „Луиза Милер“ в Чикаго, 
и т.н.“ 

Може би защото е дълбоко вярващ чо-
век, Красимира е спасена от суетата 
на съсловието, към което принадле-
жи. Смиреното служене на музиката, 
думи, които сме чували и от Калас, 
за нея е символ верую. Затова и при-
зивът на Рикардо Мути, отправен 
към певците преди изпълнението на 
Реквиема на Верди: Andiamo a pregare, 
ragazzi!, отеква така силно в душата 
ѝ. Ние пък ще кажем, че извисяващото 
присъствие на нейния ангелски глас 
в интерпретацията на тази музика 
превръща слушателите ѝ в богомол-
ци, участници в сакралното свещено-
действие в Божия храм.
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Какви ще бъдат петте години на 
новия ви мандат за Националната 
опера?

Дългосрочното планиране на едно 
ръководство е основната задача във 
визията, в мениджмънта и маркетин-
га. Това е свързано с няколко важни 
стратегически задачи. Да задържим 
нивото на нашите вокални ресурси 
такова, че то да бъде надграждано и 
продължено с нови имена, с нови ар-             
тисти, които ще откриваме и ще 
създаваме в нашата лаборатория. 

Веднага ще кажа, че с Анна Томо-
ва-Синтова мислим за вокална опер-
на студия, която да започне с един 
клас по вокално и сценично усъвър-
шенстване за „Дон Жуан“, и след това 
да направим програма за бъдещото 
развитие на тази оперна студия.

От друга страна, международните 
ни ангажименти са свързани със за-
връщане на същите места, където 
Операта има завоюван авторитет. 
Ние ще продължим да работим, за да 
изнасяме нашите продукции и там, 

Акад. Пламен Карталов 
отпразнува през септември 
юбилей – на сцената, по 
време на спектакъл на 
мюзикъла „Мама миа“. 
Започна и неговият нов 
мандат като директор на 
Софийската опера. Преди 
това е бил на този пост от 
1994 до 2000 г. и след това 
от 2008 г. 

Планове и 

С Пламен Карталов 
разговаря 
Светлана Димитрова

фотография Софийска опера
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където намерим партньори. Г-н Вла-
димир Урин, генералният директор на 
Болшой театър, беше прав, като каза: 
„Лесно беше в ХХ век да изнасяш про-
дукция, която държавата подкрепя. В 
XXI век е цяло чудо един оперен теа-
тър да се самоорганизира, да влезе в 
контакт с друг театър и да сподели 
тази отговорност“.

Как ще се развива Софийската опе-
ра в репертоарен план? Българска-
та публика се запозна с цяла поре-
дица абсолютно непознати оперни 
заглавия. Поставихте и шест опе-
ри на Вагнер. Нещо друго с подобен 
мащаб планирате ли?

Имаме намерение да покажем за пър-
ви път на българска сцена операта 
„Електра“ на Рихард Щраус. Това е 
мечта отпреди две-три години, още 
с Рихард Тримборн искахме да я за-
почнем, но той почина. Имаме готов 
състав за нея и дори има певци, кои-
то веднага искат да започнат да я 
подготвят. Към романтичната епоха 
ми се иска да се върнем с три опери на 
Гаетано Доницети – „Анна Болейн“, 
„Мария Стюарт“ и „Лукреция Бор-
джия“. Заедно с това ще откриваме 
нови български оперни опуси. Вече сме 
в контакт със съвременни български 
композитори, които пишат специ-
ално за Софийската опера, така че 
искаме това да продължи, за да сти-
мулираме и българското оперно твор-
чество. Ако един театър не е свързан 
със съвременните композитори, как 
да се развива съвременното оперно 
творчество? 

Как ще върнете големите българ-
ски изпълнители?

Правили сме го и ще го правим. Най- 
пресният пример е Александрина 
Пендачанска, която се завърна за цяла 
поредица от спектакли на „Тоска“, а 
неотдавна и за „Дон Карлос“. Отно-
во си партнират с Камен Чанев. Вла-
димир Стоянов се връща с поредица 
от представления. Кирил Манолов пя 
в премиерата на „Симон Боканегра“. 
Красимира Стоянова пя в Реквием. И с 
нея водим разговори, за да се вместим 
в плановете ѝ. 

Споменахте оперно студио, но това 
са майсторски класове в операта. 
Мечтаете ли за оперна студия 
към Софийската опера, която да 
осигурява на наши и чужди певци 
възможността да живеят и ра-
ботят тук за определено време? 
Да има определени преподаватели, 
които да са ангажирани с тяхното 
обучение.

Много точно поставяте въпроса. 
Една студия има винаги и икономи-
ческа страна. Не само да дадем по-
мещения и артисти, но да ангажира-
ме артисти, на които ние да даваме 
стипендии, за да могат да живеят 
тук. Това е и причината досега да няма 
такава студия. Това е отделно перо в 
бюджета на театъра, с което не раз-
полагаме. Ние осигуряваме бюджет 
от билети по определен стандарт, 
но оперната студия не може да пече-
ли. Тя само ще харчи и ще инвестира 
в таланта на тези хора, развивайки 
го. Ние сме канили за някои постанов-
ки преподаватели – например Лариса 
Гергиева за „Евгений Онегин“, Анна То-
мова-Синтова за „Саломе“. Само че не 
сме го обявявали официално.

Юбилеят ви мина неотдавна. Но 
тази годишнина е добър повод да 
ви върна към първите ви години на 
работа – в Русе, в Благоевградската 
опера. Сигурно са хубави спомени?

Много хубави… бързо пораснах на 35х2, 
а сякаш беше вчера. В паметта ми 
още са онези студентски спектакли, 
когато Главна дирекция „Българска 
музика“ ми се довери и ми даде един 
камион, макар и по-стар, даде още 
по-стар автобус и ние пътувахме с 
младежка камерна опера по селца и 
градчета в Родопския край, там, къ-
дето имаше сцени. От Комитета за 
младежта и спорта ми предложиха да 
посетим младежките домове, които 
бяха над 400. Бяхме на места, къде-
то никога опера не е гостувала. Тога-
ва бяхме заедно с големия български 
музикант Трифон Силяновски, който 
напусна Софийската опера и тръгна с 
нас, за да създадем тази младежка ка-
мерна опера. 

Големият наш тенор Димитър Узунов, 
който ръководеше Софийската опера, 
ме покани на щат. Аз му отговорих, че 
искам да тръгна по моя дълъг път, да 
си го извървя сам, без да бъда тук на 
щат. Композиторът Димитър Пет-
ков пък каза, че в София не може да 
има две опери, и така беше създадена 
камерната опера в Благоевград. Тези 
мои първи стъпки не мога да забравя 
никога, защото се създавах сам като 
организатор, като режисьор. И декори 
сме носили, и костюми сме гладили.

Какво играехте?

Започнахме с операта „Любов и хит-
рост“ – за първи път опера на Хайдн 
се игра на българска сцена по повод 
240-годишнината на композитора. 
„Българска музика“ освен за транс-
портните средства имаше ангажи-
мент да организира спектаклите. 
Имаше и организация „Българска му-
зикална младеж“, която също ни под-
крепяше, както и Съюзът на музи-
калните дейци. Получихме подкрепа 
в момент, когато никой не можеше да 
си представи, че ще има алтернатива 
на държавните културни институти.

Но в екипа не сте били само вие и 
Силяновски.

Имаше и една прекрасна пианистка 
Пенка Домусчиева, пианистът Кольо 
Попов. Останалите бяха съвсем млади 
певци студенти. Декорите правехме 
със студенти от Художествената 
академия. Тогава дойдоха певци като 
Константин Янков, Здравко Гаджев, 
Христина Хаджиева, Малина Павлова, 
Евстати Димитров – това бяха мла-
дите изпълнители, които след това 
намериха пътя си в различни оперни 
театри. Много певци се самообразо-
ваха и израстваха в тези наши спек-
такли и чрез тази наша практика. 

Къде ви отведе тази практика?

В Русе. Константин Илиев ми предаде 
ръководството. Големият наш ком-
позитор, ръководител и мениджър 
Димитър Тъпков каза, че е време да 
започна работа в голям оперен теа-
тър. Направихме много хубави неща. 
Дадохме нов живот на този театър, в 
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който са израснали легендарни певци, 
гордост за нашата оперна история. 

Аз имах приятели като Константин 
Илиев, Добрин Петков, Михаил Хад-
жимишев. Това бяха хората, с които 
можех да си говоря на различни теми, 
свързани с изкуството. Както и Лю-
бомир Пипков. Имах хубав контакт 
и с Лазар Николов. Всички бяха много 
по-възрастни от мен, но това бяха 
духовните ми катализатори, от кои-
то учех.

Преди това в Благоевград какво 
играехте?

Поставихме „Мавра“ и „Байка“ от 
Стравински, „Каляска“ на Холминов 
„Селският философ“ от Галупи, „Меди-
ум“ на Меноти, „Полет към Кларис“ от 
Найден Геров, „Битката на Танкред и 
Клоринда“ от Монтеверди. Беше ма-
лък, подвижен театър, с който оти-
дохме дори на един от най-големите 
световни фестивали в Дрезден. Чес-
то гостувахме на фестивала в Солун, 
в Краков. Имахме активна дейност.

Софийската опера има стабил-
на детска програма. Как ще я 
развивате?

Изключително стабилна. Искам по 
време на тези срещи децата да се 
отпуснат, да запеят. В новите ни 
програми като „Музикална азбука“, 
„Пътни знаци“ има малки фрагмен-
ти, в които децата сами участват в 
представленията. Вече започнахме и 
има огромен ефект.

Сигурно по-лесно получавате нови 
заглавия от български композито-
ри за деца.

Имаме две опери на Георги Костов, 
създадени заедно с поета Йордан 
Милев. Преговаряме с колега от фил-
хармонията, който да ни предостави 
свои детски произведения. 

Казахте, че привличате млади пев-
ци, а диригенти и режисьори?

Имаме млади диригенти, на които да-
ваме шанс да получат свои постанов-
ки. Въпросът с режисьорите е малко 

деликатен. Аз имам четирима сту-
денти по режисура, които мечтая да 
видя като режисьори. Не каним често 
големите имена не защото са много 
скъпи и не можем да си ги позволим, а 
защото бюджетът не ни позволява да 
направим това. Оперните продукции 
са скъпи. Освен това, знаете, опер-
ната режисура се прави с партитура. 
Режисьорът трябва не само илюстра-
тивно да подхожда към музикалната 
драматургия. Как ще бъдат разче-
тени кодовете на музикалния език на 

композитора! Дали тези остинати 
нямат свой образ, дали тази полифо-
нична тъкан, в която текат няколко 
потока на музикален език, ще се види, 
как ще се визуализира един лайтмо-
тив, дали той ще продължи като една 
лайтсценична идея. Всичко това е 
свързано с прочита и на първо място, 
с анализа. Имат ли смисъл текстът и 
музиката, ако те не бъдат поставени 
там, където им е мястото, или както 
е казал Верди: „Текстът и музиката 
нямат никакво значение, ако те не бъ-
дат поставени в ситуация, ако от тях 
не се изгради ситуация“. И веднага тук 
идва стихомелодията на Вагнер. Този 
пинг-понг между оркестъра и сцена-
та – оркестърът подава една идея, 
вокалността на героя я довършва или 
обратното. Ето това трябва да раз-
чете оперният режисьор. 

Все пак трябва да се тръгне отня-
къде. С малки постановки, с детски 
спектакли.

Ще спомена Вера Петрова, която по-
стави „Евгений Онегин“, или Юлия 
Кръстева, Вера Немирова. Сега давам 
постановка на моите студенти „Ста-
рата дама и крадецът“ на Меноти. Те 
ще я поставят на малка сцена в Со-
фийската опера. 

Има ли нещо непостижимо за Со-
фийската опера след „Пръстена“?

Голям въпрос лично към мен, който аз 
си задавам непрекъснато. Какво пра-
вим от тук нататък? Да, има. Цикъ-
лът на Берлиоз „Троянците“. Те също 
са ми във фокуса. 

Често ви упрекват, че Вагнер съ-
сипвал гласовете на певците. Лично 
аз нямам такива наблюдения. Но у 
нас винаги са се поставяли негови 
опери, макар и от италианския Ваг-
нер, както е прието да се нарича. 

Погледнете как се развива светът! 
Колко певци могат да си позволят да 
пеят само Вагнер? Къде? Те не могат 
да пеят само в Байройт. Какво ще 
правят в другите 11 месеца от живо-
та си. Ще бъда малко краен. За днеш-
ния ден това са ограничени мисли. Та 
нима Верди не може да развали един 

„Янините девет братя“ от Л. Пипков, постановка 
Пл. Карталов, фотография Софийска опера
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глас, ако се пее неправилно. Верди е 
много по-опасен и екстремен, докато 
при Вагнер умният певец, ако знае как 
да разполага вокалността в дългите 
фрази, има възможност и за почивка. 
Ето на това Рихард Тримборн научи 
нашите певци. Че не всичко се пее. 
Какво ще кажат за екстремността 
на Турандот? Този, който не може да 
пее, да не се хваща. Какво друго да 
отговоря? Упреците са непрофесио-
нални. Целият свят работи вече с 
толкова многообразен репертоар, 
както и ние. А и какво се иска от един 
певец? Да знае четири принципа – во-
калност, фразировка, произношение 
и персоналност. Това са четирите 
основни колони на белкантото и ако 
той ги владее, може да пее всичко. А 
белканто не означава красиво пеене, а 
изразително пеене, в което цветове-
те и контрастите на пеенето правят 
гласа велик. За гласа няма хоризонти, 
ако техниката и постановката са 
правилни.

Издателство „Захарий Стоянов“ 
издаде книгата ви за „Янините 
девет братя“. Не е ли това е опе-
ра, която ви съпровожда в целия 
творчески път? 

Още като студент открих за себе си 
това произведение и започнах сам, без 
никой да ме кара, да правя драматур-
гичен анализ с поглед от партитура-
та към визуалността на спектакъла, 
който тогава никъде не се играеше. 
Написах около 50–60 страници. Оти-
дох при Любомир Пипков. Той с голяма 
почуда прегледа написаното от мен. 
Каза ми неща, които много ме развъл-
нуваха, като например, че съм открил 
неща в партитурата му, идеи в цяла-
та драматургия за сцена, които той 
даже не си е представял. Това ми даде 
кураж, както и морална подкрепа, за 
да продължа. На две срещи в академи-
ята пред професори, преподаватели 
и студенти аз направих представя-
не. Купих един запис от Радио София 
и озвучих всички откъси, които бяха 
важни да се покажат. Минаха години 
и така се случи, че в Русе поставих 
операта. Сякаш тази година ѝ дойде 

времето да се разгърне отново, да се 
видят тези герои, тези съдби на бъл-
гари, които се преплитат.

Казахте: „Сега є дойде времето“. 
Отдавна сте директор на Софийс- 
ката опера, поставихте цяла поре-
дица забравени български опери на 
Маестро Георги Атанасов. Специа-
лен повод ли чакахте?

Не е случайно, защото „Янините де-
вет братя“ и още две опери – „Чичов- 
ци“ на Лазар Николов и „Боянският 
майстор“ на Константин Илиев – бяха 
трите опорни колони, върху които 
исках да стъпи нашият оперен репер-
тоар. Но дойде Вагнер с тези шест 
постановки, които направихме, а ар-
тистите са ни едни и същи. Все се 
отместваше планирането. Не мога 
да скрия и друго – хлябът на певците 
все пак е класическата опера – излезе 
„Норма“, „Самсон и Далила“, „Силата на 
съдбата“ – репертоар, важен за наши-
те оперни артисти. Трябваше да се 
съобразявам и с навлизането на мла-
дите ни певци в стандартния репер-
тоар. Когато съставяхме програмата 
за гостуването в Москва, кулминаци-
ята беше „Пръстенът на нибелунга“, 
но аз си казах, че не може без българско 
заглавие. Много внимателно проучих 
какво да бъде. Абсолютно, гарантира-
но и без никакво колебание „Янините 
девет братя“ излезе на първи план. 
Много се радвам, че нашите артисти 
харесаха операта. Всички с толкова 
желание, отдаденост и страст рабо-
теха, че за мен никак не беше трудно 
да бъда съучастник в един процес, 
който беше толкова енергиен и въл-
шебен, че аз се покланям пред нашите 
артисти, които взеха тази партиту-
ра до сърцето си.

След толкова тежки оперни загла-
вия защо решихте да поставите 
„Мама миа“?

Една от основните социално-култур-
ни задачи на Софийската опера е да 
разширява своя репертоар и с него 
да привлича публика, която да може 
спокойно и без притеснение да влиза в 
оперната зала, публика, която никога 

не е посещавала нашия оперен храм. 
Трябваше да я привлечем с произве-
дения на най-високо ниво и да имаме 
гаранция, че бъдещата публика на Со-
фийската опера ще се създава и разви-
ва с наша грижа.

Мюзикълът отдавна ви привлича.

Започнах много отдавна с един много 
интересен материал на Доменико Мо-
дуньо, „Черната маска“, по либрето на 
Васил Станилов. След това беше „Ци-
гулар на покрива“ на Джери Бок, една 
импресия-закачка по текст на Радой 
Ралин и музика на Милчо Левиев, която 
нарекохме „Властитутка“ по приказ-
ката „Златната рибка“, „Булевардът 
на залеза“ на Ендрю Лойд Уебър, „Кан-
дид“ на Ленард Бърнстейн, така че 
този жанр ми е отлично познат. След 
толкова сериозни и тежки заглавия 
нашият репертоар получава по-друг 
цвят, друга багра. За това заглавие 
не ангажираме най-тежката артиле-
рия от оперните ни солисти. След се-
риозен кастинг включихме артисти 
от драматичния театър, от опере-
тата, мюзикъла, поп музиката, как-
то и оперни солисти с многожанров 
обхват. 

Директорката на Музикалния те-
атър Марияна Арсенова ви покани 
да поставите „Фантомът на опе-
рата“ на Уебър. 

Завръщането ми на тази сцена е 
много емоционално, тъй като аз две 
години плътно работих за този теа-
тър. Госпожа Арсенова ме покани като 
следствие от съвместната ни рабо-
та по „Булевардът на залеза“. Аз приех 
тази покана. Премиерата ще бъде на 
26 януари.

Световноизвестен мюзикъл. Има-
ме ли певци за него?

Без най-подходящите изпълнители е 
несериозно да се поставя. Направен е 
много сериозен кастинг. Няколко със-
тава работят музикално. Но в театъ-
ра цари огромен ентусиазъм и желание 
да се направи този мюзикъл. Ние тряб-
ва да дадем на публиката най-доб- 
рите изпълнители. Не е лесна задача.
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Йорма Панула и 
младите български 
солисти – традиция и 
нови хоризонти 
Гастролът на Йорма Панула (22.11.2018, 
зала „България“), име на „патриарх“ 
от световната сцена, не само даде 
възможност на софийските филхармо-
ници да покажат вдъхновение и ниво, 
но и представи ярки, млади български 
солисти: цигуларката Лия Петрова и 
сопраното Мария Радоева. И тради-
цията, и актуалните стандарти на 
музициране се изпълниха със смисъл в 
тази вечер... Откроиха се индивиду-
алността и завършено-виртуозното 
изпълнение на Лия Петрова, чийто 
Първи концерт от Прокофиев ще се 
запомни, както и младото сопрано 
Мария Радоева... 

Първото заглавие в програмата бе 
„приказният“ Първи концерт за ци-
гулка на С. Прокофиев. Творба, писана 
от композитора, когато е бил само на 
двадесет и три години, в която пулси-
ра живецът на радикалността. В този 
концерт солист и оркестър трябва 
да „изрисуват“ и необикновен модер-
нистичен сюжет. Във визията на Лия 
Петрова/Йорма Панула Първият кон-
церт получи „класически“ прочит. Лия 
Петрова потърси и модернистични 
акценти за виртуозно-приказната 
първа част: звукови открития, ради-
калност на образността... Под пал-
ката на Йорма Панула щрайхът зву-
чеше с мекота и много прозрачност, 

подчертани бяха тембровите от-
крития на Прокофиев. „На един дъх“ бе 
изсвирена виртуозната втора част, 
предизвикателство за всеки солист, 
с характерни, представени с ясен за-
мисъл пародийни образи. Поанта в 
изпълнението на Лия Петрова бяха 
модернистичното, суровостта, пър-
вичните елементи. Като „естест-
вен център“ – поетичната трета 
част разкри музикални състояния на 
лирично-инструменталното и в со-
листката, и в оркестъра... Запомнящ 
се бе и великолепният тих финал в 
убедителното партниране на солист/
оркестър. 

Четвърта симфония на Г. Малер бе 
второто заглавие за тази вечер.                      
Познаваме я като „репертоарна“ 
за Софийска филхармония, но сега 
тя прозвуча „като за първи път“ 

– органично, с вътрешна дълбочина. 
Не могат да не се отбележат постиг-
натата в първата част благородна, 
нюансирана звучност на щрайха, точ-
ните и ярки звукови ансамбли... Пора-
зително ясно и спокойно разгръщащ 
се сюжет във втората част, а след 
нея – Ruhevoll, poco adagio „прикова“ 
към фокуса на високите стандарти 
в музицирането... При тази зрялост, 
когато диригентът „предизвиква“ 
най-доброто в оркестъра, може би не 
е необходимо да се описват баланси-
раните темпа, перфектната звуко-
ва организираност... Би трябвало да 
спомена, че имаше и силни солистич-
ни прояви от страна на оркестъра. 
За изпълнението на вокалната пар-
тия от сопраното Мария Радоева 
могат да се кажат хубави думи: спе-
цифичен и красив глас, овладяност, 

Ангелина Петрова

Йорма Панула и Юка-Пека 
Сарасте гостуваха в юби-
лейния сезон на Софийска-
та филхармония

Двама финландски

диригенти
 в София

Йорма Панула със Софийската филхармония, 
фотография Василка Балевска
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може би и известно пожелание за още 
по-плътно навлизане в спецификата 
на Малер...

В едно изречение за този концерт 
може да се каже: вдъхновение от 
най-добрата традиция в диригент-
ското изкуство на Йорма Панула, яр-
кост и нови хоризонти в младите, 
налагащи се на европейските сцени 
български солисти. Убедителна ком-
бинация и много успешен замисъл! 

Юка-Пека Сарасте: 
симфоничните 
пространства на 
Сибелиус, Стравински, 
Моцарт 
Почти като своеобразна градация 
прозвуча следващият концерт на Со-
фийската филхармония (30.11.2018), 
този път под ръководството на 
Юка-Пека Сарасте, сред най-извест-
ните ученици на Йорма Панула, който 
е главен диригент на Оркестъра на 

Западногерманското радио, а преди 
това на Филхармонията на Осло. Бяха 
поканени като солисти финландецът 
Теро Латвала (цигулка), Александър 
Земцов (виола), Франц Бартоломей 
(виолончело) – авторитетни и из-
вестни солисти с естетско присъст-
вие... Програмата открои контрас-
тите на „класичното“ и неговите 
превъплъщения в Моцарт (Симфония 
концертанте) и Стравински (Концерт 
за камерен оркестър „Дъмбъртън 
окс“), както и неизчерпаемо богатия 
оркестров звук на Първа симфония от 
Сибелиус. 

Юка-Пека Сарасте е ярко явление в 
традицията на Йорма Панула – той 
съчетава безкомпромисен профе-
сионализъм и прецизност с мощен 
темперамент. Белязано от взиране 
в солистичното и строго прозрачно 
инструментално звучене бе изпъл-
нението на Симфония концертанте. 
И в интерпретацията на солистите: 
прецизния Теро Латвала, по-темпера-
ментния Александър Земцов и Франц 
Бартоломей, се търсеха ансамбло-
вост, освободен виенски дух.

Втората творба в тази вечер бе един 
от най-убедителните опуси на Стра-
вински: камерният концерт „Дъм-
бъртън окс“, който за съжаление не 
се свири често в последните години у 
нас. Със състав, включващ солисти от 
Софийската филхармония, Юка-Пека 
Сарасте направи един както преци-
зен и графичен, така и зареден с мно-
го вътрешен темперамент и огън 
Стравински. Стравински „блестеше“ 

Проф. Ангелина Петрова е за-
вършила Националната музи-
кална академия „Проф. Панчо 
Владигеров“ със специалност 
„Музикознание“. Специализи-
рала е в Института по музи-
кознание към Виенския уни-
верситет при Гернот Грубер. 
Публикациите є са в облас-
тта на музиката на ХХ век и            
музикална херменевтика.                                                                                            
Има издадени монографии:        
„Композиторът Лазар Николов“ 
(2003), „Когнитивни подходи 
към музикалния слух и памет“ 
(2014) и др. 

Ангелина 
Петрова

Юка-Пека Сарасте, 
фотография Василка Балевска

в полиритмичните игри на първата 
част, с иронията и силата на откри-
тията във втората и енергията и 
виртуозността на третата си част. 
Публиката бе заразена от безкомпро-
мисното пресъздаване на творбата, 
от изумително острото, темпера-
ментно и автентично усещане на 
Юка-Пека Сарасте. И продължителни-
те аплаузи показаха, че в този стан-
дарт на изпълнение рядко свиреният 
Стравински задвижва емоциите на 
публиката....

Втората част бе истинска демон-
страция на висока симфонична кон-
цепция, представена от Юка-Пека 
Сарасте в Първа симфония на Сибели-
ус. „Като най-фина решетка“ дори и в 
големите маси/багри бе съграден/пре-
осмислен този емблематичен опус на 
Сибелиус. Ярките теми, наситеност-
та на фактурата и великолепните 
духови хорални звучности – всички те 
разгръщаха оркестровата фабула на 
първата част. Съзерцание на солис- 
тичното и богатство на щрайха бе-
лязаха втората част. Темперамент-
но-блестящото скерцо бе „взрив“ от 
багри, овладени ансамбли на духовите, 
като тази партитура бе владяна през 
цялото време с виртуозност и сдър-
жаност, едно усещане, което превръ-
ща Сибелиус в много силна поанта в 
концертните програми в света. Това 
изпълнение бе увенчано на финала от 
прецизните полифонични конструк-
ции в щрайха, великолепните сола, на-
ситените и великолепно звучащи (не-
вероятно е да се каже у нас!) хорални 
звучности на духовите. Едно изпълне-
ние – еталон. А тази пределно трудна 
и виртуозна за оркестъра и дириген-
та творба на Сибелиус бе дирижирана 
от Юка-Пека Сарасте наизуст!

В края на концерта дойдоха заслуже-
ните и напълно спонтанни аплодис-
менти, признание за солистите от 
оркестъра, който се справи действи-
телно „на ниво“... Зареждащ, знамена-
телен концерт, пак в духа на юбилей-
ните 90 на Софийската филхармония... 
Трудно се говори за „криза“, когато 
професионализмът и свободното усе-
щане за музиката печелят на „свой 
терен“. 
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В своя известен разказ, посветен на 
фотографията, Мишел Турние опис-                                                                     
ва злочестата съдба на младия и 
привлекателен Ектор, ограбен от 
Вероник, „извлякла“ от тялото му 
хиляди „обвивки“, попаднали в капа-
на за образи, оставяйки го „тънък“, 
„прозрачен“, „невидим“. Някога хора-
та вярвали, че фотографското изоб- 
ражение си присвоява част от самия 
първообраз и един материален слой, 
отделен от него, бива изгубен за-
винаги. Макар днес да не споделяме 
страховете на Балзак, Теофил Готие, 
Жерар дьо Нервал и много други за 
вредата от прекомерното фотогра-
фиране, сме наясно с това, че изчез-
ване все пак може да има – ако не фи-
зическо, то метафорично. Снимането 

съвсем не е безобиден акт – то може 
да употреби, „износи“ и изобщо да 
опустоши обекта, превръщайки го 
в безинтересен придатък към далеч 
по-ефектните негови отпечатъци. 
Една от най-„опасните“ територии, 
към която, кой знае защо, подхождаме 
доста лековерно, са портретите на 
известни личности. При тях е налице 
интересен парадокс – от една страна, 
фотографията безмилостно ограбва 
„аурата“ на първообраза, разпръск-
вайки навред безчет негови копия. В 
същото време обаче и ефектният, 
любопитен и красив обект е в със-
тояние да направи фотографията 
„невидима“, като фокусира внимание-
то върху себе си, обезценявайки ху-
дожествената стойност на самото     
изображение. Изобщо „силният“ сю-
жет и „силната“ фотография са труд-
но съвместими в обща рамка. Те могат 
да бъдат умиротворени от малцина. 
Арнолд Нюман е един от малцината. 

Своето умение да балансира между 
суетата и изкуството Арнолд Нюман 
определя като „инстинкт“, но не в 
смисъла на вродена даденост, а като 

доживотно натрупване на влияния. 
„Опит, познание, виждане и чувства-
не – всички твои лични качества, ис-
тории и перипетии те навестяват и 
ти помагат да работиш на две нива – 
съзнателно и несъзнателно“ – споде-
ля той. Целият низ от препятствия, 
случайности и премерено обмислени 
ходове в живота на Нюман са доказа-
телство именно за това – добрият 
фотограф е човек, богат не само на 
умения, но и на преживявания. 

Арнолд Нюман безпрекословно пече-
ли славата на един от най-добрите 
портретисти (респективно и ми-
толози, по думите на Ролан Барт) 
в историята на фотографията. Но 
ранните му години, оставили дъл-
бок отпечатък в неговото съзна-
ние, протичат различно от тези на 
съвременниците му Ричард Аведон и 
Ървинг Пен. „Израснал съм по време 
на Голямата депресия – разказва той 
– и баща ми изгуби всичко. Бяхме бук-
вално без пукната пара, а когато бан-
ките затвориха, стигнахме дъното. 
[...] Не сме се самосъжалявали, просто 
трябваше да мобилизираме всичко от 

Катерина Гаджева

Арнолд Нюманифотографският
инстинкт

Арнолд Нюман, 
55 портрета, 
ноември – 
декември 2018, 
СГХГ

Арнолд Нюман © Игор Стравински, Ню Йорк, 1946
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себе си, за да оцелеем. „Психологията 
на депресията“ обаче, за добро или 
лошо, завинаги остана част от мен.“ 
По-късно Нюман споделя, че именно 
фотографите, регистриращи Голя-
мата депресия, са повлияли най-силно 
върху формирането му като автор 
– Доротеа Ланг, Артур Ротщайн, 
Ръсел Лий и особено – Уолкър Еванс с 
неговия подчертан интерес към ве-
щите и убеждението му, че интери-
орите сами по себе си са своеобразни 
„портрети“ на своите обитатели. Да 
си представиш някого в тишината на 
неговото отсъствие – една от люби-
мите мисловни и фотографски „игри“ 
на Еванс се оказва особено близка и 
на Нюман. Той отива и по-далеч, по-
тапяйки се още по-дълбоко в детай-
лите и пукнатините. В първата си 
изложба, открита през 1941 година, се 
представя с абстрактни композиции 
и улична фотография, която опреде-
ля като най-важна за развитието на 
контрола и „виждането“. Арнолд Ню-
ман е привлечен от директната фо-
тография, от естествената, неиз-
черпаема красота на случайността. 
Но немалко години от младостта му, 
тъкмо напротив, преминават в класи-
ческото фотографско ателие, където 
обстоятелствата го принуждават да 
работи с изкуствено осветление, ско-
вани пози и монотонен фон. От всичко 
това той предстои да се откаже, но 
уменията си, свързани с предразпо-
лагането на моделите, технически 
съвършените негативи и перфект-
ната лабораторна работа, ще запази 
завинаги. Именно тази странна сплав 
между естетизирането на обичайно-
то, баналното и не-героичното, ха-
рактерни за уличнатат фотография, 
която Нюман не спира да харесва, и 
класическия студиен портрет, с кой-
то той продължава да се занимава, 
всъщност се превръща в негова запа-
зена естетическа територия. 

И тук се връщаме отново на „ин-
стинкта“. Всичко преживяно, видяно и 
научено, което в голяма степен опре-
деля мига, когато пръстът трябва да 
натисне спусъка на камерата. Арнолд 
Нюман не е „измислил“ портрета в 
интериор. Той е достигнал до идеята 
за него естествено, осланяйки се как-
то на работата на авторите, които 

харесва, така и на собствения си жи-
тейски и фотографски опит. Порт-
ретите му свидетелстват не прос-
то за достолепността на обектите, 
застанали пред обектива му, но и за 
уникалността на неговата среща с 
тях. Именно тази равнопоставеност 
между „ето, точно това!“, което не-
двусмислено показва фотографията 
и „да, точно аз!“, което категорично 
заявява авторът, е причината за дос-
тигането на онова жадувано равнове-
сие между „силния“ обект и „силната“ 
фотография. И ако видимите следи 

Катерина Гаджева

от това равновесие ни карат да се 
чувстваме удовлетворени като зри-
тели, то Арнолд Нюман споделя, че за 
него е далеч по-важен друг, невидим за 
нас резултат. „За мен бе изключител-
но удовлетворяващо това – казва той 
– да наблюдавам как всички тези хора 
независимо от своите идеи, постиже-
ния и убеждения, постепенно започва-
ха да се интересуват от фотография-
та. И това не беше просто моментно 
любопитство, а дълбоко осъзнаване 
на художествените възможности на 
медията. Тя ги беше спечелила на своя 
страна.“ 

Арнолд Нюман © Игор Стравински, Ню Йорк, 1946

Арнолд Нюман © Пабло Пикасо, 1956
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Семейство Стоянови са въображаеми 
герои във въображаемия архив на Ти-
хомир Стоянов. Под това име фото-
графът създава събирателен образ 
на социалистическото семейство. 
Тихомир Стоянов работи чрез т.нар. 
намерена фотография – жанр, който 
не е популярен у нас, но пък може да 
разказва много истории.

Отдавна ли носите в себе си ко-
лекционерската страст? Защото 

тя обикновено не се отключва 
внезапно. 

Да, през целия си живот винаги съм 
колекционирал – стандартните не-
ща: лепенки от дъвки, марки, кенове, 
кибрити, цигарени кутии… Дори не 
съм си давал сметка, че имам такава 
склонност. В един момент ми се стори 
уморително да почиствам колекциите 
всяка седмица и се отказах от тях. И 
се прехвърлих на марки и фонокарти, 
тази колекция все още я имам. 

Какво е колекционерството? Свър-
зано ли е при вас с паметта?

Да, свързано е, всяко нещо, което е 
част от колекцията, носи някаква 
памет и кореспондира с миналото 
ти. Благодарение на него се връщаш 
назад и имаш маркери за време. Знам, 

че за тези мои занимания „вина“ има 
баща ми, който винаги е събирал ста-
ри вещи… Когато бях малък, ме воде-
ше по търгове, битаци, там, където 
търсеше своите съкровища. 

Помните ли момента, когато си ка-
захте, че чуждата снимка е важна 
и трябва да се запази? Попадала 
съм на къщи, които се продават, и 
хората оставят дори сватбените 
снимки на родителите си по сте-
ните. Винаги съм се чудела защо 
го правят.

Първоначално събирах тези снимки, 
просто защото ми харесваха, от чис-
то фотографска гледна точка – кра-
сиви снимки, красиви пейзажи, някакви 
емблематични места. Може би година 
или две след като започнах да събирам 

фотография 
Намерена

С фотографа 
Тихомир Стоянов 
разговаря 
Оля Стоянова
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снимки и негативи, започнах да забе-
лязвам ценните моменти от живо-
та на непознати хора – изоставени, 
забравени, изгубени от нечия памет. 
Голяма част от архива ми идва имен-
но от такива къщи – със смяната на 
имуществото, с преместването в нов 
град хората изоставят миналото си. 
Или не го оценяват. 

Неминуемо идва момент, когато 
човек престава да познава голяма 
част от лицата в семейните ал-
буми и те нищо не му говорят. Но 
повечето хора пазят тези албуми. 
Как събрахте всички тези снимки? 

По битаците в България, от различ-
ни антикварни магазини. Имам дори 
връзка с хора, които почистват та-
вани и мазета и когато открият 
стари албуми, снимки, негативи или 
книги, ми се обаждат. Но най-вече от 
битаците.

И колко струват тези снимки? 

Понякога стотинки, друг път лев, два, 
пет, десет. Купувал съм кутии със 
снимки и негативи за смешни пари. 
Те са обезценени, защото за хората, 
които ги продават, нищо не значат. 
Те са само стока. Зимата много често 
ги хвърлят в огъня, който палят на 
битака, за да се стоплят. Много пъти 
ми се е случвало да спасявам снимки от 
огъня и винаги съм се чудел как те в 
един момент имат стойност, в другия 
– не струват нищо. И това винаги ме 
е натъжавало. Може би затова реших, 
че трябва да се съхраняват паметта, 
историята, свидетелствата за нея.

Колко време мина от събирането 
на чужди снимки до узряването на 
идеята за „Семейство Стоянови“?

Поне две или три години си купувах 
разни неща. По-късно реших, че искам 
да съхранявам, да запазя важни еле-
менти от всекидневието, да запазя 
важни събития в българското семейс- 
тво. Започнах да изследвам цели се-
мейства, защото попадах на огромни 
архиви – над сто, двеста или триста 
филма. Вече знаех за жанра намерена 
фотография или vernacular photography. 

Някъде 2011–2012 г. започнах целенасо-
чено всяка седмица да ходя до битака, 
започнах да търся хора, които да ми 
намират стари снимки. 

„Семейство Стоянови“ ли е първа-
та идея, която се роди от чуждите 
фотографии?

Не, първата идея за проект или нещо, 
което искам да покажа от намерени-
те неща, е една серия с телевизори. 
Една дама, може би на 20–21 години 
тогава, си купува през 1968 г. фотоа-
парат „Смяна“ от ЦУМ – имам касова-
та бележка, имам дори и кутията на 
„Смяната“. И няколко месеца по-късно 
решава да си снима телевизора – от 
първия кадър до кадър 36 е снима-
ла само телевизора. И така някол-
ко филма. Абсолютно целенасочено. 
Кадрите са от един период, в който 
пропагандата е жестока – това е 
1968 г., времето на Пражката пролет, 
контролът е голям. На телевизора 
са героите на деня, важните хора от 
онзи момент. Става въпрос за изчис-
тени кадри – един телевизор в рамка 
и познато или непознато лице. До-
като гледаш кадрите, могат да ти 
хрумнат хиляди истории. Започнах 
да се интересувам от онова време, 

от заснетите лица и онзи, който ги 
е заснел. Ходих до Златния фонд на 
БНТ и там ми помогнаха да разпозная 
някои от лицата. Други ги познавах – 
Анахид Тачева, Любка Кумчева, Лили 
Иванова, има политически фигури, има 
и дисиденти.

Очаквах, че тези чужди фотогра-
фии ще представят една неофи-
циална версия на живота по онова 
време, а излиза, че проектът пред-
ставя точно официалната версия.

Да, виждаме официалните герои на 
деня. През 1968 г. не всеки е имал те-
левизор в дома си. През 1969 г. започва 
големият бум на телевизията, у нас са 
купени около 1 млн. телевизори. С този 
проект започнах да ходя по фестива-
ли, на един от тях през 2015 г. се за-
познах с Жан-Мари Дона – интересен 
човек, артист, дизайнер, колекцио-
нер, и бях напълно пленен от онова, 
което прави. Занимава се с vernacular 
photography, издава фотокниги и ко-
гато му показах моя проект, очаквах, 
че ще бъде впечатлен, а той погледна 
снимките и каза: „А, да, телевизори. 
Имам хиляди. Хората много са снимали 
телевизорите си“. И дори не разгледа 
снимките докрай. Тогава ми спомена, 

Тихомир Стоянов, „Семейство Стоянови“



78

януари 2019

че най-много са снимани убийството 
на Кенеди и кацането на Луната. То-
гава най-често хората са вдигали фо-
тоапарат към телевизора. По-късно 
се оказа, че и аз имам такива снимки – 
кацането на „Аполо“, излъчено по БНТ. 
Това е времето, когато хората са се 
събирали заедно пред телевизора, за 
да видят важните събития. Разказах 
на Жан-Мари Дона какво има в архи-
ва ми – какво най-често българинът 
изхвърля, какво най-често можеш да 
намериш при антикваря или на би-
така, какви са нещата, които губят 
стойността си. И той ми предложи да 
започнем да мислим за семейството – 
за този период от живота, който го 
няма документиран и не се намира в 
официалните архиви.

У нас има ли архив от любителска 
фотография?

Няма. Държавният архив наистина е 
огромен, много е богат, но това са по-
ръчкови фотографии, в тях има много 
постановки, много режисура, докато 
в любителската фотография, въпреки 
че има поза, светът е такъв, какъвто 
е. И какъвто е бил. Кадрите не са ре-
жисирани. В този случай любителят 
просто вдига фотоапарата и снима.

Значи можем да гледаме на тези фо-
тографии като на неофициалната 
версия на онова време на контрол?

Да надникнем зад витрината на со-
циализма. Тези снимки са онази непо-
казвана част.

Какви хора са семейство Стоя-
нови? Изглеждат ли щастливи на 
тези снимки?

Да, изглеждат щастливи. Но аз не 
казвам, че социализмът е лош или че 
е добър. Тези хора изобщо не разказ-
ват за социализма – за трудностите 
и за мъките си. Те разказват за всеки-
дневието си, за това, което се случва 
в живота им – за нормалните неща, 
за цикъла на живота – раждането, 

училището, казармата, сватбата, 
тези традиционни моменти, които 
ни разкриват миналото. Когато за-
почнах да качвам снимките на семейс- 
тво Стоянови в интернет, си дадох 
сметка, че ако едно такова семейство 
съществуваше и имаше възможност 
да качва снимки днес, щеше пак тези 
снимки да поства. При семейната 
фотография няма голяма разлика – и 
днес хората снимат онова, което са 
снимали преди трийсет години. Може 
присъствието пред обектива да е 
различно и самото отношение да е 
различно, но поводите да извадиш фо-
тоапарата остават едни и същи. 

Как се е променило качеството на 
снимките?

Днес има далеч по-некачествени сним-
ки. Снимане заради снимането, дока-
то тогава се е обръщало много голямо 
внимание на фотографията и спусъ-
кът не се е натискал така безцере-
монно и хаотично. 

Защо семейството се казва Сто- 
янови? Защото сте Тихомир 
Стоянов?

Това е закачка. Фамилията е много 
популярна в България, но можеха да 

Тихомир Стоянов, „Семейство Стоянови“
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Тихомир Стоянов е роден в 
София през 1978 г. Завършва 
фотография в Техническия 
университет. През 2015 г. ос-
новава Imaginary Archive – бъл-
гарски архив от намерена фо-
тография, който включва над 
10 000 негатива и диапозитива. 
В края на 2016 г. създава про-
фил на Семейство Стоянови в 
Инстаграм, където публикува 
фотографии от всекидневи-
ето на социалистическото 
семейство. През 2017 г. е се-
лектиран за Bring Your Own 
Paper на Международния фо-
тографски  фестивал „Сре-
щи в Арл“, Франция. В началото 
на 2018 г. в галерия SYNTHESIS 
Тихомир Стоянов за пръв път 
показа извадка от проек-
та „Семейство Стоянови“. 

Тихомир 
Стоянов

бъдат и семейство Иванови. Да не 
дълбаем, така съм решил – при измис-
лянето на правилата, на концепцията 
да не се взимаме толкова насериозно. 
Това важи и за фотографията с целия 
този професионализъм, супертехни-
ческа грамотност, изображението 
да бъде идеално, до всеки пиксел и де-
тайл… По-скоро искам да говорим на 
други езици. В документалната фото-
графия днес много правила се наруша-
ват и това я прави много по-интерес-
на и много по-възприемчива. По-важна 
е душата на това, което е в кадъра, и 
това, което е зад кадъра. 

И все пак каква е историята на 
семейство Стоянови?

Историята на семейство Стоянови не 
цели да разкаже исторически факти. 

Семейството не следи събитията. 
Нямам за цел да съм абсолютно точен 
и да следвам хронологията, това е 
моят прочит. То е събирателен образ 
на българското семейство, но подне-
сен, без да казва кое е черно и кое бяло.

Много ли са хората, които се за-
нимават с намерена фотография?

Този жанр поставя нещата в нов 
контекст и служи на артиста, за 
да разкаже истории. Има страшно 
много колекционери, които събират 
фотографии по теми – едни съби-
рат военни фотографии, снимки от 
спортни прояви, кадри от живота 
при социализма. Но артистите, кои-
то намират смисъл в тези снимки, не 

са много. Откакто преди две години 
създадох в Инстаграм профила на се-
мейство Стоянови – Imaginary Archive, 
започнаха да се появяват хора, които 
се интересуват от жанра и искат да 
направят свои проекти. А това много 
ме радва и съм готов да им подам ръка. 
Архивът е отворен изцяло – може да 
служи и за други цели, да разказва нови 
истории. Да е полезен на фотографи, 
историци, писатели, на всички, които 
се занимават с факти. При намере-
ната фотография има едно правило: 
когато искаш да работиш по един 
фотографски проект, е безсмислено 
да започнеш да търсиш решения, ако 
можеш да го реализираш с вече засне-
та фотография. Това има отношение 
към безспирното снимане в днешния 
дигитален свят.

Когато всички снимат, фотогра-
фът разказва една история и без 
да снима?

Да. Има достатъчно много съществу-
ваща фотография, за да продължава-
ме да снимаме.

Звучи като вид реакция срещу 
консумативизма. Има ли общо със 
съвременните тенденции на отказ 
от купуването? 

Да, има и желание за съживяване – да 
се вдъхне нов живот на нещо, желание 
да го извадиш от прахта. Има завръ-
щане във всичко – старата техника, 
старите дрехи, старата мода, ана-
логовата фотография много силно се 
завърна, хората започнаха отново 
да снимат на филм. В много отноше-
ния този поглед напред и свръхтех-
нологията предизвикаха хората да 
се обърнат и да погледнат назад. И 
традиционните методи далеч пове-
че ги задоволяват, защото в тях има 
повече съдържание, повече дух и жи-
вот, повече връзка с този, който ги 
използва.

Този жанр позволява ли историята 
да бъде манипулирана?

Зависи какво правиш и с какви на-
мерения тръгваш. При рекламното 
гуру и куратор Ерик Кеселс, който се 

занимава с намерена фотография, има 
абсолютно вмешателство, то обаче 
работи много добре. Но всичко зависи 
от целите на проекта. 

И все пак продължавате ли да 
снимате? И колко често вдигате 
фотоапарата?

Притежавам фотоапарат, снимаме 
се, имам две деца и прекрасна съпру-
га. Документираме нещата, които се 
случват днес. Но при мен има и преси-
щане – когато преглеждам архива и 
пред очите ми минават хиляди кадри 
на ден, много по-трудно изваждам 
фотоапарата.

Тихомир Стоянов, „Семейство Стоянови“
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Николай Петков е роден на 15 юли 1971 г. във Велико Търново. През 1995 г. за-

вършва Великотърновския университет, където учи едновременно българска 

филология, философия и богословие. Между 1998 и 2000 г. преподава антична 

философия във Философския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. По 

това време написва книгите „Архе“ – сборник за антична и средновековна 

култура, и „Божествените имена във философията на Прокъл Диадох“. През 

2002 г. е ръкоположен от Великотърновския митрополит Григорий, а от края 

на 2003 г. е свещеник в храм „Св. пророк Илия“ в квартал Дивдядово, Шумен. 

Ш
акире се загуби. 
Знаеше, че пъ-
тят от Маловец 
до Шабла е шей-
сет километра и 

че ако мине напряко – от Конаре през 
Травник и Белгун – ще спести около 
двайсет, но защо ли се оказа в село, в 
което и една къща нямаше. И името 
му беше такова – Бѝло. Или Билò. Само 
пътна табела и останки от зидове 
показваха, че някога, много отдавна, 
тук е имало живот. Дори и хоремаг – 
каквото и да значи думата – е имало. 
Обаче… Трябваше да излезе до Пролез 
и оттам – до Поручик Чунчево. След 
това беше лесно. Но път нямаше. Ами 
ако светецът се криеше? Ако не му 
беше до нея? А и какво ли да му каже? 
Че има една душа и едно колело? Душа, 
която пет пари не струва, и колело, 
за което дядо ѝ беше платил с живо-
та си. Ами да… Понеже нямаше нищо, 
дори сандали на краката си, Шакире 
си мечтаеше за най-бързото коле-
ло. „Ферини, дядо! Така чужденците 
минават границата. И аз ще я мина!“ 
След седмица колелото се появило. 
Как точно, не стана ясно. Скоро ста-
рецът изгуби единия си бъбрек. Уж 
безобидно било. И без него се живе- 
ело. Шакире почти запомнила думата. 
Започваше с „екс“, но дядо ѝ умрял и… 
така… Затова се качила на колелото 
и тръгнала към Шабла. Трябвало да 
намери светеца. Да го пита за дядо 
си. Та нали, когато бил на нейните 
години, и той умирал за кино. Само че 

докато се накани, дошла демокрация-
та и съборили читалището. Свърши-
ло се с филмите… А може киното вече 
да е на оня свят; там, дето ангелите, 
италианките и дядо ѝ заедно си пият 
кафето. И тромпетът, онзи старият 
татарски тромпет, от Семизкасъмо-
вото време, дето някога бил със зла-
тен мундщук, може пак да е засвирил. 
Защо да не може?! Нали свети Ара-
ламби бил приятел на циганите, нали 
чудеса правел. Казват, че малко преди 
Кръстовден иконата му в Шабла про-
говорила. Казала на Орхан от Горната 
махала, че майка му ще се върне от Хо-
ландия. И се върнала жената, не било 
лъжа.

Нямаше да зная за тази история, ако 
не я бях чул от момичето. Случайно 
или не, циганката беше на годините 
на малката ми дъщеря; същата, зара-
ди която тръгнах към добруджанско-
то Било, селото на бившия ми тъст. 
До изнемога бяхме говорили с него за 
това уж приказно място, но никога 
не бях ходил там. Макар и късно, вре-
ме беше. Длъжен бях да науча за тази 
земя, за калта ѝ, за тестото, от кое-
то се замесиха вечно недоволните ми 
дъщери. А и трябваше да се помиря с 
тъщата си, едно цвете да посадя на 
гроба ѝ, вино да прелея…

– И ти ли си мислиш, че мъртвите са 
жадни – сепна ме гласът ѝ. 
– Всички сме жадни. За прошка за обич, 
за малко внимание… 

– И който не ги получи, отива на кино, 
а ?!
Така се заговорихме. За какво ли не. Но 
най-вече за това, че Шакире искала да 
стигне много, много далеч и да напра-
ви филм за дядо си. Но не знаела нито 
как да мине границата, нито как се 
правят филми...
– Хм… границата е тук, ето я – вяло 
посочих на север. – А що се отнася до 
филмите, някога и Чарли Чаплин не е 
знаел. 
– А той кой е? – недоверчиво ме изгле-
да тя. 
– Едно момченце. Когато било на тво-              
ите години, майка му – циганката Ха-                  
на, влязла в психиатрия и повече не                                                       
излязла оттам. Баща му също полудял 
и умрял, само че от пиене. Останал сам-
самичък, малкият Чарли трябвало да 
живее в сиропиталище, но вместо да 
тръгне на училище, избягал с някакъв 
пътуващ цирк… 
– После? Какво се случило с момченце- 
то? – разпалиха се въгленчетата в 
очите ѝ. 
– Ами дълго е за разказване. Но с две 
думи, появило се киното. И светът 
научил, че животът освен тъжен мо-     
же да бъде и много, много смешен. Гле- 
даш го и не спираш да се смееш. Цели 
сто години! 
– А после? Когато хората умрат, как-
во ще стане? – тросна се тя. 
– Тогава ще дойде друго циганче. Сигур-   
но ще е още по-тъжно, а историите 
му – още по-смешни. И ще продължим 
да се смеем. Още сто години… 

Николай ПетковНа
кино
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