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Скандалът в България е като фойер-
верк, който лумва и угасва бързо, но 
пък често хвърля светлина върху 
доста сериозни проблеми. Така една 
изложба (в галерия „Структура“) и 
работи от една частна колекция (на 
Николай Неделчев), разобличени като 
неавтентични, отвориха дебата по 
темата за фалшификатите, зали-
ващи пазара за изкуство в България 
от десетилетия насам. Върнем ли 
се обаче към самия корен на думата 
„скандал“ (skandalon), би трябвало да 
припомним, следвайки Рене Жирар, 
че думата идва от гръцкия глагол 
skandalizein, който освен всичко дру-
го означава и „куцам“. В което се крие 
още една съществена препратка по 
случая.

Работата е там, че фалшификатите 
носят не само материален ущърб или 
накърнена репутация. Те осакатя-
ват, подменят културната памет, 
изкривяват я и я деформират. Затова 
избрахме проблема с фалшификати-
те за тема на броя, опитвайки се да 
го видим в по-цялостна перспекти-
ва – отвъд един или друг конкретен 
скандал. В хоризонта на онова, което 
може, а и трябва да се направи от тук 
насетне в България – през погледа на 
изкуствоведи, реставратори, тър-
говци на изкуство или на полицейски-
те служби, борещи се с измамите и 
фалшификатите. Целта е да се огра-
ничи вълната от откровени, а и от 

по-сръчни ментета, отдавна намери-
ли място в не една или две престиж-
ни частни колекции. Един ден, когато 
електронният регистър на българ-
ското културно наследство може би 
ще стане факт, много от тези фалши-
фикати (след направените експерти-
зи) ще излязат наяве. Тогава именно 
ще стане ясен и мащабът на подмяна-
та на културната памет през послед-
ните десетилетия. 

Затова си струва да припомним, че в 
Ада на Данте фалшификаторите са 
поместени в самото дъно на Осмия 
кръг, сиреч, че подправянето е грях, 
по-тежък от насилието (над себе си 
– самоубийството; или над другите – 
убийството), сводничеството, краж-
бата и корупцията. По-тежък грях 
от фалшифицирането (falsitas) е само 
предателството (на ближния – Каин; 
или на Бога – Луцифер). Аргументите 
на Данте, в които няма да навлизам в 
дълбочина, са обмислени и добре обос-
новани: не може да има истина (veritas) 
в свят, в който не се прави разлика 
между истинното и фалшивото, меж-
ду автентичността и измамата. За-
щото един такъв свят просто няма 
основания за съществуването си. 

„Всичко това е началото на шарла-
танията. Страх ме е, че тя ще стане 
държавна система у нас“, четем в един 
запис в дневника на д-р Константин 
Стоилов, който ще откриете в раз-
говора ни с историка проф. Веселин 

Методиев, публикуван в броя. Вярно, 
става дума за ранни бележки на един 
от строителите на съвременна Бъл-
гария, писани, когато той е бил едва 
на 27–28 години, тоест малко след за-
връщането му в България. Което не ги 
прави по-малко показателни за съкру-
шението на един млад и добре образо-
ван в Европа човек при сблъсъка му в 
България с лица, които на политичес- 
ки жаргон напоследък се определят 
като „главанаци“. 

По същия начин тридесет години 
след промените ние още продължа-
ваме да спорим за автентичността 
на събитията и за това не е ли има-
ло „подмяна“, какво всъщност озна-
чава да извършиш някакъв „преход“ 
и да се озовеш на друго място. И явно 
ще продължим да спорим над това. 
Може би провокирани и от усещане-
то, че заживяхме в някаква особена 
„празнота“. Усещане, което писате-
лят Жюлиен Грийн, също в интервю, 
което може да прочетете в броя, 
тълкува обаче по следния начин: „Има 
една празнота, която нищо друго не 
е в състояние да запълни: онова, кое-
то културата дава и което прави 
живота интересен. Онова, в което е 
вътрешното богатство. Придобива-
нето на култура изисква много труд, 
много усилия. Ала ни учи да се учим: да 
знаем да четем, да знаем да гледаме“. 
Което е и форма на съпротива срещу 
подмяната. 

и подмянаКултура и подмяна
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Какво се случи на пазара за изобразително изкуство в България след 1989 г.                          
и защо бяха оставени работите на „самотек“? Защо все още няма електро-
нен регистър на българското художествено наследство? Кой сертифици-
ра творбите в продажба? В кои лаборатории се извършват експертизите 
и от кого се правят анализите? Ще излязат ли някой ден „на светло“ фал-
шификатите в големите частни колекции? Необходим ли е „паспорт“ за 
всяка класическа творба? Какви законови промени ще улеснят борбата с 
фалшификатите?  

на броя

Фалшификатите
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„Познавачеството“ (буквален пре-
вод на възприетия в специализира-
ните среди англо-френски хибрид 
connoisseurship) заема специфично мяс-                                                                                      
то в системата на изкуствоведски-
те методологии. То се разполага на 
граничната бразда между науката и 
практическия опит и освен задълбо-
чени (основно – на ниво визуален ем-
пиричен анализ) познания в област-                                                      
та на изобразителните изкуства 
изисква наличие на особен род ин-
туиция, на „точно око“ по подобие на 
абсолютния слух в музиката. С една 
дума, предполага едва ли не вродено 
чувство за автентичност на пласти-
ческия почерк, усет за качество и от-
лична зрителна памет.

При все това познавачеството е не-
възможно без определена специализа-
ция на познанията, които не са свър-
зани непременно с професионалното 
обучение на изкуствоведа. Познава-        
чът може да не бъде и най-често не 
е историк на изкуството с висше 
университетско образование. Като 
правило той е колекционер, галерист, 
уредник в музей, експерт, участващ в 
търгове на произведения и на предме-
ти на изкуството. Докато учените 
работят, така да се каже, с „готов“, 
апробиран художествен материал, от 
познавачите се очаква да „узаконят“ 
и да социализират дадена творба, 

Чавдар Попов 

За	познавачеството	
и	експертизата																				
на	произведения																
на	изкуството

Точнооко

Оноре Домие, „Любителят на гравюри“, 1857–1860 г.
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която до този момент е била спор-
на или неустановена. Открай време 
съществува известен антагонизъм 
между познавачите и академичните 
изкуствоведи. Познавачите, освен 
всичко друго, като правило са свърза-
ни с търговските къщи или по-общо 
казано, с художествения пазар.

Познавачеството визира основно 
правилната, адекватна и коректна 
атрибуция на произведенията на из-
куството (авторство, време на съз-
даване, принадлежност към определе-
на школа, направление и т.н.) с оглед 
евентуално доказване на тяхната 
автентичност. В хода на изследва-
нето от особено значение е устано-
вяването особеностите на надлич-
ностните стилови характеристики, 
на индивидуалния почерк на отделен 
автор, на техниката, на използвани-
те материали и т.н. Основното ес-
тествено опира до дефинирането на 
оригинала и неговото отграничаване 
от фалшификата.

Генетичните корени на познава-
чеството се крият в исторически 
обусловените тенденции към посте-
пенна индивидуализация и субекти-
визация на творческия процес и на 
неговия продукт (картина, скулпту-
ра, графика, рисунка и т.н.). Казано 
опростено на икономически език, в 
момента, в който стоково-паричните 
отношения навлизат в света на изкус-                                                                                                                                           
 твото и изместват традиционните 
култови, религиозни и обредни прак-
тики (даряване, обет, молитва и т.н.), 
се появява и обективната необходи-
мост от принципно нов тип оценка 
на качествата на произведението. 
Култът към оригиналността (който 
достига своя апогей във времената на 
романтизма, но слага отпечатък вър-
ху света на изкуството до ден дне-
шен) логично води до схващането за 
уникалността, неповторимостта и 
следователно огромната важност от 
установяването на индивидуалното 
авторство на творбата. Не закъсня-
ва да се появи и фигурата на познавача 
в системата на все по-усложняващия 
се художествен живот. С нарастване-
то на значимостта на автора въпро-
сът за това дали дадено произведение 

на изкуството е оригинал или копие, 
придобива все по-голямо значение. 
Като специфичен дял в донаучното 
изкуствознание познавачеството се 
появява и се развива закономерно през 
епохата на модерността в Европа 
(XVII–XIX в.).

Първите му кълнове могат да се съз-
рат в започналото колекциониране на 
картини, скулптури, рисунки, монети, 
минерали и различни „куриозитети“ 
(XVI–XVII в.), отразено както в опи-
санията на „кунсткамерите“, така и 
в топографската литература (пред-
шественик на днешните „гидове“). 
Предисторията на познавачеството 
може да се начертае от Ренесанса 
насетне (Гиберти, Вазари). Една от 
първите подобни насоки на преценка 
на произведения на живописта е дифе-
ренциацията между maniera greca (ви-
зантийската живопис – със знак ми-
нус) и maniera moderna (Предренесанс, 
Ранен ренесанс – съответно със знак 
плюс). Още през XVI в. придворният 
лекар на папа Урбан VIII и колекционер 
Джулио Манчини разсъждава може би 
за пръв път експлицитно за това дали 
дадена творба е оригинал, или е копие, 
дело ли е на майстора, или на ученика 
и т.н.

Както е известно, най-рано (XVII в.) 
художествен пазар възниква в Холан-
дия. Това е хранителната среда на 
познавачеството. У Карел ван Ман-
дер (1548–1606), наречен Холандския 
Вазари, срещаме различни сведения за 
размерите, за общия характер на кар-
тините, за особеностите на почерка 
на съответния автор. През същото 
столетие в Холандия, както и в Ита-
лия и Франция започват да се диску-
тират и проблемите на патронажа, 
специфичните характеристики на 
колекционерството. Също през XVII в. 
се появяват писанията на французи-
на Роже дьо Пил и на италианеца Фи-
липо Балдинучи, в които между много 
други въпроси се поставят и тези за 
това как оригиналите могат да бъдат 
отличени от копията. Французинът 
Абрахам Бос въвежда за пръв път в 
оборот термина connoissant (1649) 
като предшественик на connaisseur.

През XVIII в. с проблемите на атри-
буцията и на качеството на произ-
веденията на изкуството започват 
все по-определено да се занимават 
вече не само художници, но и „позна-
вачи“ (колекционери, „любители ди-
летанти“, уредници на сбирки). Жи-
вописецът и колекционер на рисунки 
Джонатан Ричардсън-старши пише спе-
циално съчинение, озаглавено „Поз-                                                                                        
навачът“ (1719). Уредникът на про-
чутия музей „Уфици“ във Флоренция 
Луиджи Ланци публикува „История 
на живописта на Италия“ (1795–96), 
в която анализира цялостно формал-
ните качества на изкуството на от-
делните художници, стилове, школи, 
региони.

Книгата на френския художник Де-
залие д’Аржанвил „Кратки жизне-           
описания на най-знаменитите худож-
ници... с някои разсъждения относно 
характера и начина на разпознаване 
на техните рисунки“ (1745–1752) по 
всяка вероятност е първата теоре-
тична обосновка на атрибуционна-
та дейност. Авторът разглежда и се 
спира на особеностите на рисунка-
та („маниера“), на мазката („в някои 
картини тя е течаща и лека, в други 
рязка и суха“), на въпроси, свързани с 
взаимоотношенията между оригинал 
и копие, копие и авторско повторение, 
копие и плагиат и т.н.

Към споменатите автори могат да 
се добавят имената на Карл Фридрих 
фон Румор (1785–1848) – първия исто-
рик на изкуството, който изследва 
художествените творби във връзка с 
проблема за тяхното атрибутиране, 
и на Йохан Пасавант (1787–1861), издал 
тритомна монография на Рафаел, коя-
то по същество представлява първи-
ят catalogue raisonné (1839), своеобра-
зен аналог на „пълното събрание на 
съчиненията“ на даден писател.

Важен принос към проблематиката 
на познавачеството има италиански-
ят лекар Джовани Морели (1816–1891), 
създател на т.нар. формален метод 
(има се предвид акцентиране вър-
ху живописната форма). Авторът 
ни съветва да се вглеждаме внима-
телно дори и в най-незначителните 
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детайли на творбата. Във всяка 
картина, твърди Морели, има кон-
венционални и по-малко конвенци-                                
онални елементи. Конвенционални 
освен сюжетите и темите са общата 
композиция, иконографските типове, 
позите, лицата, изразът, мимиката 
и т.н. Неконвенционални, напротив, 
са по-скоро формата на ръцете, уши-
те, краката, ноктите. „Всеки значим 
художник има свой собствен тип на 
китката на ръката или на ухото“, от-
белязва Морели. Неслучайно в исто-
рията на познавачеството неговите 
похвати се свързват с техниките и 
практиките на психоанализата и на 
криминалистиката. Нерядко позна-
вачът се уподобява на един своеоб-
разен „художествен“ Шерлок Холмс, 
който установява автентичността 
на творбата по някакви миниатюрни 

и незабележими за останалите визу-
ални детайли и частности.

В поредицата от видни специалисти 
по атрибуция могат да се споменат и 
имената на Вилхелм фон Боде, на Джо-
вани Батиста Кавалказеле, на Робер-
то Лонги и на Фредерико Дзери. Осо-
бено място заема Бернард Бернсън 
(ученик на Морели и адепт на т.нар. 
метод на критическия формализъм), 
който е изтъкнат познавач на ста-
рата италианска живопис. Огромна е 
заслугата на Бернсън за системати-
зирането и проясняването на изклю-
чително богатата и пъстра картина 
на италианската живопис от периода 
на XIII–XVI в. Авторът привежда нова 
ценна информация относно датиров-
ките, мястото на създаване, патро-
нажа, размера, материалите, техни-
ките, състоянието. „Човек трябва 
да гледа и да гледа, докато ослепее 
– пише авторът. – Просветлението 
се ражда от слепотата. Това не само 
допълва мислените представи на чо-
век. То му дава възможност в крайна 
сметка да се насочва почти автома-
тично към онези аспекти на творба-
та, които разкриват кой е авторът и 
какво е нейното качество.“

На български език литературата за 
познавачеството е повече от ос-
къдна. Едва ли не единственият се-
риозен труд по темата е книгата на 
Макс Фридлендер „За изкуството на 
познавача“, преведена и публикувана 
от вече несъществуващото изда-
телство „Български художник“ през 
1985 г. Авторът прави ясно разгра-
ничение между познавача и историка 
на изкуството. Познавачеството се 
разглежда във връзка с въпросите на 
жанра, на композицията, очертани 
са, доколкото е възможно, обектив-
ните признаци на авторството и 
т.н. В безкрайно сложните и истори-
чески променливи взаимоотношения 
между изкуство и занаят (занаятът 
възпроизвежда традиционни образ- 
ци, изкуството създава нещо ново, 
безпрецедентно) ролята на позна-
вача клони все по-определено към ле-
гитимиране на оригиналността и на 
личностния изказ, т.е. към санкциони-
ране признаците на произведението 

на изкуството в неговото модерно 
разбиране. Според Фридлендер инди-
видуалността в изкуството се раз-
вива от XV в. насетне. Фактори, кои-
то определят цената на творбата и 
стойността ѝ, сиреч качеството ѝ, 
са нейната доказана автентичност, 
известността на автора, евентуал-
но необичайният характер на сюже-
та или мотива и разбира се, майстор-
ството на изпълнението.

По презумпция, като специфичен ког-
нитивен метод, опиращ се повече на 
емпирията, отколкото на теорията, 
познавачеството е призвано да обо-
гати информацията с нови досто-
верни данни. Коректното описание, 
грижливото проучване на различни 
по характер архиви, работата с фо-
тодокументацията, издирването на                                                    
евентуални скици, подготвителни 
ескизи и т.н., намирането на нови 
исторически документи и свидетел-
ства от различно естество и т.н. 
способстват за постигането на тези 
цели. Водещ при това е стиловият 
анализ – качествата и особеностите 
на колорита, на мазката, на фактура-
та, на линията. Описанието и дефини-
рането на пластическия почерк биха 
могли да бъдат успоредени едва ли не 
на графологичния анализ. Иконографи-
ята също е от значение (предпочита-
ни и относително устойчиви мотиви, 
композиционни схеми, иконографски 
типове и т.н.). Ако следваме съвети-
те на Морели, като ги отнесем към 
иконографските компоненти на твор-
бата (тип персонажи, тип жестове, 
тип пози, тип лица и т.н.), бихме мог-
ли да разширим чувствително полето 
на наблюденията. Разбира се, не на 
последно място трябва да се добавят 
и технологичните и рентгенови из-
следвания (пигменти, грунд, платна, 
подписи, знаци от различно естество 
и т.н.).

В България единственият изкуст- 
вовед, който професионално се е за-                                                                            
нимавал с проблемите на позна-
вачеството, е покойният Христо 
Ковачевски, който през 1980 г. написа 
и успешно защити дисертационен 
труд на тема: „Съвременни проблеми 

Чавдар Попов е изкуствовед. 
Професор в Националната ху-
дожествена академия, доктор 
на изкуствознанието. Работи 
в областта на изследването 
на изкуството на ХХ век, на 
теорията на визуално-плас-
тичните изкуства и на мето-
дологичните проблеми на изкус-                                                   
твознанието. Сред книгите му 
са: „Съвременна живопис в НХГ“ 
(1980), „Българската живопис 
1878–1978“ (1981), „Тоталитар-
ното изкуство. Идеология. 
Организация. Практика“ (2002), 
„Постмодернизмът и българ-
ското изкуство от 80-те и 
90-те години на ХХ век“ (2009). 
Публикувал над 400 студии, 
статии и материали в различ-
ни периодични издания и ката-
лози в България и в чужбина. 

Чавдар
Попов
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при атрибуцията на произведения 
на западноевропейската живопис“. В 
нея за пръв път у нас са разработени 
въпроси, свързани с фалшификатите 
– изменения (заличаване, допълнения) 
и подправяния (върху подписана ав-
тентична творба, върху неподписа-
на творба, корекции и т.н.). Авторът 
въвежда понятията свободен фалши-
фикат, пастиш, авторско копие, прос-
то копие и т.н., като се спира подроб-
но на всяко едно от тях и привежда 
съответните примери. За съжаление 
този труд остава непубликуван и до 
днес.

Промените,	които	настъпиха	у	нас	
след	1989	г.,	и	тук,	в	сферата	на	по-
знавачеството,	както	и	в	много	дру-
ги	 области,	 ни	 свариха	 напълно	 не-
подготвени. Предишната система с 
нейния затворен характер (монопол 
на СБХ при разпределението и отку-
пуването на творби в условията на 
държавно меценатство) принципи-
ално не се нуждаеше от подобни спе-
циалисти. Тогавашната система об-
служваше перфектно художническото 
съсловие, най-вече неговия ръководен 
елит. В условията на тоталното аб-
дикиране на държавата от нейните 
основни функции по отношение на 
текущия художествен живот през 
90-те г., а и след това, нещата бяха 
оставени на „самотек“ и отдадени на 
откуп на току-що проходилите част-
ни галерии. Появиха се, естествено, 
рудиментарни наченки на нещо като 
художествен пазар, неразвит и от-
части деформиран поради специфич-
ни локални причини, които изискват 
специален анализ. Попътно казано, 
едно от свидетелствата за някои 
нашенски причудливости е например 
въведеното в употреба нелепо опре-
деление „Стари майстори“ (дошло по 
всяка вероятност незнайно как от 
книгата на Еужен Фромантен „Стари 
майстори“ (Фландрия и Холандия през 
XVII век) по отношение на български 
живописци от първата половина на 
XX век, с основен мотив по всяка ве-
роятност повишаване на цените на 
техните картини. Между другото 
именно родните „Стари майстори“ са 
най-вече обект на фалшификации.

Знаем, че в по-напредналите държа-
ви заниманията и профилирането на 
специалистите в света на изкуство-
то предлагат твърде широк спек-
тър от позиции и роли – академични 
учени (изследователи или преподава-
тели), художествени критици, жур-
налисти, мениджъри, дилъри, музей-
ни куратори, експерти познавачи, 
администратори, галеристи и т.н. 
Диференциацията, специализацията 
и по-тясната професионализация са, 
както е известно, белези на цивили-
зационно развитие. Колкото и да не 
ни се иска, трябва да признаем, че в 

България все още пребиваваме във 
фазата на „първобитния синкрети-
зъм“. Съвместяването в едно и също 
лице на множество „хипостази“, кое-
то е типично у нас (авторът, разбира 
се, включва и себе си в това число), ло-
гично води до снижаване на нивото на 
експертното познание във всяка една 
насока поотделно.

Вероятно с течение на времето тези 
проблеми ще бъдат решени, но се на-
лага да бъдат положени специални и 
сериозни усилия – това няма как да се 
случи от само себе си.

Питер Брьогел, „Художник и познавач“, 1565 г.
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За фалшификатите от злополучната 
изложба в галерия „Структура“ бе из-
говорено много. Случаят вече потъна 
в меандрите на разни администра-
тивни процедури, от които едва ли 
трябва да очакваме последствия. Но 
затова пък дори Министерството на 
културата се ангажира пряко с проб- 
лема, като още на 10 юли инициира 
провеждането на работна среща под 
патронажа на министъра на култура-
та Боил Банов.

Този „широк експертен дебат“, как-
то го определи главен инспектор 
Ангел Папалезов, началник на сектор 
„Културно-исторически ценности“ 
в Главна дирекция „Национална по-
лиция“, има отговорната задача да 
дискредитира производството, раз-
пространението и предлагането на 

фалшификати на българското изобра-
зително изкуство. В срещата според 
официалната информация, публику-
вана на сайта на Министерството на 
културата, участие са взели предста-
вители на Главна прокуратура, Главна 
дирекция „Национална полиция“ на 
МВР, Съюза на българските художни-
ци, Националната галерия, Съюза на 
колекционерите и Асоциацията на 
търговците на произведения на изкус-                                                                                                                                           
 твото. Кои са тези представители, 
не бе оповестено дори и на дадения 
още същия ден брифинг за медиите. 
Но от него стана ясно, че това е било 
„предварителна среща, чиято цел е 
да се изработи програма, по която 
ще се действа от тук насетне“ по 
въпросите, свързани с фалшифика-
тите в българското изобразително 
изкуство. По думите на участвалия в 

„експертната среща“ Ангел Папале-
зов, една от посоките, в които ще се 
разгърне „битката“ с неавтентични-
те произведения на изкуството у нас, 
е: създаване на експертен потенциал 
в музеите и галериите, които да ад-
министрират както изкуствоведче-
ската част на пазара на изкуството, 
така също и разследващите функции 
на МВР и Прокуратурата при сигнали 
за някакви нарушения в този пазар. 
Уви, към септември 2019 г., след тази 
първа работна среща, все още няма 
оповестени никакви конкретни пред-
ложения и действия за борба с фал-
шификатите. Експертите на всички 
нива мълчат.

Да, експертите, чиито имена Ми-
нистерството на културата пред-
почете да не оповестява публично, 
но за които можем без много усилия 
да се досетим и сами. В групата са 
включени цитираният вече Ангел 
Папалезов, Александър Трайков, ди-
ректор на Дирекция „Инспекторат за 
опазване на културното наследство“ 
при Министерството на културата, 
Екатерина Джумалиева – директор 
на Дирекция „Културно наследство, 
музеи и изобразителни изкуства“ 
при Министерството на култура-
та, литературоведът проф. Валери 
Стефанов – председател на Съюза на 
колекционерите у нас, Емил Чушев, 
като представител на Асоциацията 
на търговците на произведения на 
изкуството, и разбира се, експерти-
те от екипа на Националната галерия 
в София Ярослава Бубнова, Анелия Ни-
колаева и Николай Ущавалийски, които 
според публикуваната на официалния 
сайт на институцията информация 
изпълняват съответно длъжността 
директор, главен уредник на отдел 
„Изследване и представяне на бъл-
гарското изкуство“ и завеждащ фи-
лиал „Музей на социалистическото 
изкуство“. Това не е пълният списък 
на участвалите в работната група, 
но и този фрагмент от него е доста-
тъчен, за да се види, че в случая този 
„експертен дебат“ е воден от хора, 

Пламен В. Петров

Окото спи, докато умът не го разбуди с някакъв въпрос.

Макс Фридлендер, 1946 г.

фалшификата
От другата страна на

Фалшификат на рисунка на Гео Милев от изложбата в галерия „Структура“
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които в повечето от случаите, ако 
и да са експерти в някакво професи- 
онално направление, то по-голямата 
част от тях нямат необходимите 
компетенции, за да се включат адек-
ватно в темата на дебата за фалши-
фикатите в българското изкуство. 
Сред изключенията е Емил Чушев, 
който все пак е реставратор по обра-
зование, активно участва в пазара на 
изкуство в страната, а и в началото 
на тази година името му бе замесено 
в скандал с фалшификати на Владимир 
Димитров – Майстора, които се пред-
лагаха на търг на оглавяваната от 
него самия аукционна къща „Ракурси“. 
С други думи – на 10 юли под патро-
нажа на действащия по абсурдистка 
драматургична линия министър на 
културата бе сформирана работна 
група от експерти без експертност 
по темата на „експертния дебат“. Да, 
дори и Бекет би ни завидял.

Отделям внимание на срещата от 10 
юли в Министерството на култура-
та, защото тя илюстрира много точ-
но подхода, който българската дър-
жава, а в частност нейните експерти, 
ползва за справяне с проблема с фал-
шификатите – маргинализиране на 
действителния проблем на експерти-
зата чрез фокусирането върху теми, 
които имат второстепенно отноше-
ние към създалата се ситуация, нещо, 
което беше употребено ловко и от 
екипа, подготвил изложбата в галерия 
„Структура“. Екип, който, вместо да 
поеме отговорността за демонстри-
рания си непрофесионализъм, започна 
титанична битка с фалшификатите, 
за да запълни белите петна в тази 
вековна война, което времето, вяр-
вам, само ще ни покаже, че е същото 
като онова запълване, което реали-
зираха с изложбата „Модернизъм и 
авангард. Българската перспектива“. 
Запълване с гръмки фрази, зад които 
проличаха остър дефицит на про-                                                                                        
фесионални компетенции и куп не- 
свършена работа.

Тук за яснота трябва да кажем, че 
фалшификатът не е нищо повече от 
една добре или зле изготвена дре-
ха, за която просто има пазар и тя 
ще се предлага на пазара дотогава, 
докогато има кой да даде съответ-
на цена за нея. Когато искаме да си 

купим качествена и оригинална дреха 
– трябва да се плати съответната 
цена за това, но когато средствата 
ни са ограничени, мнозина си купуват 
по-нисък клас дреха, а някои предпо-
читат да се сдобият с имитация на 
скъпия оригинал, на който вместо 
да пише Adidas, e изписано наподо-
бително Adibas, или вместо Calvin 
Klein – Kalvin Clein, вместо Nike – Nice, 
вместо Armani – Arnani, и още, и още. 
Да, фалшификатът не е нищо повече 
от качествено или „долнопробно мен-
те“, което тъкмо свободният пазар 
обуславя. Днес според идеолозите на 
настоящето ни ние сами избираме, а 
всъщност – паричните средства, с 
които разполагаме, какво да консуми-
раме – дали имитационен продукт 
с вкус на кашкавал, или кашкавал по 
оригинална, предавана от поколе-
ние на поколение рецепта. Днес ние 
избираме дали да си купим оригина-
лен дизайнерски продукт, или да но-
сим негова имитация – всеки според 
вкуса и възможностите си. Пазарът 

с произведения на изкуството не е 
по-различен. Смущаващи са, за да не 
кажа криминални, не производството 
и търговията с фалшификати – все 
пак говорим за пазарна ситуация – ес-
тествено е търговецът да твърди, 
че предлага автентичен продукт, а 
купувачът (колекционерът) да иска да 

За обикновения човек познавачът е нещо като вълшебник или чудотво-
рец. А на познавача тази роля му харесва и той лесно усвоява жестовете 
на фокусника. Склонен е да се налага с реторични фрази, например от рода 
на: „Слагам ръката си в огъня, че е така!“ или „Който не вижда това, е 
сляп!“. Понякога се опитва да обоснове и укрепи авторитета си, като си 
дава вид, че върши тежка умствена работа и прави напрегнати проуч-
вания – защото ни е позволено да се хвалим с трудолюбието си, но не с 
дарбите си, а много господа обичат да се хвалят. Вярно е – нека бъдем 
снизходителни към човешките слабости – че удовлетворената суета, 
възвисяващото съзнание за авторитет и за свързаната с него власт 
обезщетяват познавача за много неприятности в иначе спорната му 
професия. 

плати най-добрата цена за него. Сму-
щаващи са единствено идентифика-
цията и презентирането на фалши-
фикатите като оригинални творби 
на еди-кой си художник от познавача 
изкуствовед, от експерта, от човека, 
който е обучен да отличава оригинал-
ното художествено творчество, а не 
собствено фалшификатите. Уви, у нас 
често, когато търговецът или купу-
вачът пожелаят да са сигурни, че съ-
ответно продават или купуват ори-
гинална творба, потърсят мнението 
на експерта, разбира се, изключения 
всякога има, се изправят пред позна-
вач, страдащ от няколко – едновре-
менно или разделно – професионални 
заболявания, които компрометират 
направената от него експертиза. Три 
заболявания, без чиято идентифика-
ция и адекватно лечение ще продъл-
жават да конституират феномена 
на фалшификатите, с които се изпъл-
ва не само пазарът на изкуството, 
не само частните колекции, но и из-
ложбеният живот в страната и още 

по-лошо – историята на българското 
изкуство.

През вече далечната 1946 г. истори-
кът на изкуството Макс Фридлендер 
дава една много коректна дефини-
ция на познавача (експерта), която, 
струва ми се, продължава да звучи 

Макс Фридлендер, из „За изкуството и познавача“ (1946)1 



10

октомври 2019

адекватно и в днешния ден и от коя-
то ще си позволя да изходя, за да об-
говоря трите заболявания, които са 
завладели „тялото“ на специалиста 
изкуствовед – невежеството, недо-
бросъвестността и тщеславието, 
три заболявания, които водят до пъл-
на атрофия на фигурата на експерта.

Невежеството безспорно бележи 
собственото ни битие и когато се 
проявява в личния ни свят, в делника 
ни, то не може да бъде мислено стро-
го осъдително. Ала невежеството 
трябва да се разглежда като заболя-
ване в случаите, когато то метаста-
зира в професионалното разгръщане 
на индивида. В полето на изкуство-
веда у нас то намира безчет прояви 
и случаят в галерия „Структура“ е 
само един от множеството приме-
ри, които могат да бъдат приведени 
като свидетелство за това. Именно 
като следствие от това заболяване 
трябва да се търсят увлеченията на 
изкуствоведа в безцелни описания на 
формалните белези на едно произве-
дение на изкуството, до приканвания 
за „вчувстване“ в пластичния език на 
художника, до залитания към отвле-
чени разсъждения за „експресивния 
ход на четката“ на твореца и др. Тези 
увлечения всъщност са част от ин-
струментариума на изкуствоведа, с 
който той може да отличи оригинала. 
Именно наблюденията върху маниера 
на работата на един художник, ана-
лизът на колорита и композицията 
позволяват на експерта да реализи-
ра с относителна точност атрибу-
цията на едно произведение. Казвам 
относителна, защото същностната 
атрибуция е възможна тогава, кога-
то бъдат привлечени и документал-
но потвърдени факти за житейския 
и творчески път на художника, зася-
гащи създаването на конкретното 
произведение, а ако и те не са дос-
татъчни – данни от експертизата 
на реставратора. Боледуващият от 
невежество изкуствовед обаче не е 
в състояние сам да оцени силата на 
своя инструментариум, а още повече 
да го употреби. Това е и най-честата 
причина изложбите, които се реа-
лизират на художествената сцена в 
страната, да са пълни с пропуски като 

недатирани произведения; с грешки, 
продиктувани от непознаването на 
творческата и житейската биогра-
фия на художниците; с неадекватни 
съждения и интерпретации, обусло-
вени от липсата на фундаментални 
познания за историческия ход на съ-
битията и държавните политики в 

страната; с разположени по стените 
и в пространството творби, подре-
дени по формат, колорит и жанр, без 
да са в състояние да създадат дори и 
само впечатление за какъвто и да е 
смислен наратив, прекрачващ отвъд 
простото анахронично показване на 
някакви произведения на изкуство-
то, които, както станахме свиде-
тели, могат да бъдат и фалшиви. И 
най-страшното е, че въпреки всички 
симптоми боледуващите от невежес- 
тво изкуствоведи трудно могат да 
бъдат диагностицирани като такива. 
Просто защото те са развили способ-
ността да прикриват невежеството 
си зад умело скроени слова от заучени 
фрази и изпразнени, но звучащи добре 
сложни съставни изречения.

Недобросъвестността е от онези 
заболявания, които, веднъж наме-
рили приемственост в тялото на 

изкуствоведа, трудно биха могли да 
бъдат отстранени. Много често сме 
свидетели на изкуствоведски изслед-
вания, които се заявяват като це-
лящи да осветят даден проблем или 
неизследван досега ракурс от разви-
тието на българското изкуство. Раз-
бира се, не липсват и случаи, в които 
неизследваните ракурси се оказват 
не съвсем неизследвани, тъкмо на-
против – добре осветени. Много чес-
то експертите твърдят, че презен-
тират непоказвани досега творби на 
стари майстори, въпреки че те са по-
казвани, макар и преди десетилетия, 
в някоя изложба. Подобни привидно 
„незначителни“ неточности често са 
осъзнавани и целят да повишат зна-
чимостта на презентираното сега 
изследване, пренебрегвайки реализи-
рания досега изследователски опит. 
Пак в този контекст трябва да ка-
жем, че ярки отражения на недобро-
съвестността на изкуствоведа мо-
гат да бъдат открити в създаваните 
от него текстове. Често в своите 
публикации той целенасочено не ци-
тира източниците, които използ-
ва за извличане на необходимите му 
факти, демонстрирайки незачитане 
на труда на другите работили преди 
него експерти. Умишлено не указва 
и първични архивни източници, мес-
тонахождение на творби и други, зад 
което прозират не само непрофесио-
нализъм, но и користната цел реали-
зираният от него труд да се обособи 
като основен (първичен) източник на 
информация, която не може да бъде 
проверена. И ако във всички тези сви-
детелства за недобросъвестност 
стои умишленото действие, то има 
редици ситуации, които са белязани 
от несъзнавана недобросъвестност, 
която, струва ми се, е и най-опасна. 
Такива са случаите, при които екс-
пертът е убеден до такава степен в 
собствените си умения и правота, че 
не може да идентифицира качество-
то на извършената от него изследо-
вателска работа. Тук не става дума за 
пропуски и грешки, от които, знаем, 
никой от нас не е застрахован, защо-
то те са естествена част от всеки 
работен процес и са симптоматични 
за невежеството, а за неспособнос-
тта на експерта да прецени прага на 

Фалшификат на рисунка на Мирчо Качулев 
от изложбата в галерия „Структура“
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собствените си компетенции и уме-
ния. Праг, за чието преодоляване му е 
нужна помощта на друг/и експерт/и, 
но съвсем преднамерено той отказва 
да я подири. Зад това стои отказът 
му да сподели изследователската си 
работа с друг/и, а целта е повече от 
прозаична – желанието на експерта 
да се превърне в първия оповестил 
нови данни за някой художник, нови яв-
ления в творчеството му, които, уви, 
както видяхме – могат да се окажат 
фалшиви.

Тщеславието, или славата като само-
цел, е диагноза, от която никой не е 
застрахован, че няма да бъде връхле-
тян. Много често то се явява и в за-
ниманията на експерта изкуствовед, 
а сред най-важните според мен при-
чини за това е наличието на неосъз-
навани остри дефицити в неговите 
професионални компетенции. В та-
кива случаи стремежът на историка 
на изкуството или критика към об-
ществено признаване на постижени-
ята му и още повече към активно пуб-
лично присъствие се обособява като 
болезнена фиксация. За заболелите 
от тщеславие е важно да говорят, да 
засвидетелстват непрестанно на-
личието си. Присъствието им в ме-
дийното пространство се обособява 
в свидетелство за професионализма 
им. За минута ефирно време или за 
една вестникарска колонка внимание 
те са готови да дадат своето компе-
тентно мнение по теми, които нямат 
пряко отношение към собствените 
им експертни занимания. Те трябва да 
са на сцената и с просветителско-на-
ставнически тон да вербализират 
своята широка експертност, всеоб-
хватните си познания, каквито обаче 
опитаме ли се да подирим в собстве-
ните им професионални занимания – 
ще разкрием, че липсват. Другата, не 
по-маловажна причина за развитието 
на тщеславната болест е наличната 
у всеки индивид жажда за слава, сла-
ва, каквато обаче професионалното 
поприще на изкуствоведа собствено 
не предполага. Заниманията на ис-
торика на изкуството и на критика 
са занимания, свързани с изявата на 
творчеството на артиста. Така ра-
ботата на изкуствоведа се разгръща 

в тънката бразда между видимото и 
невидимото. Ако остане в сянката на 
невидимото – то той не е свършил 
добре работата си, не е извел собст-
вена идея, но ако попадне в светли-
ните на прожекторите – то той се е 
превърнал в съавтор на артиста, чи-
ето творчество презентира. Тъкмо 
в търсенето на този баланс, струва 
ми се, се състои професионалното по-
ведение на историка на изкуството 
и критика. Но то, както отбелязах, е 
несъвместимо със славата като са-
моцел. В противен случай винаги съ-
ществува рискът да се създаде разказ 
за историята на българското изкус- 
тво, изпълнен с имена, чието твор-
чество не е в състояние да илюстри-
ра общите художествени процеси или 
пък напротив – важни изключения от 
тях. Даже, напротив, както видяхме, 
може да се превърне в непредвиден от 
експерта изкуствовед разказ за ори-
гинални и плагиатски фалшификати, 
с каквито, за съжаление, все по-често 
се изпълва цялото културно поле в 
страната ни.

Така описаните професионални за-
болявания на експерта изкуствовед 
съвсем не са единствените, от кои-
то той страда, но съм склонен да 
твърдя, че са най-широко разпрос-
транените и по-лошото – в повече-
то случаи действат едновременно и 
затова пагубно разрушително. Имен-
но това предопределя отсъствието 
на действителна експертиза у нас, а 
ако такава се яви, то тя започва да се 
тълкува като саморазправа с прегре-
шилите, като дребнотемие, като за-
ядливо оригиналничене на гърба на „и 
без това страдащия от грешката си 
експерт“. 

Нека не бъда разбиран погрешно – екс-
перти изкуствоведи у нас съществу-
ват. Като всички други в тази малка 
професионална общност, те също 
страдат от своите хронични, лечи-
ми или нелечими, проявяващи се или 
потиснати заболявания. Друг е въп- 
росът дали някой се нуждае от тях-
ното професионално мнение, което 
при всички случаи би очертало мно-
го по-сложна и в много отношения 
по-вярна картина на действител-
ността, в която от другата страна 

на фалшификатите на първо място 
стоят не техните производители, 
търговци и колекционери, а познава-
чите изкуствоведи. 

Борбата с фалшификатите не е бор-
ба със самите тях като такива. Те са 
част от световната история на из-
куството и едва ли някога тяхната 
история ще престане да се дописва. 
Това е борба с шестващите навред 
невежество, недобросъвестност и 
тщеславие. И докато не разбудим 
умовете си с въпроси как да се справим 
с тези професионални заболявания, 
очите ще продължават да са притво-
рени в сладка перманентна дрямка. За 
удобство на всички ни.
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1 Преводът на книгата от немски е дело на 
Никола Георгиев през 1985 г.
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И
Как	преценявате	дебатите	около	
фалшификатите	в	изкуството,	
които	се	водят	през	последните	
месеци?

Фалшификатите не са феномен на 
нашето време. Историята помни ле-
гендарни фалшификатори и куриозни 
фалшификати – примерите до днес 
са безброй. Затова, що се отнася до 
скандала в галерия „Структура“, съм 
изненадана, че има учудени. Търго-
вията с изкуство се подчинява на 
същите икономически закони, като 
всяка друга стока. Фалшификати се 
появяват, когато има посредник меж-
ду художника и купувача и когато има 
условия на търсене и предлагане. По 
време на социализма фалшификати на 
картини в България нямаше и това е 
обяснимо, защото колекционерство-
то – „този странен занаят“, беше 
екзотично занимание за избрани и не 
съществуваше свободният пазар на 
художествени произведения. След 
промените, заедно с първоначално-
то натрупване на капитали, стана 
престижно да се правят колекции от 
произведения на изкуството. В нача-
лото имаше относително голям масив 
автентични творби, които свободно 
се търгуваха. След като потънаха в 
частните колекции и техният брой 
намаля драстично, закономерно се по-
явиха и фалшификатите. Трябва да си 
даваме сметка, че наличието на ори-
гинални творби на българските така 

наречени „стари майстори“ е ограни-
чено. Говорим за светско изкуство, 
което у нас започва да се развива едва 
в средата на XIX век, а същински едва 
в началото на следващия век. Ин-
тензивен, но много кратък период, в 
който са създадени все пак ограничен 
брой оригинални творби. В началото 
се фалшифицираха най-търсените и 
скъпи автори, постепенно се появиха 
ментета и на по-скромни и неизвест-
ни художници. И този процес се разви-
ва на практика без никаква съпротива 
от страна на държавата и професио-
налните кръгове, изключвайки спора-
дичните скандали, които затихват и 
стават част от градските легенди. В 
цялото на моменти дори истерично 
говорене по повод изложбата в гале-
рия „Структура“ се изгуби думата на 
експерта. И до днес няма информация 
за сертификатите и реставрацион-
ната документация, които първо-
начално бяха обявени като сериозни 
аргументи в защита на автентич-
ността на колекцията и които би 
трябвало да придружават произведе-
нията. Не бяха публикувани и никакви 
данни за протоколите за идентифика-
ция, които по закон са задължителни 
при продажба. Забавляваше ме цир-
кулирането в публичното простран-
ство на термина „спектрален анализ“. 
На мнозинството той не говори нищо, 
но пък звучи авторитетно и научно, 
като крайна мярка за разрешаване на 
проблема, сякаш е панацея. Всъщност 
спектралният анализ е просто вид 

физико-химичен метод, показващ ка-
чествения и количествения състав на 
веществата. 

На	колко	места	в	България	може	
да	се	направи	такова	изследване?

Във всяка една лаборатория, която 
прави подобни изследвания. Важна 
е професионалната квалификация и 
опит на реставратора, който ще ин-
терпретира получените резултати. 
Говори се за специалисти по фалшифи-
кати. Няма такива – и по света няма. 
Има експерти по даден художник, епо-
ха, период или вид произведения или 
технология. Всъщност в реставра-
ционното ателие на бившата Нацио-
нална галерия за чуждестранно изкус- 
тво се правеха такива изследвания. 
Един от многото примери – през 2011 г. 
направихме изследвания на портрет, 
за който от десетилетия същест-
вуваха основателни съмнения, че е 
фалшификат. Резултатите показа-
ха, че портретът е цялостно над-
живописван през XIX век. Анализите 
определиха със сигурност границите 
на оригиналната живопис и участъ-
ците с надживописване. Това позволи 
да се разкрие автентичен портрет на 
кралица Елизабет I с доказана година 
на създаване – 1573. Аналогични са из-
следванията и при установяване на 
фалшификати. 

Аз обаче твърдя, че в 90 процента от 
случаите, когато имаме подозрения, 

Разговор	с	Кристина	Белева,	реставратор	
в	Националната	галерия

Оригиналиментета
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Кристина Белева е завършила 
Художествената гимназия за 
изящни изкуства и специалност  
„Реставрация“ в НХА. През    
1993 г. постъпва на работа в 
реставрационното ателие при 
Националната галерия за чуж-
дестранно изкуство. От 2003 
до закриването на НГЧИ през 
2014 г. е главен реставратор. 
В  периода от 2014 до 2018 г. е 
водещ реставратор на колек-
ция „Чуждестранно изкуство“ 
в Националната галерия. Член 
на Управителния съвет и  за-
местник-председател (2006–
2014) на Асоциацията на рес-
тавраторите в България (АРБ). 
Работи в областта на движи-
мите паметници на българско 
и чуждестранно изкуство.

Кристина    
Белева

че една картина на български худож-
ник не е автентична, няма нужда от 
толкова специализирани и задъл-
бочени проучвания. Достатъчен е 
само стилистичен анализ, направен 
от грамотен изкуствовед или рес-
тавратор. Стилистичният анализ 
продължава да бъде определящ. Той 
е и най-трудният. И да не забравяме, 
че „експертизата“ е толкова специ-
фична дейност, че не се поддава на 
академично обучение. За нея се изис-
кат освен професионална подготов-
ка и опит, и много широк спектър от 
знания в различни области. Винаги е 
трудно да се обясни, когато един екс-
перт каже: „Това не е оригинал“. Това е 
окото на специалиста, или „школата 
на окото“, както казва Фридлендер – 
не става въпрос за свръхспособности, 
а за натрупване, за много информация, 
която стои зад тази негова катего-
ричност. Маниерът на работа, по-
соката на четката, плътността на 
живописния слой... всички тези обек-
тивни признаци, които конструират 
„граматиката на стила“ и впечатле-
нието, което създава един автор, са 
абсолютно неповторими. Особено пък 
при рисунката, тази спонтанна изя-
ва на индивидуалност, която е като 
автограф – движението на ръката, 
особеностите на линията – това е 
авторовият почерк и той, както и 
ръкописният – е неподражаем. 

Кога	се	налага	да	се	направи	други-
ят	анализ?

Когато при визуален анализ между   
въпросното съмнително произведе-
ние и автентични произведения от 
същия период или от същия автор има 
колебание. В повечето случаи фалши-
фикатите у нас са с ниско качество 
и „визуалният“ анализ е напълно дос-
татъчен, стига той да се прави от 
специалист.

Имате	поглед	към	частните	колек-
ции	у	нас,	какво	е	нивото	на	фал-
шифицируемост	при	тях?

Различно, има изключително качест-
вени колекции, на които би завидял 

всеки музей. Но има цели колекции, 
които са фалшиви – или поне в 90 
процента. 

Собствениците	им	наясно	ли	са?

„Фалшификациите на картини прили-
чат на убийствата – и в двата случая 
стават известни само неуспешни-
те операции“, като че ли този вече 
христоматиен израз казва всичко. Аз 
мисля, че те не искат да са наясно. 
Ще загубят не само значителна сума 
пари, но и авторитет – колекционер-
ството е съпътствано и с изявено его 
и голяма доза суета. Малко възможно е 
при колекция от няколкостотин кар-
тини всички или повечето да са съм-
нителни и това да не направи впечат-
ление. Да, няма колекционер, който да 
е застрахован за измама, и никой тър-
говец или експерт не е застрахован, 
че няма в определен случай да бъде 
подведен. Но не и в такива мащаби и с 
подобно постоянство. 

В общественото пространство за-
почва да се говори, когато фалшифи-
катите се появят на „светло“ – на 
търг или изложба. А те са принудени 
да се появяват „под прожекторите“ 
и най-вече да влязат в печатно из-
дание, защото това е единственият 
сигурен път да бъдат легализирани и 
да придобият статут на оригинално 
произведение. Разбира се, и тяхната 
финансова стойност да се повиши 
многократно. И тук не е страшна фи-
нансовата страна, която засяга само 
тесен кръг хора. Тук страшна е спеку-
лацията, заплахата от узаконяване-
то на фалшификати, което естест-
вено води до подмяна на цяло едно 
творчество, на период, до подмяната 
на истината в разказа за изкуството 
и стойностите в нашето културно 
наследство. И тук стигаме до въпро-
са за качеството – когато имаме ори-
гинали, те винаги са качествени. Един 
художник не рисува само шедьоври, 
но има качество, вижда се ръката на 
майстора. Докато при ментетата ка-
чеството винаги е по-ниско.

Каква	е	съдбата	на	тези	колекции?

Колекционери на фалшификати нямат 
изгода да признаят истината. Тър-
говците и специалистите, които са 
издали сертификати или са били кон-
султанти при придобиването, също 
не са склонни да признаят заблудата. 
Резултатът от скандала с галерия 
„Структура“ със сигурност ще бъде, 
че в изложби ще се появяват по-малко 
фалшификати, защото собствени-
ците им няма да си позволяват да ги 
представят толкова спокойно пред 
обществеността. Разбира се, време-
то ще покаже. В България понякога се 
случват парадоксални неща.

Разговаряха Людмила Димова и Тони 

Николов 

Оригинали
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Нека	започнем	със	скандала	с	фал-
шификатите	в	галерия	„Струк-
тура“.	Има	ли	вече	резултат	от	
проверката?

Проверката все още е в ход. При нас 
е, удължава ѝ се срокът. Действието 
по събирането на факти и обстоя-
телства продължава. Чака се и екс-
пертната справка от Националната 
галерия, където се изследват рисун-
ките, предизвикали скандала. Имаме 
уговорка за края на септември – на-
чалото на октомври с г-жа Бубнова и 
ръководството на Националната га-
лерия тази експертна справка да бъде 
изготвена и ние да я докладваме на 
Върховната касационна прокуратура. 

Да	преминем	тогава	към	мерките	в	
борбата	с	фалшификатите	и	към	
дейността	на	тази	работна	група,	

за	която	бе	обявено	на	10	юли	в	Ми-
нистерството	на	културата.	Кога	
ще	започне	нейната	работа?

Заповедта за сформирането на ра-
ботната група е вече изготвена. 
Очаква се първото заседание да е в 
самия край на септември и да се об-
съдят конкретните предложения от 
участниците в нея: МВР, прокурату-
рата, основните дирекции в Минис-
терството на културата, Съюза на 
колекционерите, Националната гале-
рия, изявени изкуствоведи и експер-
ти в тази област. Редовно се чувам с 
някои от участниците в работната 
група и вече сме изготвили предложе-
ния – както за законови промени, така 
и за административни мерки: обмен 
на информация, регулярни срещи на 
отговорните органи. А също така и 
за технически мерки – създаването на 
лабораторни центрове за експертизи 
(в Националния археологически инсти-
тут с музей към БАН (НАИМ), Нацио-
налната галерия и евентуално в МВР). 
Събираме информация за нови методи 
на изследването на артефакти – от 
Античността или от по-новото вре-
ме. Целта е и да се приготвят някои 
финансови разчети, защото в тази 
област не е инвестирано от десети-
летия. Както в технически средства, 
така и в обучението на нашите рес-
тавратори и консерватори. 

С	кои	лаборатории	в	момента	ра-
ботите	вие?

Има три основни – в Националния ар-
хеологически институт с музей към 
БАН, където се правят експерти-
зите на антични предмети – камък, 

стъкло, метал, другата е в Национал-
ния исторически музей, а третата 
– в Националната галерия, където се 
занимават с изобразително изкуство. 
От разговорите ми и с трите инсти-
туции знам, че има сериозна необхо-
димост от придобиването на нова 
техника. В тази връзка установихме 
контакти с голяма международна ком-
пания, която работи върху иноватив-
ни технологии за изследването на кул-
турното наследство. Става дума за 
„мултиспектърно заснемане на арте-
факти“ – едновременно в девет спек-
търа на светлината (инфрачервено, 
ултравиолетово и т.н.). Тази фирма 
е партньор на музеите на Ватикана, 
на „Метрополитън“, на Британския 
музей и редица германски музеи. Тех-
нологията е много добра – позволява в 
рамките на 5–10 минути да се сдобиеш 
с информация, която иначе се събира с 
дни и седмици, което ще спести много 
сили и средства. И голяма част от тях 
ще бъдат разпознавани за няколко ми-
нути. Но си остава и необходимостта 
от човешкия фактор – някой трябва 
да може да работи с тази техника, 
да разчете резултатите, да напише 
експертизата. 

А	с	промяната	в	законодателство-
то	докъде	стигнаха	нещата?	Там	
също	имаше	много	спорове.	Нали	в	
момента	произведения	на	изкус-	
твото	след	1900	г.	не	подлежат	на	
задължителна	идентификация?

Държавните институции – Минис-
терството на културата, МВР и про-
куратурата – заявихме, че сме много 
резервирани спрямо тази поправка, 
защото предишният текст беше, 

Разговор	с	Ангел	
Папалезов,	
началник	на	
сектор	„Културно-
исторически	
ценности“	при	
Главна	дирекция	
на	Националната	
полиция

с фалшификатитеБОРБАТА
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че картини, икони, произведения на 
съвременното изкуство, по-стари 
от петдесет години, подлежат на 
идентификация – както за вътреш-
ния пазар, така и при износ. Ала това 
причиняваше затруднения на колек-
ционерите и търговците. Цялата 
процедура по идентификацията пър-
во отнема време, второ, струва пари 
– между 30 и 100 лв. на произведение. 
Нашите доводи бяха следните. Първо, 
идентифицирането на произведения-
та е европейска практика. Във всяка 
държава има регистър на произведе-
нията на изкуството, но е различен 
обхватът на творбите, които ми-
нават през тази процедура. В Ита-
лия този срок за регистрация е взет 
от европейските директиви – всички 
творби, по-стари от 50 години, мина-
ват през регистрация. Французите 
пък са ограничили регистрацията на 
съвременното си изкуство до опреде-
лени автори. Докато работехме вър-
ху Закона за културното наследство 
преди 2009 г., постигнахме съгласие 
относно „италианския модел“. Той 
имаше успех и в България, кражбите 
на произведения на изкуството на-
маляха драстично, почти на 50 %. Ако 
през 2010 г. са били откраднати 400 
картини, през 2018 г. са откраднати 
152. Тоест процедурата по иденти-
фикация на произведението на из-
куството прави така, че творбата 
минава през лицензиран търговец, 
през комисия в музей или галерия, къ-
дето остава някаква следа. И всеки, 
който се занимава с нерегламентира-
на дейност, има притеснения, защо-
то остават следи и в разследването 
можем да стигнем до него. Но през                         
2018 г. въпреки настояванията на 
Министерството на културата и 
на МВР се прие новата поправка. На-
родните представители решиха, че 
оборотът на пазара на изкуството 
трябва да е по-свободен. 

През 2019 г. виждаме, че колекционе-
ри и търговци вече се съгласяват с 
нас, че ефектът от новата поправка 
е по-скоро негативен. Броят на фал-
шификатите се увеличава, кражбите 
на изкуство – също. И аз съм водил 
разговори и с парламентарната коми-
сия по култура, и с организациите на 

колекционерите и на търговците, че 
може би е време да се помисли за „по-
правка на поправката“ и да се върне 
старото положение. Процедурата 
по идентификация е полезна за самия 
български колекционер. Тя защитава 
както финансовата му инвестиция, 
така и неговата изрядна сделка. 

Тук	стигаме	и	до	сертификатите	
на	творбите	–	често	те	нямат	ни-
каква	стойност?

Главен инспектор Ангел Папалезов 
е завършил Академията на МВР. От 
2003 г. работи в МВР за опазване на 
културно-историческото наследство, 
а от 2010 г. ръководи сектор „Културно-
исторически ценности“ в Главна 
дирекция на Националната полиция.

Има два вида сертификати в граж-
дански оборот. Единият е по законо-
вата процедура. Това е удостовере-
ние за идентификация въз основа на 
Закона за културното наследство и 
наредбата към него. Тези удостове-
рения се издават в комисиите към 
галериите и музеите. Но ние отдавна 
знаем, че повечето творби се прода-
ват със сертификати, издадени от 
експерт-оценители, които нямат 
никаква юридическа стойност. Те не 
могат да бъдат приравнени с удосто-
веренията за идентификация. В еди-
ния случай е била сформирана комисия 
от изкуствоведи и реставратори, а в 
другия случай говорим за преценката 
на едно лице. Да, част от сертифика-
тите са издадени от много известни 
изкуствоведи. Но все повече се нала-
га мнението, че идентификацията и 
експертизата трябва да се извърш-
ват в две направления – едното е 
изкуствоведската част, а другото е 

реставраторската експертиза (на 
материалите, платното и евенту-
алната допълнителна реставрация). 
Ето защо трябва да се приеме единен 
стандарт и да се реши кои сертифи-
кати трябва да се приемат. Лично аз 
настоявах (с подкрепата на Минис-
терството на културата) да се съз-
даде т.нар. паспорт на творбата. 
Едно произведение на изкуството 
да си върви заедно със своята пап-
ка, удостоверяваща произхода му, 

движението през собствениците, 
реставрацията, извършвана върху 
него, и т.н. Виждаме какви грижи се 
полагат за регистрацията на един ав-
томобил – на една „Лада Нива“, която 
струва 800 лв., тя си върви с талона 
и можеш да провериш нейната исто-
рия. А за произведение на изкуството, 
което струва десетки хиляди евро, не 
се полага никаква грижа. Държавата и 
собствениците трябва да са заинте-
ресовани от подобна защита. 

Подобна	паспортизация	на	всички	
произведения	на	изкуството	в	Бъл-
гария	няма	ли	да	предизвика	хаос	и	
да	създаде	огромни	проблеми?

Все някога трябва да се направи пър-
вата стъпка. Процесът ще е много 
труден, а за някои хора – много разо-
чароващ. Непрекъснато разговарям 
с колекционери, търговци и музейни 
работници и всички те са съгласни, 
че пазарът на изкуство в България е 

БОРБАТА
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почти загинал. Търговци не си спом-
нят от началото на годината да е 
имало сделки с картини за над 10 000 
евро. Търговете са изключително 
слаби. Вече има насадено подозрение 
у купувачите, че онова, което им се 
предлага, е или крадено, или фалшиво, 
с неизяснен произход. 

Вашият	 опит	 какво	 показва?	
Кои	 автори	 най-често	 биват	
фалшифицирани?

Най-търсените автори в България са, 
примерно, 50–60 имена. И след като 
търговците не могат да намерят 
картини на Майстора, Златю Бояджи-
ев, Иван Ненов или на Иван Георгиев – 
Рембранда, започват да се предлагат 
фалшификати. Аз съм страничен наб- 
людател и до мен стига само откъс- 
лечна информация. Дори да знам, че 
се предлага фалшификат, мога един-
ствено да отида и да предотвратя 
престъпление, за да не настъпи фи-
нансова щета за купувача. Но когато 
разговарям с купувача, за да стане 
той тъжител за извършената спрямо 
него измама, най-често чувам в отго-
вор, че той не иска. Щял да се оправи 
самостоятелно. 

Как	ще	стане	това?

Повечето търговци, дори недобросъ-
вестните, казват, че е станала греш-
ка, не били разпознали фалшификата. 
Предлагат или смяна с други произве-
дения, или връщане на парите. А това 
е компромис и за двете страни. Купу-
вачът често не иска да се разбере, че е 
станал за резил. Много се чудя и на ня-
кои колекционери. Как ще купиш кар-
тина на Златю Бояджиев за 3–5000 
евро, когато нормалната цена е между 
12 и 15 000 евро? Все едно да си купиш 
апартамент на „Витошка“ за 10 000 
евро вместо за 100 000 евро. 

По-различни	 ли	 са	 нещата	 при	
антиките?

Там размерът на фалшификатите е 
много по-сериозен. С колегите комен-
тираме, че около 70–80 % от антики-
те, които се въртят на черния пазар 
– защото легален няма – са фалшиви. 

Дори при последната ни много се-
риозна операция в Испания се оказа, 
че около 40–50 % от задържаните 
предмети също са фалшификати. 
Защо се получава така? Историчес-                
ките пластове също се изчерпват. 
Иманярството отдавна процъфтява 
в България, а след 1992–1993 г. стана 
„масов спорт“. Автентичният мате-
риал обаче е все по-малко. А тъй като 
дилърите на антики са свикнали на 
определени обороти, те са принудени 
да компенсират с фалшификати. Но 
знаят, че ако ги хванат с автентич-
ни антики, вероятността за присъ-
да е сериозна, докато, ако ги хванат 
с фалшификати, липсва състав на 
престъпление. Защото в закона е ка-
зано „който открие и не съобщи за 
културна ценност“. Фалшификатът 
не е културна ценност. И ако някой 
бъде хванат с куфар с фалшификати 
на Дунав мост 2 или на „Калотина“, 
делото за незаконен износ скоро бива 
прекратено. Това е втората причина, 
поради която се увеличава производ-
ството на фалшиви антики. Дилъри-
те пак въртят търговия, но наказуе-
мост няма. 

Как	трябва	да	 се	 увеличат	или	
променят	 наказанията	 за	
фалшификатите?

В България вече има законови тексто-
ве, инкриминиращи производството, 
предлагането и търговията с фалши-
фикати на произведения на изкуство-
то. За наш срам доскоро бяхме една 
от малкото страни в ЕС, където това 
беше ненаказуемо. Срамувал съм се на 
международни форуми, когато колеги 
от Германия, Франция, Италия, Вели-
кобритания или Румъния ни питаха 
какво правим – не виждаме ли, че зали-
ваме света с фалшификати! Вече има-
ме законови текстове в тази насока. 
Вярно е, че не са съвършени. Виждаме, 
че има още законови непълноти. За-
това и едно от предложенията ни в 
работната група ще е за прецизиране 
на тези текстове: за увеличаване на 
наказанието и за промени в Закона за 
културното наследство. Това не може 
да стане изведнъж, но съм убеден, че 
през следващите 5–10 години рязко ще 

намалее броят на фалшификатите – 
както на антиките, така и на съвре-
менното изкуство. 

Освен	регистър	на	откраднатите	
творби	трябва	ли	да	има	и	регис-
тър	на	фалшификатите?

В държавите със сериозна политика 
в областта на опазването на култур-
ното наследство още преди 20 годи-
ни е създадена система от регистри, 
които взаимодействат помежду си. 
Става дума за регистър за движими-
те културни ценности (който да се 
поддържа от Министерството на 
културата). Трябва да има и регистър 
за издадените разрешения за износ, 
тоест какви културни ценности на-
пускат страната. Ако една творба 
трябва да напусне страната, задъл-
жително се прави справка в регистъ-
ра за движимите културни ценности 
и в регистъра за крадените творби. 
Същото е и при кражбите. Полицейс- 
кият регистър на крадените творби 
задължително трябва да кореспонди-
ра с регистъра на движимите култур-
ни ценности и с регистъра за износа. 
Става дума за обща система по опаз-
ване на културното наследство. Ако 
тези регистри съществуваха в Бълга-
рия, нямаше да се стигне до онзи слу-
чай в Нови пазар – подмяната на част 
от творбите в галерията с фотоко-
пия. Те щяха да бъдат задържани още 
щом се появят на пазара. И щом даден 
търговец иска идентификация на да-
дена творба, комисията задължител-
но трябва да погледне в тези регис-
три. Благодарение на комисията по 
идентификация в Националната га-
лерия сме върнали на собствениците 
поне 15–20 доста качествени творби 
– картини на Мърквичка, иконата на 
св. Козма и Дамян в Кукленския мана-
стир, олтарни двери от Сеславския 
манастир „Св. Николай Мирликийски“. 
Процедурата по идентификация и 
регистрация е крайно необходима. И 
трябва да се работи за създаването 
на такива регистри.

Разговора водиха Тони Николов и Людми-

ла Димова
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измами и разкрития

Роден съм през 1962 г. в предградие 
на Лондон. Имах изключително лю-
бящи родители и наистина златно 
детство. Дядо ми бе един от глав-
ните директори на аукционна къща 
„Сотбис“ през 60-те години, смятаха 
го за най-добрия познавач в света на 
английското сребро. Тъй че изкуство-
то винаги е било част от живота ми. 

Баба ми имаше хубави картини от 
XVI–XVIII в., холандци. Имах добри и 
разумни родители, които винаги са 
смятали, че трябва да се занимавам 
по някакъв начин с изкуство. 

Учих в „Итън“. Действително „Итън“ 
носи огромни преимущества за всеки 
млад човек, не само това, че ходиш във 

фрак. Там създаваш такива контакти, 
каквито не би могъл да имаш никъде 
по света. Учиш в сгради от XV в. До-
като бях там, помня, че ни гостува 
Александър Солженицин, който дър-
жа реч. Тогава не знаех с кого си имаме 
работа, но по-късно щях да разбера. 
Гостуваха ни също Макмилън, Уилсън, 
Дъглас-Хюм, тоест трима минис-
тър-председатели. Това, разбира се, 
бе извънредно привилегировано обра-
зование. След като завърших колежа, 
постъпих в университета, където за-
почнах да уча история на изкуството. 
Това стана по молба на родителите 
ми, които смятаха, че имам някаква 
склонност към изкуството. За съ-
жаление от първия университет ме 
изгониха, защото просто не си взех 
изпитите. Тогава реших да се прех-
върля в руската катедра на Бристол-
ския университет. Ами че кой искаше 
да учи руски през 1983 г.? За никого не 
беше интересно. След като завърших 
университета, колкото и странно 
да е, с пет плюс, започнах да се зани-
мавам с руско изкуство. Докато учех 
в Бристолския университет, ме из-
пратиха в Съветския съюз. Навярно 
най-полезното време в живота ми 
бяха ония шест месеца, когато видях 
що е социализъм. И до днес ненавиж-
дам думата „социализъм“. С руско из-
куство се занимавам от 1985 г., а през 
1988 г. започнах работа при един от 
лондонските арт дилъри, който се за-
нимаваше със съветско изкуство. 

През 1991 г. станах самостоятелен 
арт дилър, започнах да се интересу-
вам от футуризъм и авангард. Фалши-
фикатите на руско изкуство се появи-
ха в голямо количество в средата на 
първото десетилетие на XXI в. Тогава 
живеех в Москва и виждах как хората 
мъкнат със себе си десетки платна, 
за които имат някакви заключения уж 
от някакъв експерт, от някаква ла-
боратория, макар че лабораториите 
се появиха по-късно. Тъй че на руския 
пазар измамата бе широко разпрос-
транена. По принцип в света има два 
пазара – западен и руски. Ако говорим 
за изкуството от началото на ХХ в., 
мисля, че 99,9 % от представените 

Джеймс Батеруик

Изповед	на	един	
арт	дилър
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на западния пазар неща са оригинали, 
докато на руския пазар около 95 % от 
нещата са фалшификати. Макар че 
думата „фалшификати“ вече не бива 
да се произнася публично, колкото и да 
е странно. 

Как се случва всичко това? Мога да 
дам няколко примера. Как се легали-
зират тези картини? Първо, чисто 
визуално те са абсолютни фалшифи-
кати. Всеки повече или по-малко ком-
петентен експерт, било от Изток, 
или от Запад, ще каже, че ето това 
например не може да е творба на Па-
вел Филонов. Защо? Ако картината е 
намерена под кревата на някоя баба, 
която уж я е крила от КГБ, това са 
пълни глупости. Ние познаваме произ-
хода на почти всички произведения на 
руския авангард. Участвал съм в раз-
криването на крупни измами. В Белгия 
бяха изложени картини от „два сти-
ла“ на руския авангард. Тогава избухна 
скандал, понеже произходът на тези 
картини беше абсолютно неясен, те 
нямаха изложбено минало, никой не ги 
бе виждал до този момент. Там имаше 
платна, които струваха, простете, 
но десетки милиони долари. Например 
картина на Малевич. Ако тази карти-
на бе с ясен произход, изложбено мина-
ло и т.н., тя би струвала най-малко 60 
милиона долара. Само че тя нито има 
източник, нито е показвана на излож-
би, с други думи, съмнителна е. Когато 
журналистите започнаха да питат 
собственика: Какво е това, откъде 
имате тези прекрасни картини, кои-
то сякаш се появиха от въздуха, той 
отговори: Имам доказателства. И 
показа на един журналист каталога 
на Харковския музей, където, оказа 
се, неговата картина е била изложена 
през 1992 г. Но щом тези снимки бяха 
изпратени в самия музей, оттам ре-
агираха различно и обясниха, че тази 
картина е поставена в каталога с 
фотошоп, че датата на изложба-
та е неточна, че има цял куп езикови 
грешки, действително там имаше 
девет грешки на украински език. На-
пример бяха превели „Дама купа“ на 
Розанова, естествено от колекцията 

на този чудак, не като „Дама купа“, а 
като „Дамата на червеите“. Тоест 
там имаше най-груби грешки. Кога-
то тази информация изплува – какво 
е това? – той започна да се ядосва, че 
„лъжат“, че „аз съм жертва“, че това 
не може да бъде, че директорката е 
много стара, че нищо не разбира и т.н. 
Но това си е афера поради следната 
причина: тази изложба е била пусната 
за продажба. Когато правиш музейна 
изложба, обикновено картините не 
се продават, те се излагат за удо-
волствие на публиката, а тук всичко 
е различно, това си е просто изложба 
за продажба.

Измамата продължава. Извинявайте, 
но ако Малевич е истински, той стру-
ва 80 милиона долара – това не е ни-
как малко. Защо се правят такива из-
ложби, защо се правят в Гент, защо в 
Мантуа? По една проста причина – да 
се легализират тези картини. После 
идваш и казваш: Тези картини бяха на 
голяма изложба. Ето това е единстве-
ната причина. А ако погледнете на 
всичко това с очите на западен човек, 
то е просто смешно. Между другото, 
в Прага се котира колекция, която 
включва 500 платна от руския аван-
гард. Донесоха ми я за оценка. Казвам 
им: „Защо искате да я оцените?“. „Ис-
каме да вземем заем от 250 милиона 
долара.“ Отговарям: „Колекцията ви 
струва 250 паунда“. „Какво говорите, 
тече съдебен процес, нищо не разби-
рате.“ Тяхната колекция струва 250 
паунда, тя няма цена. Ако се опитваха 
да продадат тези картини, но на кого, 
как? „Сотбис“ и „Кристи“ не ги приз- 
нават, най-добрите музеи в света 
не ги признават, арт дилърите не ги 
признават. Но те са открили, колкото 
и странно да е това, най-прекрасния 
изход. Миналата година през март 
имаше два аукциона по едно и също 
време. Те се смятат за жертви на не-
почтения западен свят. Аз имам към 
тях следното предизвикателство: 
Нека го направим по друг начин, нека 
вземем вашите картини, които смя-
тате за безценни произведения, кар-
тините на Малевич, нека ги дадем в 

която и да е голяма лаборатория, при-
зната от „Сотбис“ и „Кристи“, и да 
разберем кога са били нарисувани. Те, 
разбира се, ще откажат. Защото каз-
ват: Ние си имаме собствено експерт-
но заключение. Сега в галерията имам 
картина от сивия сектор и там пише, 
че неин автор е Клюн, има и химически 
анализ на лаборатория от Германия, в 
който се казва, че това най-вероятно 
е работа на Клюн. Но аз имам въпрос 
към този химик: Моля, кажете ми, 
имате ли за сравнение бои от същия 
художник и от същото време? Но той 
няма, няма база данни. Тъй че, за съ-
жаление, руското изкуство, особено 
от началото на века, е изключително 
спорно и опасно нещо. 

Светът на дилъра се промени драс-
тично, защото цялата информация е 
достъпна в интернет. Човек може да 
дойде на щанда и като види най-пре-
красния Пикасо, след две секунди той 
вече знае историята на тази карти-
на, за колко пари е била купена. Когато 
при мен идват хора, които твърдят, 
че имат чудесна колекция от руския 
авангард, първата ми реакция е: Охо, 
сега ще има проблем. Отивам при тях 
в дома им, а те казват: „Имам такъв 
Малевич!“. Отговарям им: „Да, но има-
те проблем: това не е Малевич“. А те 
започват да ме овикват. Но всъщ-
ност не са го взели от дилър, а от 
престъпник. Когато хората купуват 
изкуство със съмнителен произход, 
без изложбено минало и пр., обикнове-
но казват: „Но аз платих за това ми-
лион“. Отговарям им: „Наистина ли? 
Нима не разбирате, че това струва 
40 милиона?“. Те не разбират, че сами-
ят факт, че купуват за един милион 
долара, е вече доказателство, че са ги 
измамили. Ако това бе истинска кар-
тина, тя щеше да струва 40 милиона. 
Сблъсквам се с това много по-често в 
Източна Европа, просто защото хо-
рата там не разбират много.

Радио „Свобода“, откъс от интервю 
на Лидия Стародубцева, Харков

 

Превод от руски Димитрина Чернева
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„Земята	е	тъй	красива“	е	загла-
вието,	което	давате	на	единайсе-
тия	том	на	вашия	Дневник,	сви-
детелстващо	за	една	откритост	
към	света.	Възвърна	ли	се	вкусът	
ви	към	пътуванията?

Сигурно изглежда малко мелодрама-
тично: бих искал просто да видя от-
ново земята, преди да я напусна. Да 
видя нещата, които никога не съм 
виждал. Възхищавам се на земята, 
обичам земята, планетата. Винаги 
съм я обичал. Винаги съм бил щастлив 
от това, че живея. Въпреки войните и 
лошите новини не мога да убия у себе 
си простата радост от живота. В 
обстоятелствата, в които живеем, 
тя не е нещо често срещано…

Дори	у	младите…

Това, което ме обърква у тях, е, че би-
дейки млади, имат всичко, за да бъдат 
щастливи: здраве и бъдеще без грани-
ци. Ала мнозина се дрогират, което ми 
се струва упадък на индивидуалната 

свобода. Ясно е, че младите искат да 
имат. Може би затова вече не каз-
ват: „Ще направя това след две, три 
или пет години“, а непрестанно се пи-
тат: „Какво ли ще се случи?“. Въпрос, 
който ние не си задавахме през 20-те 
години. Вярвахме след договора от 
Локарно1 във вечния мир. Това ни да-
ваше илюзията за щастие. Живеехме 
в онова, което англичаните наричат 
„рай на глупците“, но все пак беше 
някакъв рай. Животът бе нормален. 
Труден, както винаги, но се справяхме. 
Излизахме от една ужасяваща война, 
но радостта беше възможна. Нямаше 
ги днешните ужасяващи безпокойс- 
тва. Що се отнася до дрогата… Не 
искам да съм съдник, защото никой 
няма право да съди. Но защо дрогата? 
Младостта има в себе си силата да 
преодолее всякакви препятствия, ако 
го иска. Младостта би трябвало да 
носи у себе си страстта на щастие-
то. Това е форма на абсолютното. Ала 
очевидно тя вече не ѝ е достатъчна. 
Необходимо ѝ е нещо друго, в което тя 

търси бягство, наподобяващо само-                                          
убийство… Не става дума за напредък, 
а за падане напред…

Не	бихте	искали	да	сте	на	20	години	
днес?

Мъчно ми е за тези, които сега са на 
20 години. И в същото време им за-
виждам, защото ще видят смайващи 
неща. Ще бъдат в опасност, ще пре-
живеят ужасяващи събития, но и ве-
ликолепни открития. Ренан казва през 
1880 г.: „Бих искал да видя учебниците, 
по които децата ще учат през 1910 г.“. 
И на мен ми е интересно какво ще се 
преподава тогава, какво ще се знае 
утре.

Произнасяте	се	доста	строго	за	
сегашното	 образование,	 произ-
веждащо	само	неграмотни	или	в	
най-добрия	случай	самоуки…

Днес образованието е ужасно. До де-
сетата година у детето има едно 
вътрешно богатство, което все 
повече се пропилява, защото обра-
зованието набляга твърде много на 
разсъждението. Всяко нещо тряб-
ва да бъде обяснено през цедката на 
разума… А съхраняването на някои 
емоции, идващи от детството, е 
такова богатство… Понякога обра-
зованието нанася щети, то лишава 
децата от източника на вдъхнове-
ние. Насилствено насочват децата в 
една или друга посока. Не се изучават 
интересите им, техните вкусове. Би 
трябвало да има уважение към тяхна-
та личност. Сигурно ще ми възразят: 
„Как да отличим Жан от Жак в клас от 
четиридесет ученици?“. И затова им 
наблъскват главите с неща, които 
те тутакси ще забравят. Днес някой 
младеж на 18 или 20 години е тесен 
специалист в някоя област и е напъл-
но невеж във всичко останало. Така ще 
се създаде съвсем друго човечество…

Към	което	все	пак	изпитвате	го-
лямо	любопитство…

Разговор	с	Жюлиен	Грийн

Ще	се	появи	ли	в	пълен	обем	едно	от	най-големите	
свидетелства	на	ХХ	в.	–	Дневникът	на	големия	
френски	писател	католик	Жюлиен	Грийн?	На																																														
19	септември	т.г.	издателство	„Робер	Лафон“	
публикува	първия	том,	озаглавен	„Интегрален	
дневник“	(1926–1940),	съдържащ	60	%	повече	текст	от	
преди.	Държащите	правата	на	Грийн	са	предоставили	
120	изписани	тетрадки.	Новото:	лични	събития	
и	интимни	изповеди;	литературни	портрети;	
всекидневни	бележки.	Неща,	които	самият	Грийн										
е	автоцензурирал	в	досегашната	версия,	като	само	
намеква	или	се	покайва	за	тях	до	края	на	дните	си.																																																				
Би	ли	одобрил	самият	автор	на	Дневника	тази	
посмъртна	публикация?	Дебатът	започна,	а	сп.	
„Експрес“	публикува	интервю	с	Жюлиен	Грийн,	взето	
през	1982	г.,	в	което	той	разсъждава	с	искреност	и	
свобода	над	Дневника	и	живота	си.

Страсттана
 щастието
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Виждам, че то изцяло е обърнато към 
науката. И към практическите ас-
пекти на живота, което невинаги е 
нещо лошо! Добре е да се знае дата-
та на битката край Азенкур: но днес 
сме заобиколени от млади хора, които 
скучаят, защото не са ги оставили да 
мислят. Има една празнота, която не 
са в състояние да запълнят: онова, 
което културата дава и което прави 
живота интересен. Онова, в което е 
вътрешното богатство. Придобива-
нето на култура изисква много труд, 
много усилия. Ала ни учи да се учим: да 
знаем да четем, да знаем да гледаме. 
Виждам хора в музеите, които, без да 
се спират, хвърлят само бегъл поглед 
към картините; а не се спират, защо-
то не знаят да гледат. В разговори-
те също се стига до момент, в който 
вече не е възможен отговор, като в 
пустотата: никога не съм виждал 
това, никога не съм чувал това.

Липсват	референциите?

Да. Намирам го за тъжно. Мнозина 
млади хора ме посещават. Често ус-
тановявам, че не са добре информира-
ни. Но винаги са ми интересни: внима-
телно ги изслушвам и те започват да 
ми говорят за грижите си. За своите 
безпокойства, амбиции, проблеми. А 
проблемите им са огромни! Понякога 
имам желанието да им кажа: „Живо-
тът няма да разреши нито един от 
проблемите ви!“. Интересни са ми, за-
щото това е утрешният свят.

Какъв	свят	по-точно?

Свят, който предизвиква у мен тре-
пет. Изпитвам безгранично възхище-
ние към онова, което човекът е на-
правил в областта на астрономията, 
медицината, хирургията… Но не и към 
инструментите на смъртта… След 
бомбата над Хирошима написах ста-
тия, озаглавена „Нашият шедьовър“. 
Защото нашият шедьовър е този, 
който убива най-добре, което озна-
чава, че ние не сме цивилизовани хора. 
Щом се стигна до подобно нещо, зна-
чи не сме излезли от праисторията. 
Колкото повече се усъвършенства-
ме в науката, бих казал в изкуство-
то на убиването, толкова повече се 
сгромолясваме назад. Няма прогрес, 

има упадък. И то ужасен. Онова, кое-
то възприемаме като цивилизация, 
е под голяма заплаха. Спомням си, че 
през 1934 г. заедно с писателите Ед-
мон Жалу и Жан Касу присъствахме 
на една лекция на Юнг. Беше хубава 
вечер, бул. „Малзерб“ бе опустял и 
смълчан. Лекцията бе много интерес-
на. Професор Юнг доказа, че същест-
вува връзка между магичните рисунки 
от Индия и Тибет, така наречената 
„мандала“, и рисунките на деца или на 
душевноболни. След лекцията загово-
рихме за Фройд, като заключенията 
на Касу бяха най-песимистични: Фройд 
смята, че човекът иска да умре. Тази 
необичайна и оригинална мисъл се за-
печата в съзнанието ми и оттогава 
много мислих над нея. Питах се дали 
в световната цивилизация не се крие 
смътното желание да приключи живо-
тът на земята.

В	което	е	и	парадоксът	на	прогре-
са	в	научните	изследвания:	в	още	
по-голямото	усъвършенстване	на	
средствата	за	унищожение.

Това, което ми изглежда най-мисте-
риозно в ядреното въоръжаване, е 
тъкмо потребността от пълно уни-
щожение… Ала то е валидно и в други 

сфери. Има стремеж за унищожение в 
духовната сфера. Естествено, че ре-
лигията трябва да изчезне. Големият 
упрек, който можем да отправим към 
привържениците на атеизма, е, че 
те изправят човека пред смъртта, 
лишавайки го от всякаква надежда, 
тоест правят смъртта хиляди пъти 
по-ужасяваща, отколкото е в дейст-
вителност. Ако смъртта е абсолют-
ното нищо, как да живеем? Ако нямах 
вяра, питам се, бих ли приел да живея? 
В някои обстоятелства човек бива 
постигнат от тежка болест или не-
поносима мъка… Всички си задават 
тези въпроси. Има самоубийства, 
които разбирам изцяло. Например са-
моубийството на Монтерлан2. Един 
духовник веднъж ми каза нещо много 
интересно: „Знаете ли, Бог отчита 
смелостта, потребна, за да се само- 
убиеш“. Самоубийството е мистерия. 
То е акт, който аз ненавиждам, но го 
разбирам при хора, които нямат вяра.

Споменахте	Фройд,	но	самият	вие	
винаги	сте	странили	от	психоана-
лизата.	Може	би	защото	Фройд	би	
убил	у	вас	творческия	инстинкт?

Точно така. Вижте, Фройд взима един 
часовник и го разглобява изцяло. И пос- 
ле трябва да бъде сглобен наново, а аз 
не мога. Знам да навивам часовника, но 
съм неспособен да задвижвам колел-
цата му, пък и не ми е интересно да го 
правя. Не се нуждая от това някой да 
ми обяснява как пиша моите романи и 
защо, защото в този момент въобра-
жението ми се парализира. Не трябва 
всичко да е твърде наяве… Не само че 
е трудно да вярваш, но е и трудно да 
накараш другите да повярват.

Дълго	време	сте	били	дистанциран	
и	от	Достоевски.	Защо?	Прочита-
те	го	твърде	късно…

Да. На 50 години. Дори си спомням 
точното място. В Санкт Гилген, род-
ното място на майката на Моцарт. 
Седнах на една пейка и започнах да 
чета „Престъпление и наказание“. 
Четох го в продължение на не знам 
колко часа. В един момент емоция-
та бе толкова силна, че трябваше 
да стана и да се поразходя, защо-
то не можех повече. Стори ми се 
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най-прекрасният роман на света. И 
днес все още смятам, че е сред най-го-
лемите. Персонажът на Мармеладов, 
онова, което той казва, всеки път 
докосва сърцето ви. Но ако бях про-
чел Достоевски много млад, негово-
то влияние върху мен може би щеше 
да е определящо и смазващо, не знам 
дали ме разбирате. А може би и съ-
сипващо. Дори обезкуражаващо. Или                                                                                   
пък щях да се опитам не да му подра-
жавам, защото това е невъзможно, а 
да продължа в същата посока. Друг 
писател, Джоузеф Конрад, е имал схо-
ден опит. И никога не е пожелал да от-
вори книга на Достоевски. 

Откъде	знаете,	че	той	би	могъл	
така	да	ви	повлияе,	щом	не	сте	чели	
нищо	от	него?

Много се говореше за Достоевски и аз 
предусещах що за писател би могъл да 
е той. Казвах си: „Сигурно е невероя-
тен, но внимавай!“. И не се докоснах 
до него, усещах заплахата. Прочетох 
една негова повест, след като написах 
„Визионерът“, защото някой ми каза: 
„Знаеш ли, това толкова напомня на 
„Кротката“ на Достоевски!“. Проче-
тох я с притеснение, казвайки си: „Ако 
наистина съм копирал Достоевски, 
без да го знам, не си струва да пиша!“. 
Видях, че няма никаква връзка. Тогава 
затворих книгата и изчаках до 1950 г. 
От този момент нататък не можех 
да се променя. И продължих да чета 
Достоевски. Той си остава за мен го-
лемият световен писател. Дори не 
виждам по-голям от него.

Литературното	творчество	оста-
ва	ли	си	за	вас	тайнство?

Да, едно дълбоко тайнство. Нищо 
не проумявам в него. Нещо от мен ми 
убягва, когато пиша. Дали това е под-
съзнателното? Не знам.

Започвате	да	пишете	един	роман,	
без	да	имате	ни	най-малката	идея	
за	какво	ще	бъде	той?	Така	ли	е	
наистина?

Да. През 1927 г. сюрреалистите дос-
та необичайно възприеха романа ми 
„Адриен Мезюра“, казвайки: „Това е ав-
томатично писане“. Опитах се да със-
тавя някакъв план за първия си роман, 

но този план направо ме отврати от 
книгата, защото знаех какво ще се 
случи. Оттогава никога не постъпвам 
така, живея с всекидневната изнена-
да от неочакваната страница. „Мой-
ра“ е единствената ми книга, чийто 
сюжет видях от началото до края. И 
трябва да ви кажа, че го писах като 
луд… Ако не бях съумял да се изразя по 
този начин, сигурно вътре в себе си 
бих бил много… объркан. Романистът, 
истинският романист, се освобожда-
ва от всякакъв вид неща. Иначе той 
губи равновесие.

В	началото	на	романа	какво	има?	
Едно	място?	Някакъв	персонаж?

Ако не видиш нещо или по-скоро няко-
го, не си струва да продължиш. Трябва 
да го видиш. Идва един миг от живо-
та ми, когато изпитвам властното 
желание да седна на масата – и казано 
съвсем буквално – да пиша. А за какво 
искам да пиша? Мисля за това нощем. 
Виждам някого. И това е Адриен Ме-
зюра. Какво прави тя? Гледа фотогра-
фии. Не изглежда много заинтригува-
на, но това са снимките на членове на 
нейното семейство, вече покойници. 
И се стига до този миг, в който се 
случва нещо непонятно: влизаш във 
връзка с нещо, което е само по себе 

си, което не познаваш; то те тласка 
напред, подсказва ти какво трябва да 
кажеш. Аз и Другото аз. Адриен Мезю-
ра е пред своето гробище…

И	вие	не	знаете	какво	ще	є	се	случи?

Абсолютно не. Не знаех, че тя накрая 
ще полудее. За мен това беше голяма-
та изненада от романа. Същото нещо 
и с пиесата ми „Юг“. В края на първо 
действие има една безмълвна сцена, 
която хвърля светлина върху цялата 
пиеса. Двамата млади мъже се озова-
ват един срещу друг, единият идва 
отвън, другият – от вътрешността 
на дома. Това е сблъсък на два свята: 
онзи, който е затворник вътре в себе 
си, и другият, който иска да излезе, 
защото идва отдругаде. И недоразу-
мението продължава. Бодлер говори 
за безполезността да обясняваш как-
вото и да е на когото и да било. Питах 
се: „Какво ще си кажат?“. Нищо. Заве-
са. Което бе за мен пълна изненада. И 
ме стъписа изцяло. Кой съм аз, докато 
пиша? Дали сюжетът ме подтиква? 
Трябва да продължа. И аз продължавам 
в същите условия.

Кой	е	този	„Друг“,	който	пише	ро-
маните	ви?

Не съм в състояние да ви кажа. Анали-
зирах всички възможни теории, вклю-
чително и тези за много подробния 
план на творби като „Мадам Бовари“. 
Аз работя само импровизирано и съм 
зрител на написаното. Не бих казал, 
че това е обект на случайност, за-
щото е тъкмо обратното на случай-
ността. Естествено, че съм находка 
за психоаналитиците, те намират 
всичко, което искат в романите ми. 
И вадят оттам всевъзможни теории.

Още	повече	че	съновидението	играе	
важна	роля	в	творчеството	ви?

Невероятна! Истинската работа се 
извършва нощем. След като свърша 
страниците, написани на ръка, мога 
да се занимавам с какво ли не. В живо-
та аз по някакъв начин съм съветник 
на писателя. Абсолютно не знам какво 
ще напиша утре, тръгвам от послед-
ната фраза. Пълната липса на метод 
е тази, която ми дава непрестанно 
вдъхновение. Често отбелязват, че 

Българската подборка на Дневника – 
Фондация „Комунитас“, 2011 г.
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персонажите ми се държат като ге-
рои в някой сън. Ето че нощта влиза в 
историите ми!

Как	романистът	и	авторът	на	
Дневника	съжителстват?

Дневникът ми е съсредоточен върху 
всекидневния живот. Това е съзнател-
ният живот, този на повърхността. 
Има, разбира се, и неща от вътрешния 
живот – без да давам всичко – фраг-
менти, които, струва ми се, могат да 
са интересни за някого. Дневникът 
намира читатели и това ме трогва. 
За романите си получавам лавина от 
писма, за Дневника те са като струй-
ка вода, която обаче не спира. Някои 
от писмата са много хубави, много 
вълнуващи. Една от големите ми тре-
воги е, че не мога да отговоря на всич-
ки писма.

Писателят	е	израз	на	подсъзнател-
ното,	а	авторът	на	Дневника	–	на	
съзнателното?

Да, точно така.

И	все	пак	казвате	„аз“…

Аз е магична дума. От мига, в който 
започвам да пиша, казвам много пове-
че неща, отколкото бих искал да кажа. 
И това е интересното. Минавам гра-
ниците на дискретността, понякога 
стигам до същественото. Вярвам, че 
това е… освобождение. Воденето на 
дневник е влизане в обсега на света. В 
един дневник попада всичко. Истина-
та не чака, за да се изрази. Аз е дума 
с голяма сила. Когато кажа аз, всичко 
заговаря.

Не	си	представяте	живота	без	му-
зиката,	без	живописта.	Какво	те	
допринасят	за	вашето	литератур-
но	творчество?

Знаете, че всички изкуства влизат в 
контакт, по някакъв начин се препли-
тат в езика. Включително и най-чис-
тото изкуство – поезията. Но тук 
броят на избраниците е ограничен… 
Имаме Рембо, Вийон, Новалис, Хьол-
дерлин. Никога няма две подобни звез-
ди. Когато бях млад, всеки ден ходех в 
Лувъра, изучих го като книга с изоб- 
ражения, прелиствана многократно. 

Това ми даде може би напълно погреш-
ната идея, че и самият аз мога да бъда 
художник. Осъзнах, че е невъзможно, в 
деня, в който ми показаха модерната 
живопис.

Прочутият	 портрет	 на	 г-жа	
Матис…

Един много красив портрет, чиято 
фигура е в ябълковозелено! Казах си, че 
никога не бих искал да рисувам така. 
Но влиянието на живописта върху 
вътрешния ми живот е значително. 
Най-напред на примитивистите, об-
вързано и с религиозните ми идеи, а 
после дойде и едно голямо събитие: 
откриването на Рембранд, което 
даде израз на всички религиозни идеи, 
които бих могъл да имам. Той казва 
всичко, както го прави Бах в областта 
на музиката. Би било невъзможно да 
изброя всички художници, които оби-
чам. Колко пъти съм гледал Дега! При-
влечен съм от всичко, което намирам 

за красиво. Има толкова красота в 
творенията на човека! Пътуванията 
ми из страните в Централна Европа, 
посещенията на музеите, особено в 
Италия, бяха за мен едно невероятно 
обогатяване, истински стимулант, 

подтикващ ме към творчество. „Аз 
също съм художник“ не е просто фраза 
във въздуха. 

А	какво	ви	казва	музиката?

Музиката не иска да каже нищо. И 
тъкмо поради това тя казва всичко, 
изплъзвайки се от езика. Тя създава 
свой собствен език, който всички раз-
бират. С музиката изграждаме наново 
Вавилонската кула. Но не и с думите… 
Човешкият език винаги ми е изглеж-
дал недостатъчен, почти винаги е в 
основата на раздорите. Хората спо-
рят, излагат идеите си, има сблъсъци. 
Служим си с едни и същи думи, но вла-
гаме в тях различен смисъл, разбираме 
нещата по различен начин. Същото е 
и в отношенията между жените и мъ-
жете. Конотацията, отзвукът, кой-
то думата пробужда, не е един и същ 
за тях. Много по-лесно ми е да ви гово-
ря като мъж. Духът на геометрията е 
различен от духа на изтънчеността. 
Не казвам, че духът на геометрията 
няма право, но го налага по смазващ 
начин. Мъжете смятат, че са прави, 
още щом отворят уста. А жената е 
по-склонна да слуша.

Без	конфликта	между	мистицизма	
и	сексуалността	би	ли	било	въз-
можно	творчеството	на	Жюлиен	
Грийн?

Мисля, че не, защото в моето разби-
ране сексуалността е тиран… Сек-
суалният живот е естествен, Бог е 
пожелал да е така, но има личности, 
които се отказват от сексуалността 
поради религиозните си възгледи. Жи-
вотът ми бе поредица от вътрешни 
кризи, които продължават. Така е и 
при много други хора, при св. Франциск 
от Асизи например. Той е бил преслед-
ван от Бога още от детството си, 
съпротивлявал се е, докато е станал 
на 23 години, а на 25 години се е предал 
и това е подвиг… Умира на 45 години. 
Времето, което е пропилял, го е кара-
ло да избухва в сълзи. Аз също изгубих 
огромно време. Забавлявах се с живо-
та. Кюрето от Ар3 казва: „Демонът 
се забавлява с бедните души, както се 
забавлява някой злосторник, докато 
чака жандармите да го арестуват“. 
Всичко това е трудно за обяснение. 

Парижкият дом на писателя, където през 
годините той пише Дневника си
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1 С договореностите от Локарно (5–16 октом-
ври 1925 г.) страните, победителки в Първата 
световна война, се опитват да нормализират 
отношенията си с победена Германия и тя е при-
ета в Обществото на народите. Б.пр.
2  Анри дьо Монтерлан (1895–1972) – френски 
писател, член на Френската академия. Напълно 
ослепява в резултат на нещастен случай и слага 
край на живота си. Б.пр.
3  Св. Жан Виане, наричан Кюрето от Ар (1786–
1859) – френски духовник, прочут изповедник. 
Б.пр.

Жюлиен Грийн (1990–1998) е 
френски писател от амери-
кански произход. Той е първият 
чужденец, член на Френската 
академия, автор на множество 
романи и пиеси, един от голе-
мите християнски автори на 
ХХ в. На българския читател 
е познат с романа си „Мойра“ 
(„Фама“, 1994 г.), с подборката 
на неговия уникален Дневник – 
„Към Невидимото“ (Фондация 
„Комунитас“, 2011 г.) – мащабно 
свидетелство за начина, по кой-
то една душа изживява време-
то, както и с документалната 
си биография „Брат Франциск“ 
(Фондация „Комунитас“, 2012).

Жюлиен 
Грийн

Става дума за много интимни неща, 
а всекидневно се водят дебати върху 
сексуалния живот. Според мен неща-
та от вътрешния живот трудно мо-
гат да бъдат разкрити.

Самият	вие	в	романа	си	„Варуна“	
много	се	интересувате	от	наслед-
ствеността.	Бихте	ли	могъл	да	
бъдете	друг?

Не вярвам. Бог зачита свободата. 
Индивидът се ражда в определени 
обстоятелства, които го водят в 
една или друга посока, но той вина-
ги е свободен да избере доброто или 
злото. Обликът, който придобива 
животът ни, е повлиян от наслед-
ството, обкръжението, средата, но      
свободата е отвъд това. Аз имам 
една твърде силна наследственост, 
на която дължа определени черти на 
характера си и някои неща, които не 
намирам за твърде добри. Ала това 
не засяга свободната ми воля. Аз съм 
съвършено свободен. И винаги щом 

извърша грешки, усещам собствената 
си отговорност.

Детството	и	юношеството	ви	са	
били	изпълнени	със	забрани.

О, да. Имаше ужасни забрани. Самият 
аз също си налагах забрани. Може би 
в това имаше някакъв отзвук от ка-
тарството. Катарите са смятали, че 
някакво проклятие тегне над плътта, 
и тези идеи се поддържаха от май-
ка ми. Трябваше да остана абсолют-
но чист. Тя се боеше, че ако поема по 
пътя на удоволствието, ме чакат бо-
лести. Включително заради моя брат, 
който се спомина рано, след като на 13 
години е бил съблазнен от цветноко-
жа жена в южните щати. Майка ми бе 
обсебена от този спомен. Бдеше над 
мен, изпитваше ужас от всичко, от-
насящо се до тялото и най-вече от 
секса… Думата „тяло“, body, дори не 
се произнасяше вкъщи. Но тя много 
ме обичаше, а и аз я обичах повече от 
всички други. Беше необичайна жена. 
Родила бе осем деца, а сякаш нямаше 
рефлексите на майка. Не си спомням да 
ме е целувала. Ала ме обичаше много, 
както и аз я обичах. Нейната смърт 
през 1914 г. бе голямата скръб на моя 
живот. Чувствах, че оставам сирак. 
И това чувство никога не ме напусна. 

Тя	ви	е	дала	всичко,	любовта?

Идеята за любовта дойде при мен 
още като дете, без да мога да я изра-
зя. Първото ми дълбоко емоционално 
усещане бе породено от гледката на 
звездното небе. Тази емоция ми даде 
идеята за онова, което мога да полу-
ча. Увереността, че има някой и има 
любов. Не мога да го кажа другояче.

Защо	да	го	казвате	другояче?

Защото звучи някак празно и е несъ-
общимо. Може би бях на 4 години. Но 
имах усещането за едно безмерно при-
съствие и това присъствие бе любов- 
та. Някаква любовна сила слезе над 
мен и влезе в мен. Смътно знаех какво 
е религията. Не можех да установя 
връзка между това присъствие и иде-
ята за Бога. Едва по-късно, размишля-
вайки, разбрах, че чрез това звездно 
небе проговаря Бог. Моята майка ми 

предаде едно много дълбоко религи-
озно чувство, но от друг порядък. 
По-възпитателно. И все пак ми преда-
де емоцията си чрез онова, което ми 
казваше. Не знаем защо обичаме. Не 
знаем защо има вяра. Любовта и вяра-
та са едно и също. Защо вярваме? Не 
го знаем. Вярваме без разсъждение… 
Вярата е дар. Вярваме без „защо“, а 
защото…

Продължавате	ли	да	гледате	не-
бето?	Страстен	читател	сте	на	
книги	за	космоса?

Астрономията имаше огромно въз-
действие върху мен, влиянието ѝ е от 
вътрешен порядък. Книгата на Рийвс 
„Търпение в лазура“, която наскоро 
прочетох, дава идеята за онова, кое-
то би изглеждало естествено утре… 
Ала кои сме ние? Откъде идваме? На-
къде отиваме? И отново изниква пи-
тането: кои сме ние? Трябва да кажа, 
че все още съм очарован от първата 
си емоция… Откриват в някои пър-
вобитни рисунки, намерени в Крит, 
Турция или Америка на инките, един и 
същи мотив на спиралата, съответ-
стваща на образа на мъглявините, 
толкова отдалечени, че не могат да 
се видят с просто око. Предполага се, 
че хората от Античността са могли 
да виждат в небето много по-далеч, 
отколкото ние. Имали ли са интуиция 
за начертанието му? Във всеки случай 
продължително са наблюдавали небе-
то. А отвъд тези мъглявини, които за 
нашето човешко око са само рисунки 
върху черната страница на небето, е 
онова, което аз усетих още като мал-
ко дете – присъствието на любовта.

Превод от френски Тони Николов
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Никога едно изкуство не е бивало тъй 
тясно свързано с живота, както екс-
пресионизмът в Германия след вой-
ната. Годините 1920–1923 бележат 
шеметното темпо на инфлацията, 
сякаш иронично съчетана с експре-
сионизма в един символ на безконечно 
обезценяване. 

Окото на публиката трябваше да 
свиква тъй бързо с фантастичните 
цифри на милиардите и милионите, 
както и с най-безсмислените форми на 
новото изкуство; а резултатът беше 
един: разрушаване из основи на всички 
ориентири, предразсъдъци, мирогле-
ди. Така експресионизмът мина бър-
зо през границите на днешния ден и 
стигна далече във времето.

Може би експресионизмът и животът 
бяха все едно: по улиците, в трамваи-
те, в театрите, в хилядите списа-
ния и плакати от всички формати и 
техники: големият град се превърна в 
една-единствена реклама на новото 
изкуство – и то мина стремително 
през всички възможности, противо-
речия и обратимости, сякаш самият 
инстинкт го тласкаше в спазмите на 
своята развихрена и неутолима сила 
– безсмислена, ала необходима – пър-
вична, иронийна и грозна. 

Защото експресионизмът не бе само 
едно течение или школа: той беше и 
едно познание. Той ни научи да гледаме 
нещата извън тяхната привидност; 
научи ни да пречупваме формата, за да 
намерим в нея идеята; откри търсе-
нията на душата през материята; сля 
света с нашите бедни сетива, за да го 
направи елементарен и неук, върна 
ни при Адама. Ала заедно с това той 
трябваше да живее с нас в бързината 
на големия град, спътник на тълпите 
и електричеството, брат на машина-
та, цар на катастрофите, проститу-
цията и глада – и в тази двойна роля 
той ни остави само тежкото наслед-
ство на своята грозота.

За мнозина тази грозота е еднички-
ят повод да отричат това изкуство 
като жестоко, тъй както детето 
бяга инстинктивно от срещнатия 
негър; ала в своята същина нещата са 
винаги еднакви – и какво значи форма-
та пред инфлацията на изкуството, 

когато външният вид изгубва всеки 
смисъл на постоянен принцип? 

И новото изкуство отрече – сякаш 
нищо не се е случило – всички канони 
за красота, а заедно с това и всички-
те култури на земята. То отрече един 
сложен комплекс от изтънченост, це-
лесъобразност и удобство: светът 
изгуби светлините, багрите и дви-
жението си, за да стане мрачен и див, 
дивачеството стана откровение. И 
витрините принесоха отведнъж сък- 
ровищата си: малайската, мексикан-
ската, старохристиянската и хиляди 
забравени култури; явиха се репродук-
ции с вотивни изображения, негърска 
пластика, средновековни гравюри, Ел 
Греко стана класичен, Грюневалд по-
беди Дюрера. 

Ала рожба на Запада, експресиониз- 
мът трябваше да загине през собст-
веното си противоречие, тъй както 
инфлацията загина в абсурда на чис-
лата. Защото с отричането на слож-
ната диференцираност на цивилиза-
цията експресионизмът се изгуби в 
хаоса на Космоса, в алогичността на 
феномена – изтръгнат от всекидне-
вието, той изгуби своето време, за да 
остане само някаква схема, формула, 
цифра, подобие от линии или числа, 
спектър вместо багри, маса вместо 
форма, случай вместо воля. И тъй 
като художниците не можеха да се 
изтръгнат от големия град, за да се 
преместят в Рая, експресионизмът 
оттече в празното.

Чавдар Мутафов

Експресионизмът

Спорно	е	дали	ръкописите	не	
горят,	но	е	факт,	че	версиите	
им	могат	да	са	невероятно	
различни.	Случайно	при	
антиквар	попаднах	на	малък	
архив	на	Чавдар	Мутафов.	
Ръкописът	за	експресионизма	
ми	се	стори	странно	познат.	
Оказа	се	ранна	версия	на	
есето	„Експресионизмът	в	
Германия“,	публикувано	в	сп.	
„Демократически	преглед“,	
1924–1925,	кн.	9–10.	Статията	
е	трябвало	да	свършва	до	
първия	цялостен	фрагмент,	
обозначен	със	звезди.	Там	
авторът	се	е	подписал,	
сетне	е	зачеркнал	подписа	си,	
дописвайки	нови	пасажи.	На					
1	октомври	т.г.	се	навършват	
130	години	от	рождението	на	
големия	български	модернист	
Чавдар	Мутафов.

Т.	Н.

инфлацията
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Уви, европеецът бе твърде много 
съвършен, за да не може да понесе 
бремето на дивачеството. Човекът 
на радиото и на дизеловия мотор не 
можа да върне душата си при своите 
прародители въпреки заклинанията 
на джазбанда и благословията на Да-
лай лама: Западът бе отишъл твърде 
далеч от Изтока, експресионизмът бе 
станал само един тъжен документ на 
несъответствието – една банкнота 
от фантастични богатства, които 
нямат никаква цена.

И тогава?

Тогава стабилизацията настъпи вне-
запно, рентената марка се затвърди 
за една седмица, с експресионизма се 
свърши завинаги. И „вътрешното око“ 
на новото изкуство ослепя: него заме-
ниха ледените обективи на кинема-
тографа. Човекът не искаше вече да 

вижда, той започна само да отчита: 
нови цени, нови цифри, разписанието 
на живота.

* * *

И животът не се беше никак проме-
нил, и това трябваше да разберат 
първо художниците. Заети с борсови-
те спекулации на експресионизма, те 
едва имаха време да творят ценнос-
ти, тъй като пред теорията на обез-
ценяването всяка теория бе излишна 
– а после възможностите за изкуство 
бяха безгранични, както и тези за 
бързо разбогатяване. Все едно как се 
наричаха – дали Кандински или Клее, 
те имаха сигурната банка на Каспар 
и Гутнер – тази изобретателност за 
бързо изкуство и нови теории. И тео-
ретиците си очерняха взаимно пляч-
ката: Валден срещу Вестхайм, Хаузен-
щайн contra… и суперлативите нямаха 
край, хилядите начини да не се каже 
нищо. Ала изкуството бе по-силно от 
всичките си теории и имената на Ко-
кошка, на Каспар и Климт ще останат 
не само в музеите: тяхното просто и 
сурово творчество заедно ще звучи в 
изкуството.

* * *

Че някакво отношение към реалност- 
та се заключава в абстракцията, т.е. 
стилови форми на израза, малцина 
виждат; други се спират върху повече 
или по-малко започнатото възпроиз-
веждане на така наречената дейст-
вителност и приемат за изкуство 
само нагледното предаване на неща-
та: оттам и твърде смътната пред-
става за декоративно изкуство.

Според едни то е второстепенно: 
ориентир или украса, дори илюстра-
ция; повечето намират в него само 
две измерения вместо три, за разлика 
от живописта, посочват линеарно-
то като основен белег; най-сетне го 
смесват с плаката или стенописа, ка-
рикатурата или иконата: в случая де-
коративното изкуство носи в себе си 
един-единствен белег и той му стига: 
идеята.

* * *

Какъв е мащабът на идното изкуство, 
кой ще наследи експресионизма? Какъв 
ще бъде мирогледът на художниците 

Чавдар Мутафов (1889–1954) е 
архитект новатор и писател 
авангардист, един от тео-
ретиците на модернизма в 
България (заедно с Гео Милев 
и Сирак Скитник). Съпруг на 
писателката Фани Попова-Му-
тафова. Завършва машинно 
инженерство и архитектура 
в Мюнхен (1922–1925). Автор на 
модернистичната книга „Мари-
онетки“ (1920 г., с илюстрации 
на Сирак Скитник), на деко-
ративния роман „Дилетант“                                                     
(1926 г.), на „Покерът на темпе-
раментите“ (1926) и „Технически 
разкази“ (1940). От 1935 г. ог-
лавява училищното строител-
ство в София, негови са проек-
тите на десетина столични 
училища. След 1944 г. е изключен 
от СБП. През 1945 г. без съд и 
присъда е въдворен в ТВО. До 
края на дните си е под възбрана. 

Чавдар 
Мутафов

утре, има ли изобщо ново изкуство? 
Напразно изложбите на Германия по-
казват всичките си съкровища и тази 
година: те не се различават от мина-
логодишните. И може би тъкмо тук е 
кризата на новото изкуство.

Защото експресионизмът е само при-
видно свършен: неговото влияние е 
навсякъде, както и последиците от 
инфлацията – и освен имената на ху-
дожниците нищо не се е променило в 
същината си. Изложбите на Глас-па-
лас и Новия сецесион в Мюнхен по-
казват много автори. И може би те-
първа експресионизмът става ново 
изкуство.

Дори старите добри сецесионисти 
са съблазнени от новото изкуство 
– и в трогателно усърдие се подно-
вяват или побратимяват с него: Лео 
Пуц наднича към Каспар, Фриц Ерлер 
смътно търси палитрата на Юлиус 
Хес, дори старият Хаберман се увлича 
в дисонанси; най-сетне две жертви на 
експресионизма, отричайки всичките 
си минали работи, пропадат завина-
ги в неразрешими проблеми: Пютнер 
и Фелдбауер. Днес Пютнер търси да 
убие в себе си и последния остатък от 
колорита и рисунъка, след като мина 
предварително границата на кубизма, 
а Фелдбауер, най-импресионистични-
ят рисувач на Югенд, а и най-силният, 
преповтаря своите дивашки и мърша-
ви коне.

А наред с тях все същата живопис: 
умна, остроумна или позната – какво 
ще ни донесе утрешният ден? Ето, 
ледените обективи на апаратите за-
личиха вътрешното око, дивачество-
то е отдавна опитомено, изкуството 
се движи във всички епохи, мирогледи, 
възможности; баснята за обезценя-
ването закри само спекулантската 
банка на Херварт Валден или Вест-
хайм – нима със схемата Космос или 
с модната дума синтез се изчерпва 
творчеството на Европа?

Може би най-големият проблем на екс-
пресионизма ще бъде в неговото пре-
одоляване и във възкресяването му в 
реминисценциите, във връщането му 
назад… 

Публикация и представяне Тони Николов
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2 октомври 1989 г.
Понеделник е. Денят на традицион-
ната „понеделнишка“ молитва1, коя-
то днес по волята на ГЕСП2 не трябва 
отново да премине в демонстрация. 
Градът прилича на военен лагер. Ули-
ците и гарите са под наблюдение. 
Пречи се най-вече на младежи, които 
искат да дойдат в града. От 13 часа на 
обяд силите за сигурност, подкрепени 
от бойни групи, са в готовност. Дни 
наред в пресата се водеше активна 
кампания срещу понеделнишката мо-
литва. И сега кадри на ГЕСП, персо-
нал от университетите, партийни 
функционери от управляващия блок 
и групи от предприятията трябва 
да протестират на улицата срещу 
понеделнишката молитва. Минувачи-
те посрещат тези държавни демон-
странти с подигравка и съчувствие.

Въпреки много сериозната блокада 
около църквата „Св. Николай“3 в нея 

и наоколо има повече от 10 000 души. 
Освен това молитва има и в Рефор-
мистката църква. Горещи проповеди 
в двете църкви прокламират „про-
буждане от страха“. Същевременно 
отново има призиви за безусловно 
ненасилие. Клаус Каден4 в църквата 
„Св. Николай“: „Сега е важно не само 
да събереш смелост, но и да запазиш 
сърцето си в стълкновението с вра-
га“. След молитвите се оформя шест-
вие, в което участват над 15 000 
души. Както и предишната седмица, 
силите за сигурност са безпомощ-
ни. Бариерите просто се заобикалят 
или разрушават. Протичането на де-
монстрацията вече е извън контрол. 
Част от демонстрантите се събира 

Вера Ленгсфелд

В	навечерието	на	1989	г.	
все	още	никой	не	подозира,	
че	Берлинската	стена	
ще	рухне	на	9	ноември.	
В	своя	дневник	Вера	
Ленгсфелд	описва	всеки	
от	тези	исторически	365	
дни.	Демонстрациите	в	
бившата	ГДР	от	първите	
дни	на	октомври,	точно	
преди	30	години,	подготвят	
кулминацията,	когато	на	
9	октомври	в	Лайпциг	ще	
излязат	70	000	души.

Дневник на
мирната

около Томаскирхе5. Тук се стига до на-
меса на силите за сигурност с палки 
и кучета. Засегнати са и минувачи. В 
началото хората викат: „Не сме хули-
гани!“. Така напоследък пресата нари-
ча демонстриращите. Понеже този 
вик звучи твърде неравно, един непоз- 
нат стигна до идеята да извика: „Ние 
сме народът!“. Роди се бойният вик на 
мирната революция. Той се разпрос-
трани със скоростта на вятъра. В 
комбинация с „Без насилие!“ лозунгът 
въздейства наистина обезоръжаващо 
на силите на реда. Те и без това имат 
проблем, защото трябва да действат 
срещу свои приятели, познати и съсе-
ди, а не срещу врагове, както им е вну-
шавано. Така легитимността на ГЕСП 
се пропука и пред тези, които трябва 
да охраняват властта на партията. 

3 октомври 1989 г.
Желаещите да емигрират едва са на-
пуснали посолствата на ФРГ в Пра-
га и Варшава, когато напират нови 

бежанци. За един ден посолството в 
Прага отново се изпълва с 3000 души. 
Ръководството на ГДР реагира на 
бежанската криза, като затрудня-
ва или възпрепятства пътуването в 
братските социалистически страни. 
След като става почти невъзможно 
да получиш изходна виза за Унгария, е 
прекратено и безвизовото пътуване 
до Полша. От сега нататък отново 
трябва да се кандидатства за визи, 
които могат да бъдат разрешени или 
отказани.

4 октомври 1989 г.
Партийното и държавно ръководство 
на ГДР излиза с изявление по повод на 

масовия „изход“ на своите поданици. 
За бежанците „никой няма да плаче“, 
се казва в него. Същевременно се от-
меня безвизовият режим с Чехослова-
кия. Гражданите на ГДР вече не могат 
да напускат страната по своя воля. 
Те трябва да молят за разрешение, 
независимо в коя посока искат да се 
придвижат. Някой сякаш е затворил 
херметично огромен парен котел.

Междувременно в посолството на 
ФРГ се намират почти 10 000 души. 
Хигиенните условия са нетърпими. 
Затова на „изостаналите“ също е 
позволено да отпътуват с влак през 
ГДР на Запад. Когато гражданите на 
ГДР научават, десетки хиляди се сти-
чат по протежението на жп отсеч-
ката. Този път мнозина от тях не се 
ограничават само с викове и махане, 
а се опитват да щурмуват влакове-
те. В Дрезден около 20 000 души нах-            
луват на гарата, скандирайки: „Ис-
каме навън!“. Силите за сигурност, 

революция
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разпределени във и около гарата, пра-
вят опит да разчистят пероните и 
коловозите с водни оръдия. С кучета и 
палки те тръгват срещу всички, кои-
то не искат да отстъпят. Стига се 
до най-тежките стълкновения между 
граждани и полицейски сили от 17 юни 
1953 г.6 насам. Десетки са ранените и 
от двете страни. Един полицейски ав-
томобил е в пламъци. Повече от 1300 
души са арестувани. Това надхвърля 
капацитета на дрезденските затво-
ри. Арестуваните трябва да бъдат 
разпределени из целия окръг. Дори и 
съседните окръзи трябва да приемат 
арестанти. Междувременно снимки-
те от побоищата обикалят света. 
Канцлерът Кол, който е болен, полу-
чава информация по телефона. 

Встрани от случващото се Полит-
бюро се среща с „участници в съпро-
тивата и активисти от първия час“, 
както съобщава „Нойес Дойчланд“7. 
Участниците в съпротивата сре-
щу Политбюро също се срещат. Във 
Ваймар се провежда мероприятие на 
„Демократически пробив“8 и на „Нов 
форум“9, в което взимат участие 1200 

души. Мнозина съобщават, че дни на-
ред заедно със стотици други граж-
дани са протестирали в паспортни-
те служби и пунктовете за заявления 
срещу ограниченията при пътувания 
в Полша, Унгария и Чехословакия. Въп- 
реки засилената полицейска блокада в 
Алтендорфската църква в Нойхаузен 
се провежда молитва за мир. Един мъж 
съобщава, че в знак на протест е на-
пуснал бойните групи, защото от сед-
мица те били обучавани да си служат 
с палки. 

Дори и подкрепящите държавата 
артисти стават все по-смели. В 
берлинския театър „Фолксбюне“ по 
време на публично мероприятие те 
настояват за легализиране на опози-
ционните групи. По същото време в 
едно частно жилище представители 
на тези групи излизат с обща деклара-
ция, която по-късно ще бъде описана 
като изборна платформа на опозици-
ята. В нея се настоява за свободни и 
тайни избори под контрола на ООН. 
Освен това всички граждани са при-
зовани да участват в необходими-
те реформи. „Нас ни свързва волята 

за демократично преобразуване на 
държава и общество.“ За съжаление 
тази декларация не доведе до общи 
действия. 

5 октомври 1989 г. 
Масови арести в Магдебург: по време 
на демонстрация с 800 участници за 
свобода на пътуванията и реформи са 
арестувани 250 души. Масови арести 
в Дрезден: въпреки че демонстраци-
ята протича изключително мирно, 
обратно на твърдението, хиляди 
представители на силите за сигур-
ност, които са концентрирани в гра-
да, използват сила срещу протести-
ращите. Близките затвори отдавна 
са претъпкани. На новосъздадените 
„трансферни пунктове“ – събирател-
ни центрове за арестувани, цари хаос, 
който непрекъснато води до изблици 
на насилие между задържаните. 

Арести в Плауен. Там суперинтендан-
тът Томас Кютлер10, който откри-
то поддържа „Нов форум“, е насрочил 
молитва за мир в Маркускирхе. Непо-
средствено след обявяването ѝ кме-
тът на града призовава Кютлер да 
отмени „тази провокация“. Следобед 
църквата е блокирана. Вечерта мно-
го от тези, които искат да участват 
в молитвата, са арестувани още на 
път за там. Въпреки това за началото     
на молитвата в църквата са се съб-    
рали 2000 души. Отвън са стотици, 
за които вече няма място. Налага се 
богослужението да бъде повторено. 

В Лайпциг властите се готвят за 
нови демонстрации и се опитват да 
упражнят натиск върху църковното 
ръководство да се откаже от по-на-
татъшни молитви за мир. Църковни-
те представители отхвърлят тези 
претенции.

Читателите на вестници са притес- 
нени от съобщенията за тесни при-
ятелски отношения с Китай, където 
през юни реформаторското движение 
бе удавено в кръв. Хората се опася-
ват от „китайско решение“, каквато 
е била целта – днес това се знае – на 
Хонекер и неговите приближени. 

В Берлин цялото американско по-
солство е херметически обкръжено 

Падането на Берлинската стена, 9 ноември 1989 г.
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от народната полиция, както преди 
това е направено и с постоянното 
представителство на Федералната 
република. Тук потенциалните оку-
патори на посолства нямат шанс да 
проникнат.

В Прага обаче отново 3000 бежанци са 
в посолството. Тъй като безвизовият 
режим е прекратен, мнозина са преко-
сили нелегално границата. 

„Нойес Дойчланд“ съобщава за пуска-
не в експлоатация на нови производ-
ствени инсталации. Освен това обя-
вява посещението на Михаил Горбачов 
на другия ден. Съветският партиен и 
държавен ръководител ще вземе учас-
тие в тържествата за 40-годишни-
ната от създаването на ГДР.

6 октомври 1989 г.
В навечерието на 40-ия рожден ден на 
ГДР страната кипи. В силния си страх 
ГЕСП затваря границите. Нарушавай-
ки четиристранното споразумение, 
затваря граничните пунктове за за-
падногерманци и западноберлинчани. 
Тя не иска свидетели. Бойни групи се 
местят из страната, а слуховете, че 
полицията и армията ще ударят, все 
повече се засилват. Те се подхранват 
от изявления като това на един ко-
мандир на бойна група в „Лайпцигер 
Цайтунг“, че ценностите и постиже-
нията на социализма трябва да се за-
щитят – „при нужда с оръжие в ръка“. 
Изречението мълниеносно обикаля 
страната. 

Въпреки това вечерта в много градо-
ве хората се събират, за да протес-
тират. В Дрезден са 10 000. Когато 

полицията и армията започват да 
бият демонстрантите, те отказват 
да се съпротивляват. Вместо това 
викат символично Горбачов и палят 
свещи. На сцената на Дрезденския 
държавен театър актьорът Йоахим 
Цшоке чете декларация в подкрепа 
на опозицията, в която се настоява 
за диалог, свобода на пътуванията и 
свободни избори. От тогава насетне 
декларацията се чете всяка вечер 
преди представлението. За първи 
път се провеждат молитви за мир в 
Гьорлиц, Лугау и Козвиг. В Заалфелд на 
традиционната молитва за мир ид-
ват над 1000 души, защото се пред-
ставя „Демократически пробив“. 

В Берлин, в градския младежки цър-
ковен отдел, се провежда семинар на 
тема „ГДР накъде?“. Над 2000 души 
идват в Църквата на Спасителя, за да 
обсъждат заедно с опозицията перс-
пективите за страната. Щази при-
съства безпомощно. 

Тържествата за Деня на републиката 
започват вечерта с факелно шествие 
на „Свободната германска младеж“ 
пред трибуната на Двореца на репуб- 
ликата в Берлин. Хонекер стои редом 
с Горбачов, когато младежите дефи-
лират на бегом. „СГМ, ГЕСП – всичко 
при нас е наред!“, трябва да сканди-
рат те. Всичко ли е наред? Не съвсем. 
Щази открива, че сред множеството 
са разпръснати позиви на „Нов форум“. 
В Хале се срещат членове на „Нов фо-
рум“. На разотиване някои от тях са 
арестувани и цяла нощ ги разпитват.

7 октомври 1989 г. 
Празнува се 40-годишнината на ГДР 
и Хонекер е решен да не допусне да 
се попречи на тържествата му. Въл-
на от награждаване с ордени залива 
страната. На някои места чества-
нията трябва да отпаднат, защото 
почетеният не се явява. Тържества-
та в градовете и селата протичат 
необичайно, подигравателни подвик-             
вания от тълпата непрекъснато пре-                           
късват ораторите, докато възхваля-
ват успехите на социализма. На много 
места се стига до контрадемонстра-
ции или мероприятия на опозицията. 
В Гота по време на молитва за мир 
са запалени 40 свещи като израз на 
рухналите надежди. В Ерфурт 2000 

души се събират в Кауфманскирхе. В 
Лайпциг за първи път се стига до де-
монстрация без молитва за мир. Още 
преди обяд хората започват да се 
събират около църквата „Св. Нико-
лай“. Полицията непрекъснато прави 

опити да разпръсне навалицата, като 
арестува много от присъстващите. 
Въпреки това следобед хората са над 
5000. Едва вечерта демонстрацията 
е окончателно разпръсната от сили-
те за сигурност.

В Дрезден след 20 часа през града пре-
минават над 10 000 души. Пред кмет-
ството, където се провежда тържес- 
тво с чуждестранни гости, тълпата 
вика: „Ние сме народът!“. Отначало 
силите за сигурност се въздържат. 
Ала в късната нощ отново се стига до 
побой и арести.

Саксонският град Плауен се превръ-
ща в сцена на най-впечатляващата 
демонстрация в този ден. Въпреки 
силния дъжд на Театерплац, където 
трябва да се състои официалното 
народно тържество, излизат около 
20 000 души. Скоро се приближават 
водните оръдия и полицаите изваж-
дат палките. Процесията се придвиж-
ва в посока към кметството. Там са 
разположени картечници. В тази си-
туация суперинтендантът Кютлер 
съумява да успокои демонстрантите 
и силите за сигурност. Сблъсъкът е 
осуетен. Едва в късната нощ са арес-
тувани 60 души и някои са тежко 
изтезавани. Берлинската стена, 3 октомври 1990 г.

Лайпциг, есента на 1989 г. © Waltraud 
Grubitzsch, P-A/ZB
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1 Понеделнишки молитви за мир в лайпцигска-
та църква „Св. Николай“ има още от ноември 
1982 г. Те са предизвикани от надпреварата във 
въоръжаването между Изтока и Запада по време 
на Студената война. От 1988 г. в отделни случаи 
са следвани от демонстрации.
2 ГЕСП – Германската единна социалистическа 
партия, е доминиращата партия в ГДР.
3 Една от църквите в центъра на Лайпциг, къ-
дето започва мирната революция.
4 Пастор от Евангелската църква, участник в 
мирната революция в ГДР.
5 Томаскирхе е световноизвестна с дейността 
на Йохан Себастиан Бах, ръководил 27 години 
момчешкия църковен хор.
6 Берлинското въстание от 17 юни 1953 г. дава 
израз на недоволството на граждани от ГДР 
чрез протести, стачки и демонстрации срещу 
политиката на ГЕСП и правителството.
7 Централен орган на ГЕСП от 1946 до 1989 г.
8 Опозиционна политическа партия в ГДР, въз-
никнала през октомври 1989 г.
9 Гражданско движение, възникнало по време на 
мирната революция.
10 Томас Кютлер, род. 1937 г., теолог, пастор и 
бивш суперинтендант на Евангелско-лутеран-
ската поместна църква на Саксония.
11 Днес Кемниц.
12 Местните избори, провели се на 7 май        
1989 г. Доказаното за първи път фалшифици-
ране засилва опозиционното движение в ГДР. На 
7-о число всеки месец в Източен Берлин – пред 
църквите и на Александерплац, има демонстра-
ции срещу изборните фалшификации.
13 Принудителното сливане на комунисти-
ческата и социалдемократическата партия в 
ГЕСП става през 1946 г. под натиска на съвет-
ските окупационни власти.

Вера Ленгсфелд (род. 1952 г.) е 
сред изявените фигури на из-
точногерманското движение 
за граждански права, наградена 
е с Федерален кръст за заслуги. 
Тя е публицист и политик, бивш 
депутат в Бундестага – първо-
начално от фракцията на „Съюз 
90/Зелените“, а впоследствие 
на Християндемократическия 
съюз. От 2014 г. публично кри-
тикува политиката на канцле-
ра Ангела Меркел като „ляво-
радикална“. Книгата є „Дневник 
на мирната революция“ излиза 
за 25-ата годишнина от пада-
нето на Берлинската стена. 

Вера 
Ленгсфелд

В Карлмарксщат11 е разпръснат с на-
силие мълчалив марш на 1000 граж-
дани. И в Арнщат и Илменау демон-
странти са бити и арестувани. 

Всичко това на практика се случва 
в международна изолация. В цяла-
та страна не се допускат западни 
журналисти. До света стигат само 
фотографиите от Берлин. Там акре-
дитираните в ГДР журналисти до-
кументират процесите. Началото 
е на Александерплац, където, както 
всеки месец, се провеждат протести 
срещу фалшифицирането на избори-
те12. Въпреки многократната намеса 
на полицията множеството стига 
до Двореца на републиката, където 
юбилейното тържество е в разгара 
си. Пред двореца вече са се събрали 
други демонстранти. Хората викат в 
един глас: „Ние сме народът“ и „Демо-
крация, днес или никога“. Румънският 
диктатор Чаушеску е закъснял за бан-
кета, защото държавната му лимузи-
на трябва да търси обиколни пътища. 
Т.нар. „протоколна отсечка“, по която 
обикновено безпрепятствено се дви-
жат правителствените автомобили, 

е блокирана от протестиращи. Ше-
фът на Щази Милке пък трябва да на-
пусне празника по-рано. Когато вижда 
демонстрантите пред двореца, той 
започва яростно да крещи и заповяд-
ва шествието да бъде насилствено 
разпръснато. 

При тази заплаха към 18 часа хората 
се придвижват към Гетсеманекирхе 
в квартала Пренцлауер Берг. Мина-
вайки покрай сградата на ADN (ин-
формационната агенция на ГДР), те 
скандират: „Лъжци, лъжци!“. Арести 
и бой съпътстват демонстрантите 
по цялата отсечка. До Гетсеманекир-
хе стигат едва 1500 души. Полицията 
отцепва широк периметър. След това 
употребява водни оръдия, кучета, 
палки и сълзотворен газ. Вече не са 
останали затвори, където да бъдат 
отведени задържаните. Трябва да 
седят часове наред в мази и гаражи. 
Мнозина са бити по време на разпи-
тите. В района Вартенберг аресту-
ваните трябва да бягат през шпалир 
от въоръжени с гумени палки полицаи, 
които ги бият произволно. Други са 
съблечени голи и правят лицеви опо-
ри, докато броят на глас. В разгара 
на битката или от преумора жертви 
на тормоз стават и неофициални съ-
трудници на Щази, които изпълняват 
служебните си задължения сред тъл-
пата. Най-известният е с псевдонима 
Хайнер, един професор по теология, 
симпатизиращ на ГЕСП. 

И в най-дълбоката провинция недо-
волството от ситуацията се изразя-
ва все по-открито. В дома на култу-
рата в Хайнихен, окръг Битерфелд, 
се провежда танцова вечер. В късна 
доба, в кулминацията на удоволст-
вието, младежи викат: „Свобода, 
свобода! Разрешете „Нов форум“!“. 
В отговор на сцената излиза мъж и 
призовава младежите да престанат с 
вражеските изказвания, иначе трябва 
да прекрати мероприятието. Младе-
жите отвръщат: „Щази вън!“. Ведна-
га след това мероприятието е разту-
рено. Участниците са пресрещнати 
пред дома на културата от полицаи и 
цивилни мъже, които ги карат веднага 
да се разотидат по домовете. Вместо 
това спонтанно се образува група от 
демонстриращи, която минава през 

центъра, скандирайки лозунги за 
свобода и срещу режима. Намесата е 
бърза и неочаквана. Някои успяват да 
побягнат. Други попадат в „трансфе-
рен пункт“ – отдалечена някогашна 
тухларна. Заподозрените водачи се 
озовават директно в участъка на На-
родната полиция за разпит.

Далеч от цялата тази суматоха, в 
един пасторски дом в Шванте край 
Берлин се случва събитие от ключово 
значение. Основана е Социалдемокра-
тическата партия. Както подобава 
на една порядъчна партия – с устав 
и принципи. За първи път след прину-
дителното сливане13 в ГДР отново се 
появява самостоятелна социалдемо-
кратическа партия. 

Превод от немски Людмила Димова



ин
т

ер
вю

И

Н

Е
Р

В

Ю

Т

Веселин 
Методиев

Томас 
Макгонигъл

Тодор Славчев, По време на почивка на 
хокеен мач на игрище „Юнак“ през 1952 г.
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Има	 само	 съвременна	 история	
според	една	прочута	формула	на	
Бенедето	Кроче.	Проблемите	ни	в	
настоящето	не	рефлектират	ли	до	
голяма	степен	в	разказа/разказите	
ни	за	българската	история?

Има справедливост в думите, че се 
занимаваме само със своето време. 
Бенедето Кроче с основание го е от-
белязал, но аз се опирам на друга мак-
сима. Св. Августин казва, че има само 
едно време и това е сегашното. И в се-
гашното е миналото сегашно, сегаш-
ното сегашно и бъдещото сегашно. В 
този смисъл всичко е днес. Професия-
та на историка е да се откъсне макси-
мално от човешкото всекидневие, да 
се опита да стане човек на миналото, 
оставайки обаче адекватен на разказа 
днес. И оттук има две възможности. 
Едната – да я нарека „манастирска“ 
– е да се откъснеш от днешното, да 
си останеш с миналото и да произ-
веждаш историография. Разказваш 
неща, опираш се на свидетелства и се 
появява един сполучлив научен труд. 
Втората възможност е по-трудна – 
да изпълниш ролята си на участник 
в сегашния процес, в който всички се 
учим или не се учим от миналото. В 

Разговор	с	проф.	Веселин	Методиев

„Освен	наивитета	от				
90-те	години	имаше	и	едно	
свръхочакване.	Помня	
това	свръхочакване	
в	самия	себе	си	след	
огромния	митинг	на	
Орлов	мост.	Това	наличие	
на	хора,	този	оптимизъм	
породи	огромни	очаквания.	
Нереални	очаквания.“

Преходи посткомунизъм

Протестите срещу правителството на Жан Виденов, 1997 г., 
фотография Надежда Чипева
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моя живот, преминал в две епохи – в 
тоталитарно и демократично об-
щество – неуспеха на тази роля съм 
виждал и в единия, и в другия случай. 
В единия случай ми се струваше, че 
неуспехът е предизвестен, защото 
пропагандата, казионната литера-
тура, идеологията осъждаха исто-
рика по-скоро на „манастирско мис- 
лене“. Да дам пример със себе си. Аз 
съм постъпил на работа в Държавния 
архив през март 1980 г. Не станах ас-
пирант тогава, бяха „ходатайства-
ли“ да получа двойка по руски, за да 
ме извадят от конкурса. Дължеше се 
на лично отношение към покойния ми 
баща в Института по история. Заех 
тази „манастирска позиция“ в архи-
вите и до ден днешен смятам, че ми 
е било много полезно. Не заради това, 
че съм се спасил от актуалността, а 
защото тази позиция ти дава много. 
Мнозина могат да ме упрекнат в мно-
го неща – и политически, и граждански 
– но не съм чул някой да ме упрекне, че 
съм професионално неинформиран. И 
това го дължа на тези 13 години в ар-
хивите. Това е алтернативата – да 
попаднеш в този малко отшелнически 
модел, който проф. Михаил Неделчев 
нарича „стоическата нормалност“, 
или да се опиташ да бъдеш част от 
всекидневието. 

Ако	се	върнем	30	години	назад,	как-
ва	беше	вашата	1989	година?	

Моята 1989 година в личен план за-
почна през 1988. На 8 март 1988 г. 
тогавашният шеф на архивите, по-
койният вече проф. Дойно Дойнов, ме 
извика в кабинета си, за да ми каже, 
че енциклопедията за държавните 
институции в България, която бяхме 
направили заедно с колегата Стоянов, 
е спряна. И че трябва да отида в изда-
телство „Петър Берон“, за да разбе-
ра какво става. Попаднах в ситуация, 
в каквато не бях попадал. С помощта 
на проф. Илчо Димитров книгата беше 
издадена, след като бе скъсана кола-
та с черно-бели илюстрации, за да се 
сложат цветни. И за да може снимка-
та на тогавашния държавен глава, на 
председателя на Държавния съвет 
Тодор Живков, да бъде преди снимка-
та на първия председател на Народ-
ното събрание Антим I. Имаше драма 

и защо Станко Тодоров е след Петко 
Каравелов. Книгата най-накрая изле-
зе, направиха ѝ такава реклама, че тя 
изчезна за няколко месеца, а тиражът 
ѝ стана библиографска рядкост. 

За мен тогава се смени времето и по-
паднах в някакво друго време. Едва 
тогава, казвам го с дълбок срам, на-
учих за трагедията с турците в 
България, и то защото в архивите 
се опитаха да ни накарат да сменя-
ме имената в инвентарните описи, 
в справочниците на архивния фонд. 
Става дума за десет километра до-
кументация, представете си колко 
имена има в описите вътре. Абсурд-
на задача, неизпълнима физически. 
Ала тогава видях другото, грозно-
то лице на тогавашната действи-
телност в месеците преди падане-
то на Берлинската стена. Самият 
10 ноември ме завари в Института 
по история. Бях отишъл да питам за 
защитата на свободната си аспи-
рантура, а там ми казаха: „Не знаеш 
ли, че Тодор Живков падна от власт!“.  
И трябва да призная, че седмица 
по-късно започна съвсем друг живот. 
Отивам в Института, а там всички 
стоят пред телевизора – за първи 
път излъчват Народното събрание. 
Тогава се произнесоха прочути фра-
зи като тази на Благовест Сендов: 
„Всички излишни станахме“. Мал-
ко след това настъпи истински ви-
хър и стана страшно интересно. И 
това е най-хубавото време в моя жи-
вот. Преживял съм може би едни от 
най-щастливите си мигове по площа-
дите и улиците. Усмихнатите лица на 
хората правеха и мен щастлив. Вре-
мето стана друго.

През	90-те	години	се	извърши	голя-
ма	промяна	в	българската	държава	
и	в	нейните	институции.	Но	какъв	
според	вас	е	ефектът	от	нея?	

Мисля, че има голяма промяна. Нача-
лото бе дадено от правителството, 
водено от Филип Димитров, но про-
мяната бе стартирана по неговия 
бавен начин. Филип Димитров е ряд-
ко срещана, почтена фигура, но той 
смяташе, че може да подобри хората. 
Казвал ми го е лично, което беше наив-
но. Всички страдахме от наивност, аз 

също. Въпреки това правителството 
му постави началото, даде старт на 
реституцията. Нещо, за което и пар-
ламентът помогна. Покойният Сте-
фан Савов влезе в конфликт с много 
хора, защото настояваше най-вече за 
справедливост. Тоест първо рести-
туция, а после приватизация. Много 
голям въпрос в цяла Източна Европа. 
Това е и сблъсък между поколенията. 
Имаше нещо, което на нашите дис-
кусии в НБУ започнахме да наричаме 
„ретроутопия“. Имаше представа у 
една група хора, в която бях и аз, че ще 
възстановим българското общество 
от периода между двете световни 
войни. В никакъв случай не това след 
19 май 1934 г., казваха такива като 
мен, а по-скоро онова от управление-
то на Ляпчев или Мушанов. А това 
беше свръхнаивно и свръхневъзможно. 

Пак да кажа – започнаха промени, 
които бяха захлупени през есента на   
1992 г. След това – при съвсем дру-
га динамика – всичко стана коренно 
различно. При един бурен процес, за-
почващ със Софиянски като служебен 
премиер и продължаващ с правител-
ството на Иван Костов, за шест ме-
сеца бяха свършени много неща, като 
се отчиташе поуката от 1991 г. Масо-
ви структурни промени. Без никакви 
илюзии, че някой някого ще превъзпи-
тава. Директно се търсеха нови хора. 
И тук грешките също бяха неминуеми. 
Извърши се „контрареволюция“, ако 
отчетем смисъла, който Едмънд Бърк 
внася в този термин: че само контра-
революцията е справедлива и че вся-
ка революция е несправедлива. Тоест 
възстановяване на собствеността не 
само в ръцете на отделни хора, но и в 
стопанския живот на България. Мис- 
ля, че това е гигантски успех. Но той 
струва много скъпо. Такава радикална 
промяна се плаща с политическа цена, 
тоест с доверие. Думата „приватиза-
ция“ се превърна в нещо отрицател-
но и нарицателно, но истината е, че 
България след 2001 г. постепенно се 
замогна като общество. 

И днес нещата са несравними. Ще дам 
две числа. На 4 февруари 1997 г. бях 
на Консултативния съвет при пре-
зидента Стоянов, защото Стефан 
Савов беше болен и аз го замествах. 
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Присъствах на това историческо 
събитие. Тогава министър-предсе-
дателят в оставка Жан Виденов съ-
общи, че държавата разполага с 300 
млн. долара, а бяха необходими 500 
млн. долара, за да се купи жито и да се 
осигури хляб. Това беше България на 4 
февруари 1997 г. Онзи ден четох в ме-
диите, че в банките има депозирани 
55 млрд. лв., а БВП надмина 120 млрд. 
лв. Не знам колко Българии е построил 
Тодор Живков, но тези числа са кате-
горични: промяната е била радикал-
на и полезна и това няма как да бъде 
оспорено. Това е успех. Има ли в този 
успех неуспех? Да. 

Откъде	дойде	неуспехът?

Част от полученото доверие бе из-
хабено и това бе цената, платена за 
стопанската реформа. Другата част 
от изгубеното доверие беше проб- 
лемната – от моралните претенции 
към управляващите. За мен това 
също беше проблем, такова е възпи-
танието, което съм получил вкъщи. 

Ще го илюстрирам с един пример. По-
койният Стефан Савов живееше на 
„Паренсов“, а аз живея на „Васил Лев-
ски“. Един ден той ми се обади, искаше 
да ми каже нещо важно. Бях вече вице-
премиер и министър. Заяви ми след-
ното: „Кажи на Иван (Костов), като 
минават по булеварда, да не свирят с 
тези сирени, че дразнят хората!“. Ка-
зах му: „Г-н Савов, това са линейките 
на „Бърза помощ“, които отиват към 
Сточна гара!“. Колите на властта не 
вдигаха шум, имаше изрични инструк-
ции, но дори той беше останал с по-
грешно впечатление. Искам да кажа, 
че изискванията на градските хора в 
морален план бяха много високи. Реал-
ностите не се засрещнаха с високите 
очаквания. Така и не се разбра, че хора-
та, управлявали тогава България, не 
бяха обикновени посткомунисти. 

Преход	или	посткомунизъм	–	как	
бихте	определили	изминалите	30	
години?	

Това е сблъсък от гледна точка на раз-
лични науки. Социологията и полити-
ческите науки са въвели понятието 
преход (transition), което не може да 
бъде избегнато, защитено е с много 
аргументи. В исторически изследва-
ния, които познавам, понятието оба-
че е посткомунизъм. И мисля, че то е 
по-точното от историческа гледна 
точка, когато се занимаваш с хора и 
общества, които променят нагласи-
те си. Не можеш просто да прекрачиш 
през някакъв „преход“ и да се озовеш 
на друго място. Освен това, като ис-
торик, бих попитал: кое не е преход в 
историята на хората от Древен Еги-
пет насам? Нали всичко е прехождало 
от едно състояние в друго. Навсякъде 
имаме промени – понякога по-бавни, 
друг път по-радикални. И когато се 
отдалечават времена, старото ви-
наги е оставило нещо в новото. 

Казахте,	че	има	два	начина	на	пи-
сане	на	историята.	По	кой	начин	
написахте	книгата	си	за	д-р	Кон-
стантин	Стоилов?

Исках да съм в крак с настоящето. 
Отначало книгата се казваше „Кон-
стантин Стоилов и политическата 
добродетел“. Георги Гочев ми пред-
ложи другото заглавие – „Един много 
добър човек“. Той го откри в казаното 
от Петко Каравелов в деня, когато 
погребват Стоилов. Отначало загла-
вието ми се стори някак ненаучно. 
Но аз нямах желание да пиша научен 
канон и съм щастлив, че тази книга 
си пое по пътя. Важно беше за мен да 
видя колко от идеите на д-р Стоилов 
са живи. Един пример. В края на XIX в. 
той заявява следното: „Крайно време 
е националното да отстъпи пред чо-
вечното“. Това и днес е остра тема за 
Европа. 

Много държах да напиша тази книга, 
защото все се пише история на злото, 
което също е някакъв посткомунис-
тически манталитет. Ние все пре-
небрегваме градския човек в Европа, 
изградил днешния модел на благоден-
ствие. А заради това живеем в онзи 
„златен милиард“ в света, както го 
наричат икономистите. Нещо абсо-
лютно непознато преди 100 години. 
Няма човек в България, който да се 
сравни с дядо си и да твърди, че живее 

фотография               
Надежда Чипева
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по-зле от него. Има и случаи на ударе-
ни хора, на „поразени хора“, както ги 
нарича Теодора Димова, които живее-
ха по-зле от родителите си, но мисля, 
че през последните години и те живе-
ят по-добре. Говоря най-вече за град-
ските хора, за жителите на големите 
градове в страната. 

Тук	стигаме	обаче	до	парадокса	
за	историческия	оптимизъм	и	ис-
торическия	песимизъм.	Дори	след	
войните	е	имало	някакъв	оптими-
зъм.	Днес	въпреки	данните,	които	
споменахте,	сякаш	не	е	така.	Има	
ли	обяснение	за	това?

Според мен освен споменатия наиви-
тет от 90-те години имаше и едно 
свръхочакване. Помня това свръхо-
чакване в самия себе си, след огромния 
митинг на Орлов мост, където няма-
ше как да си пробия път около стади-
она, а след това видях докъде се бе 
ширнало множеството от хора. Това 
наличие на хора, този оптимизъм по-
родиха огромни очаквания. Нереални 
очаквания. Спецификата на големите 
очаквания е, че нещо трябва да бъде 
извършено от някой друг. Имаше очак-
ване, че „ще стане като в Европа“. „Ще 
стане“ обаче не предполага усилие от 
страна на човека, който го произнася. 
„Ще стане“ някъде, някой ще го на-
прави. Това е илюзия. Тези очаквания 
не бяха коригирани във времето. Има 
ги и днес. Затова и моите студенти 
много трудно си представят комунис-
тическото минало.

Мислите	ли,	че	днес	има	консенсус	
за	онова,	което	е	било	някога?	Или	
по-скоро	има	две	версии,	които	са	
в	латентно	противопоставяне,	и	
само	от	време	навреме	има	изриг-
ване,	например	за	учебниците	по	
история?	Ако	е	така,	защо	демок-	
ратичната	общност	не	можа	да	
наложи	–	не	по	силов	път,	разбира	
се	–	своята	оценка	за	онова	минало?

Глаголът „налагам“ сякаш предполага 
сила. А налагането в един спокоен, 
демократичен ред на обществото 
е много дълъг процес. То трябва да 
съдържа в себе си огромен брой убе-
дителни аргументи, за да се постиг-
не консенсус. Не знам колко време е 
потребно за постигането на такъв 

консенсус. Мисля, че това е много дъ-
лъг процес. И нека ви коригирам: освен 
споменатите две общности има и 
трета общност, която изобщо не се 
интересува от това. И тази общност 
нарасна. Ако говорите по тези теми 
пред студентска аудитория, ведна-
га виждате тези три групи. Едните 
казват: не е било така; другите: прав 
сте, прав сте; а третите питат: 
вие за какво спорите? Всичко започва 
най-вече от разказите вкъщи за оно-
ва време. Училището е втори фактор, 
и то с намаляваща сила. Не защото 
учителите нямат авторитет, а за-
щото определящ е „разказът вкъщи“. 
И всеки такъв сблъсък на разказите 
поражда електорални последици. Този 
сблъсък се предизвиква от демокра-
тичната общност и винаги носи елек-
торална победа на БСП. Винаги. За-
щото от този сблъсък избирателите 
вдясно се вдигат с нищожен процент, 
а вляво се получава масова консоли-
дация. Започва се с разказа: „Не беше 
само лошо…“. Мисля, че на изборите в 
София отново ще видим това. Да не 
говорим за други места в страната. 

Българската историческа наука не 
може – и от това ме боли – да заеме 
позицията на стожер на миналото. 
Самата тя се разкъса вътре в себе си 
персонално – на „нашите“ и „вашите“. 
И то по начин, който не е симпатичен, 
погледнат отвън. Центърът на Со-
фия винаги възприема тези аргумен-
ти и там те винаги печелят подкре-
па. Това обаче е субкултура. Ала тази 
малка общност е важна, тя е гарант 
за българската демокрация.

Не	трябва	ли	тази	версия	за	кому-
нистическото	минало	да	се	съпът-
ства	от	постоянна	бдителност	в	
настоящето?	Ако	се	стига	дотам,	
че	и	днес	един	човек	се	обажда	по	
телефона	и	едва	тогава	пожарните	
коли	тръгват	в	съответната	по-
сока,	за	да	гасят	пожара.	Съзирате	
ли	тук	аналогия	с	миналото?

Според мен аналогията между кому-
нистическия режим и поведението 
на Бойко Борисов е малко пресилена. 
Комунистическият режим се уста-
новява през гигантско физическо из-
требление на хора. Волята на избира-
телите изчезва, стопява се за броени 

дни. Бойко Борисов е харизматична 
фигура, която събира реално доверие, 
защото се държи като Марлон Брандо 
от филма „Кръстникът“, излизайки от 
подземния свят. Представете си що 
за етюд е това! Дълго съм размишля-
вал над него. Разигравам го понякога 
пред студентите и те започват да се 
смеят, без да имам особени актьорски 
заложби. Този етюд е сполучлив и хо-
рата му се радват. Това е истината. И 
тук няма никакъв тоталитарен под-
ход. Това се харесва. А защо се харес-
ва, е наистина важен въпрос. И нека 
кажем, че етюдът не е само българ-
ски. Помислете си какви мотиви, как-
ви аргументи има един американски 
гражданин, който гласува за Доналд 
Тръмп. За един маниак и психически не-
уравновесен човек, което е изписано 
на лицето му. Борис Джонсън във Ве-
ликобритания играе същия етюд. При 
това той и Тръмп играят ролята на 
консерватори, което е още по-труд-
но представимо. Когато казах на един 
от нашите млади десни хора поне да 
прочетат какво казва папа Франциск 
за съвременния свят, той ми отвър-
на: „Папата е либерал“. И аз се отча-
ях. След като папа Франциск може да 
бъде наречен „либерал“, бъркотията 
е страшна. 

Но да се върна на Бойко Борисов. Той 
има шанса да се харесва. И това го на-
товарва с управление, от което той 
почти нищо не разбира. Нещо, което 
усложнява нещата, но пък съвпада със 
замогването на България. Ако я няма-
ше приватизацията, Борисов не би 
имал никакъв шанс, дори да е най-го-
лемият актьор. Но неговото управ- 
ление върви заедно със замогването. 
Българската икономика е вече част 
от европейската икономика. 

Какво	показва	прочитът	ви	като	
историк	на	настоящето:	има	ли	
криза	на	държавността	–	на	пар-
ламентаризма,	изпълнителната	
власт,	 президентството,	 дори	
на	 конституционния	 модел	 в	
страната?

Да, има. Ще дам един пример. Спо-
ред Търновската конституция кня-
зът избира и назначава министрите, 
като избира един от тях за минис-
тър-председател. През март 1880 г. 



36

октомври 2019

Веселин Методиев е роден през 
1957 г. Завършва история в СУ 
„Св. Климент Охридски“ през 
1979 г. Народен представител 
в 37-ото, 38-ото, 40-ото, 41-ото 
НС. В периода 1997–1999 г. е ви-
цепремиер и министър на обра-
зованието и науката в прави-
телството на ОДС, оглавявано 
от Иван Костов. Доктор на ис-
торическите науки, професор 
в Нов български университет. 
Автор на книгите „Българ-
ските държавни институции 
1879–1886“, „Българските кон-
ституции и конституционни 
проекти“, „Конституционният 
дебат в българския парламент 
през XIX в.“, „Един много добър 
човек. Константин Стоилов и 
политическата добродетел“. 

Веселин 
Методиев

втора победа на Либералната партия 
заставя българския княз Александър 
I да подпише указ, в който се казва: 
„назначавам за министър-председа-
тел и министър на външните работи 
Драган Цанков“. А това е лидерът на 
спечелилата изборите партия. И на 
второ място се казва: по негово пред-
ложение, което го няма в Конститу-
цията, назначавам тези и тези за 
министри. Това е отдаване на власт 
от княза в полза на демокрацията. 
Този „министърпредседателски тип 
управление“, въведен за 6 месеца, е ги-
гантски институционален успех. Ги-
гантски конституционен успех. Сега 
е тъкмо обратното. Едно от най-от-
вратителните неща, които съм пре-
живявал политически, наблюдавайки 
конституционния живот в България, 
е връчването на третия мандат. Тази 
игра по Конституция позволява на 
тъмно, с тайни уговорки, да се появи 
правителство, което е извън вота на 
хората. Страшно безобразие, но то е 

залегнало в конституционния текст. 
Трябва да се поправи, но си остава и до 
днес. Всички го видяха, когато се поя-
ви правителството на Любен Беров. 

Второ, защо трябва да има служебно 
правителство? Защо да попадаме в 
капана, в който попадна в края на ман-
дата си президентът Плевнелиев? 
Каква е ролята на служебното пра-
вителство? Щом си загубил властта, 
понеси достойно последиците и ор-
ганизирай прилично изборите. А не да 
слезеш от сцената, да поизпереш био-
графията си и след няколко месеца от-
ново да те изберат. Какво е това на-
халство? В същото време служебните 
министър-председатели се държат 
като рокзвезди, макар да са само ня-
какви чиновници. Ненужни чиновници. 
Още един конституционен проблем. 

Това	не	ни	ли	връща	към	една	кон-
статация	от	дневника	на	д-р	Кон-
стантин	Стоилов,	която	присъст-
ва	и	във	вашата	книга:	„Всичко	
това	е	началото	на	шарлатани-
ята.	Страх	ме	е,	че	тя	ще	стане	
държавна	система	у	нас“?

Нека кажа само: текстът е написан 
от Константин Стоилов, когато той 
е едва на 27–28 години. Написан е от 
един почтен и добре възпитан човек, 
който, срещайки се с тези, които сега 
наричат „главанаци“, просто не е мо-
жел да не се възмути. Целият текст 
от дневника му показва, че по-ната-
тък, без да е търпим към шарлата-
нията, той разбира, че тя е част от 
живота. Няма общество от идеални 
хора. И броят на шарлатаните не е 
никак малък, но такава е човешката 
природа. 

А	какво	става,	ако	шарлатания-
та	превземе	политиката?	Не	се	ли	
стига	тогава	до	завой	към	авто-
ритаризма,	което	днес	донякъде	
наблюдаваме	в	Източна	Европа?	

Авторитаризмът изисква голямо ко-
личество простаци. Те обаче трябва 
да се емоционално превъзбудени от 
нещо, за да вземат връх. За да могат 
да заразят с емоционалната си пре-
възбуда и останалите хора. Това се 
случва по времето на Хитлер. Герман-
ското общество масово се разболя-
ва. При българското общество ми се 

струва, че това е невъзможно. Пре-
калено силен е образът на Андрешко 
в българското съзнание. Прекалено 
много ехидност и присмехулство има 
около нас. Цветан Стоянов пише за 
тези неща, а Георги Марков му от-
говаря в „Задочните репортажи“. 
Двамата дълго са водили този инте-
лектуален разговор. При последната 
им среща в Лондон Георги Марков му 
казва: „Надявам се, че не си се обидил, 
че избягах“. Отговорът на Цветан 
Стоянов бил: „Надявам се, че не си се 
обидил, че останах“. Такива разговори 
са гаранция, че демократичната идея 
в България има шанс. Такива персо-
нажи укрепват позициите на демо-
крацията. Българите разполагат с 
такива персонажи, което звучи дори 
прекалено оптимистично. Аз се сре-
щам и разговарям с такива хора. Око-
ло тях, разбира се, я има и ехидността 
на простака. Но и тя, по парадоксален 
начин, също пречи на авторитарно-
то. Тя също си обособява зона, в което 
то няма място. 

Ще ви разкажа една история, която 
е пример за това. Познавах добре по-
койния писател Христо Калчев, бо-
хем и пияница. Срещнах го след една 
„Всяка неделя“, в която той участва, 
а Кеворкян изобщо не можа да вземе 
думата. Христо Калчев разказа как 
му откраднали колата, обадил се на 
Васил Илиев от ВИС и колата му била 
върната в петък. Но той беше оти-
шъл във „Всяка неделя“ за нещо друго 
– искаше да говори за пиратите. „Ис-
панците и португалците ги бесеха на 
мачтите, а англичаните ги направи-
ха генерал-губернатори“ – каза той, 
стана и си тръгна. Срещнах го след 
това в Созопол и го попитах защо го-
вори такива работи. По този начин 
отправя посланието: „Всяка мутра –                                                                         
кмет“. Разговорът ни беше през      
1995 г. „Че какво лошо има в това?“ – 
попита ме Христо Калчев. Той умря, а 
аз доживях да видя казаното от него. 
Ето защо ще ви отговоря, че всички 
ние в Източна Европа боледуваме от 
общи болести, но има и чисто българ-
ски специфики. Трябва да си го призна-
ем, ако искаме да сме реалисти и да не 
бягаме от отговора.

Разговора води екип на „Култура“
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Как	в	апартамент																	
в	Манхатън	през	70-те										
и	80-те	години	се	пише	
роман	за	агонията	на	лидера	
на	българската	опозиция	
през	1947	г.?	Среща	с	автора	
на	романа	„Предсмъртните	
видения	на	Никола	Петков“	
(„Сиела“,	2019	г.).	

С	писателя	Томас	Макгонигъл	
разговаря	Димитър	Кенаров

Да се въплътиш

Първото	ви	посещение	в	България	
е	било	през	1967	г.	Разкажете	как	
се	случи	това?	Какви	бяха	първите	
впечатления	от	комунистическа	
България	на	един	млад	американец?	
Промениха	ли	се	с	времето?

Слязох от влака в София през септем-
ври 1967 г. и тръгнах нагоре по това, 
което, вече знам, е било булевард 
„Христо Ботев“. Стъмваше се, а аз 
носех една карта, внимателно тран-
слитерирана на латиница от бъл- 
гарския туристически офис в Лондон. 
Спрях до един павилион и попитах 
момичето вътре къде мога да получа 
туристическа информация? Тя каза: аз 

говоря малко английски. Ожених се за 
това момиче, Лилия, и двамата напус-
нахме България следващата пролет. 
Заминахме за Дъблин, като пътьом 
минахме през Венеция, Париж и Лон-
дон. Няма да описвам в подробности 
бюрократичните трудности около 
сватбата ни през 1967 или пък ареста 
ми заради един текст на „Бийтълс“, 
който написах на покривка в един рес-
торант. Както и да е, животът ми в 
София започна с тази първа разходка 
по улиците. 

Кога	за	пръв	път	чухте	за	Никола	
Петков?

Двамата с Лилия живяхме в малка 
квартира на площад „Гросвенър“ в               
Дъблин, хубав адрес, но в грешния 
град. Преподавах английски на чуж-
денци, а Лилия беше сервитьорка в 
дъблински студентски център. Ве-
чер столът се превръщаше в нощен 
ресторант с меню без цени. Един ден 
ни се обади Майкъл О‘Риордейн, шо-
фьор на автобус и председател на 
Ирландската комунистическа пар-
тия. Обясни ни, че майката на Лилия 
се свързала в София със сина му и му 
била предала нещо за дъщеря си, коя-
то живеела в Дъблин. Момчето било в 
София във връзка с някаква младежка 

вНикола Петков
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конференция за мир, организирана от 
Българската комунистическа партия. 
Отидохме на гости на О,Риордейн, но 
още като прекрачихме прага, той ни 
каза: „Синът ми, синът на револю-
ционер, е изгубил наденицата, която 
майката на вашата жена е изпрати-
ла по сина ми на дъщеря си“. Беше го 
срам и за компенсация, каза, искал да 
ни подари книга за великия българ-
ски революционер Георги Димитров, 
единствената книга за България в 
библиотеката му. Благодарихме му, 
като, разбира се, и ние съжалявахме 
за изгубената луканка. 

По пътя към къщи погледнах заглави-
ето: „Димитров не хаби куршуми“ от 
Михаил Пъдев. Да, беше наистина за 
България, но всъщност представля-
ваше разследване по делото и екзеку-
цията на българина Никола Петков. 
Стана ни смешно как един комунист 
ни даде тази толкова антикомунис-
тическа книга. Предполагам, че О,Ри-
ордейн е прочел само заглавието, кое-
то всъщност беше цитат от дебат в 
контролирания от комунистите пар-
ламент точно преди показното дело 
на Петков, довело до екзекуцията му.  

Какво	точно	в	Никола	Петков	ви	
заинтригува?

Както може би знаете, през 60-те ня-
маше почти нищо написано за Бълга-
рия и затова тази книга се премести 
заедно с нас в Америка, от Уисконсин 
във Вирджиния и накрая в Манхатън.  

Посетих България отново през 1973 г. 
на два пъти – веднъж през пролетта, 
а после през декември, защото Лилия 
се притесняваше за майка си в София, 
след като сестра ѝ беше избягала зад 
граница в Югославия заедно със сина 
си, откъдето бяха настанени в бе-
жански лагер край Виена. 

Мога да ви разкажа как ги посетих в 
едно циганско село в Югославия, къ-
дето се укриваха от югославската 
полиция, защото всъщност циганите 
бяха единствените, към които един 
бежанец тогава можеше да се обърне. 

Мога да ви разкажа за различните 
странности на живота в България; 

за магазините, в които се пазаруваше 
само с валута; за липсата на големи 
номера обувки; за манията по аме-
риканска дъвка; за онова незабрави-
мо момиче на име Харитена Белева, 
което срещнах в едно кафене на то-
гавашния площад „Ленин“, където се 
подвизаваха глухонемите. Но през ця-
лото това време книгата за Петков 
кротко ме чакаше. 

В края на 70-те и началото на 80-те, 
докато работех като куриер, пишех и 
пренаписвах нещо, което, сега осъз- 
навам, е било просто вид отлагане, 
защото ми липсваше искрата на неиз-
бежната, съществена и необходима 
визия. Тогава си представих сцената с 
обесването на Никола Петков.  Дълбо-
ко в себе си винаги съм пазел спомена 
за една бележка на Хана Грийн от три 
думи, прикрепена към много кратия ѝ, 
но велик роман „Мъртвите на къща-
та“: визия, документ, памет. 

И сега, години по-късно, си мисля също, 
че книгата се роди, защото про-                                                                                       
изхождам от римокатолическо се- 
мейство и като човек, който се инте-
ресува от душата си, бях чел за едно 
упражнение в книгата на Игнатий 
Лойола „Духовни упражнения“, което 
препоръчваше да си въобразиш как 
лежиш на смъртния си одър и гледаш 
лицата на околните и си представяш 
какво си мислят. Знаех, че тези екзе-
куции в Източна Европа бяха мръсна 
работа. Знаех, че там просто пуска-
ха хора на въжето и ги оставяха да се 

задушат бавно. Спомних си и как Хит-
лер е изпитвал удоволствие, докато 
е гледал филмовите ленти на екзеку-
циите на организаторите на прова-
ления атентат срещу него – как са 
умирали бавно, удушени на струни от 
пиано. 

Имахте	ли	достъп	до	достатъч-
но	източници?	Можете	ли	да	ми	
разкажете	за	процеса	си	на	писа-
не?	Къде	срещнахте	най-големи	
трудности?	

Когато си женен за българка, осъзна-
ваш всъщност колко малко българи 
има в САЩ. Постепенно обаче започ-
ваш да ги срещаш и така стигнах до 
племенника на Петков, който лежеше 
обездвижен в един старчески дом в 
Бруклин с незарастваща рана на стъ-
палото. Той ми разказа за чичо си, а аз 
просто го слушах. Запознах се и с Ки-
рил Бляк, наполовина българин, осно-
вател на катедрата по международни 
отношения в Принстън. Имаше и кни-
ги за България, не бяха много, но поня-
кога това си има своите предимства. 
Принстънската библиотека (пред-  
полагам защото Блек беше препо-
давател там) имаше копие от сте-
нограмата на делото срещу Петков 
– комунистите някога са се гордеели 
с това дело и бяха публикували сте-
нограми на доста езици. Доколкото си 
спомням, книгата със стенограмата 
никога не беше заемана от библиоте-
ката. И накрая – до мен беше жена ми, 
майка ѝ, моят племенник. Имах напъл-
но достатъчно източници.

Чисто	на	психологическо	ниво	как-
во	беше	да	се	преродиш	в	умиращия	
Никола	Петков	в	апартамент	в	
Манхатън?

Предполагам, че като дете имах къс-
мета родителите ми да са по-въз-
растни и прекарахме доста време по 
погребения. И тъй като родителите 
ми не обичаха бавачки, ни водеха заед-
но с тях, което доста често съвпада-
ше с периода около Коледа. Спомням си 
как родителите ми говореха за умре-
лия в ковчега. Така че смъртта за мен 
не беше нещо необикновено. Дори си 
спомням как не разбирах защо хората 

„Книгата	излезе				
в	Съединените	
щати	през	1987	г.,														
а	през	1992	г.	
част	от	нея	бе	
публикувана	в					
сп.	„Съвременник“.	
Но	това	си	беше	
и	после	книгата	
потъна.“
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закусват – леля ми беше казала как 
баща ѝ умрял, след като закусил. Как-
то и да е, детският ми ум не можеше 
да разбере какво се случва. Но аз и сега 
не мога.

Книгата	 ви	 превръща	 сивите	
факти	на	историята	в	нещо	като	
литературен	мит.	Разкажете	ми	
как	виждате	в	работата	си	на	ро-
манист	връзката	между	факти	и	
въображение?	

Като става въпрос за мит или фикция, 
професорите по литература непре-
къснато питат децата да открият 
този или онзи мит в произведението. 
Джойс доста се е забавлявал с подобен 
тип критици. Но трябва да подхвър-
лиш някакъв кокал, за да могат учени-
ците да го глозгат. За себе си мога да 
кажа, че предпочитам да се придър-
жам към името си, Томас, Тома, който 
казва, че не ще повярва в Христос, до-
като не бръкне с пръст в раните Му. 
Както и да е, когато четем биогра-
фии, ние винаги бързаме да стигнем 
до сцената със смъртта, сякаш това 
е единствената функция на биографи-
ята. Докато при романите ние четем 
или би трябвало да четем изречение 
по изречение и абзац по абзац.

Работите	в	традицията	на	мо-
дернистката,	авангардна	лите-
ратура.	Разкажете	ми	за	вашите	
най-важни	литературни	влияния?	

Първият роман, който прочетох, беше 
„Погледни към дома, ангеле“ на Томас 
Улф. В гимназията ми в Пачог, на Лонг 
Айлънд, ни караха да четем глупости 
като Томас Харди и Джордж Елиът, 
но аз ползвах комикс версиите им, за-
щото по това време не трябваше да 
пишем съчинения. Улф не беше попу-
лярен и ми беше приятно да открия, 
че един от най-великите немски пи-
сатели, Томас Бернхард, беше пре-
вел пиеса на Улф, а пък Петер Хандке 
обожавал „Погледни към дома…“. Може 
би те са знаели повече от глупавите 
ни преподаватели по литература, 
които ни хранеха насила с полити-
чески коректни текстове. Но ще ви 
дам един списък на писатели, които 
трябва да бъдат четени: Т. С. Елиът, 

Езра Паунд, Хана Грийн, Джеймс Джойс,                      
Томас Бернхард, Хуан Карлос Онети, 
Хосе Лесама Лима, Флан О’Брайън, 
Луи-Фердинан Селин, Ернст Юнгер, 
Мигел де Унамуно, Е. М. Чоран, Макс 
Щирнер, Фокнър, Керуак, Тургенев, 
Уве Джонсън, Нелида Пиньон, Бланшо, 
Жюлиен Грийн, Едуард Далбърг, Джийн 
Рис. И си набавете бройка от „АБВ на 
четенето“ на Езра Паунд. 

Защо	книгата	ви	излиза	на	българ-
ски	след	толкова	много	години?

Книгата излезе в САЩ през 1987 г., а 
през 1992 г. част от нея бе публику-
вана в сп. „Съвременник“. Но това си 
беше и после книгата потъна. Пред-
полагам, че в първите години след 
промените пазарът на книги в Бъл-
гария бе залят от всякакви боклуци, 
които комунистическият режим бе 
отказвал да издаде, хората са има-
ли нужда да се наядат с отпадъците 
на масовата западна литература. Но 
това омръзва по някое време и пред-
полагам, че е дошло време за промяна. 
Младите хора, най-добрите от тях, 
са любопитни. Другите просто ис-
кат да потънат в забравата и да си 
живеят живота – но какво лошо има 
и в тази философия. И въпреки това 
се радвам най-много, когато младите 
хора се интересуват и искат да нау-
чат нещо.  

Забелязал	 съм,	 че	 следите	 от-
близо	българската	литература	в	
превод.	Кои	български	автори	ха-
ресвате	най-много	и	намирате	за	
най-интересни?	

Георги Господинов и Виктор Пасков, 
защото вярват на това, което виж-
дат. Чувал съм, че Пасков е умрял от 
алкохолизъм, което сигурно означава, 
че е бил доста самотен. Аз самият не 
говоря чужди езици, но ми се струва, 
че като цяло книгите, които се пре-
веждат, са имитация на това, което 
е модерно сред малките бутикови из-
дателства в Щатите. Ще те публику-
вам, ако и ти ме публикуваш. Но да ви 
кажа честно, нямам против да проче-
та роман от български автор, който 
прави списък на разбитите тротоари 
в София.

Успя	ли	България	да	се	справи	с	ко-
мунистическото	си	минало?	Какви	
са	днешните	ви	впечатления	от	
страната?

Шест седмици тук, разбира се, не ме 
правят особен авторитет по въпро-
са. Но съм удивен от белите петна в 
музеите и художествените галерии, 
които посетих в София и Варна. Къде 
са всичките картини, рисувани между 
1944 и 1980 г., да речем. Има информа-
ция за тези картини, исторически бе-
лежки, но… няма картини. Германците 
страдат от същия проблем. Къде са 
им картините от периода между 1933 
и 1944 г. Всички знаем защо ги няма, но 
липсата говори, че нещо е скрито. Бих 
ви насочил към работата в областта 
на психологията на доктор Джордж 
Камен (Георги Каменов), който има 
един непубликуван ръкопис, „Управ- 
ляващите, жертвите и тишината 
(възможен опит за психоаналитично 
разбиране на посттоталитаризма).“ 
Но се съмнявам, че някой се интересу-
ва от подобни неща в България днес.

Кратки	новини	и	социални	медии	
запълват	голяма	част	от	времето	
ни	за	четене,	а	концентрацията	ни	
е	станала	почти	нулева.	Вижда-
те	ли	бъдеще	за	онези	по-трудни	и	
експериментални	книги,	подобни	
на	вашата,	които	изискват	по-ин-
тимна	връзка	с	текста?	

Книгите винаги са били малка част от 
въображаемия свят на една държава. 
Истински книги се четат и днес, но 
не и в академичния свят. Истинските 
книги се предават от човек на човек. 
Ето такива хора са запазили паметта 
на Хърман Мелвил, след като е потъ-
нал в анонимност. Ето такива хора 
знаят, че Джеймс Томсън е написал 
двете най-велики стихотворения в 
Англия през XIX в., „Безсъници“ и „Гра-
дът на ужасната нощ“. Ето такива 
хора продължават да си предават 
„Събиране на доказателства“ на Томас 
Бернхард или „Кратък живот“ на Хуан 
Карлос Онети, или „Паралелни живо-
ти“ на Петер Насас, или „Годишнини“ 
на Уве Джонсън. Това е. 
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Всичко започна с обявяването на се-
демчленното жури, оглавено от поч-
ти неизвестната аржентинска режи-
сьорка Лукреция Мартел, чийто филм 
„Зама“ беше показан извън конкурса на 
Венеция преди две години, както и на 
останалите малко познати имена.

После дойде откриването на фести-
вала. На пресконференцията за пред-
ставянето на журито Мартел заяви, 
че няма да присъства на официалната 
прожекция и на приема след филма „Аз 
обвинявам“, защото режисьорът Ро-
ман Полански има присъда в САЩ за 
сексуално насилие над непълнолетна. 
За тези думи според дипломацията 
би трябвало веднага да бъде смене-
на като председател на жури, което 
обаче не стана. По-късно Мартел се 
извини, но беше одумвана през всич-
ките дни. Очевидно си е променила 
мнението или пък е била принудена от 
останалите си колеги да стори това, 
защото френският филм „Аз	обвиня-
вам“	(„Офицер	и	шпионин“) взе вто-
рото по значение отличие –  голямата 
награда Сребърен лъв. Именно Мар-
тел я връчи на актрисата Еманюел 
Сение, съпруга на Полански, дошла да 

я получи. В кратко приветствие, про-
четено от нея, режисьорът благодари 
на всички актьори и на продуценти-
те, но не и на журито, както направи-
ха абсолютно всички наградени. 

През декември 1894 г. френският ка-
питан от еврейски произход Алфред 
Драйфус (Луи Гарел) е обвинен като 
шпионин, даващ информация на нем-
ските неприятели. Осъден от вое-
нен съд на доживотен затвор, той е 
изпратен да излежава присъдата на 
остров. Доказателствата са малко и 
неубедителни. Само полковникът от 
контрашпионажа Жорж Пикар (Жан 
Дюжарден) разбира, че в разследва-
нето е допусната огромна грешка и 
че Драйфус е невинен. След ареста му 
информацията продължава да изтича. 
Кой е истинският предател, се пита 
Пикар. Опитът му да открие исти-
ната постепенно го изолира от коле-
гите му. На пръв поглед шпионска ис-
тория, потънала в мистерия, особен 
прочит на Полански върху аферата 
„Драйфус“. Самият капитан, освобо-
ден едва след 12 години, е за кратко на 
екрана, превзет от Пикар, в брилянт-
ното изпълнение на Дюжарден, през 

чийто поглед и мнение се разнищ-       
ва всичко. Зрителят е изправен пред 
дилемата между безкористния дълг 
и умишленото желание за кариера. 
Процесът разделя военни, политици, 
обществено мнение. Писателят Емил 
Зола изпраща до френския президент 
известното си писмо „Аз обвинявам“. 
Неговото прочитане на екрана е един 
от най-силните моменти във филма, с 
изумителна камера и виртуозен мон-
таж. Чрез този незабравим епизод По-
лански обвинява едни и оневинява дру-
ги. Изключително изпипан филм във 
всичките си компоненти – стегната 
драматургия, в която немалка роля 
играят документите от епохата, 
вестници, писма, подписи, калигра-
фията им и тяхното разчитане; бърз 
ритъм за създаване на напрежение; 
споен актьорски ансамбъл, в който 
са Еманюел Сение и Матийо Амалрик. 
Костюмите, сценографията и декори-
те са в унисон с епохата. Брилянтно 
произведение на изкуството, неслу-
чайно наградено и от Федерацията на 
световните кинокритици ФИПРЕССИ.

„Аз обвинявам“ заслужаваше Златен 
лъв, но той отиде при американския 

Соня Александрова

Странната Венеция

76-ата	Мостра	на	
киното	във	Венеция				
(28	август–7	септември)	
със	своите	21	конкурсни	
заглавия,	борещи	се							
за Златен лъв,	избрани	
измежду	3621	филмa,	
премина	под	сянката	на	
спорове	и	съмнения

2019
Специално							
за	„Култура“

„Жокера“, реж. Т. Филипс
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филм	 „Жокера“	на	Тод	Филипс. Ли-
цето на Мартел просия от щастие. 
Филмът беше втори след този на 
Полански в класацията на журнали-
стите във всекидневния фестивален 
бюлетин. И се предполагаше, че ще 
вземе наградата за най-добра мъжка 
роля на Хоакин Финикс, който изнася 
творбата на плещите си. Неслучайно 
актьорът дойде и застана на сцената 
редом до режисьора, ръкува се с всеки 
член на журито. То обаче явно предпо-
чете да запази актьора за един заслу-
жен бъдещ Оскар и намери компромис-
но решение със Златния лъв, защото 
статутът на фестивала не позволя-
ва две от осемте основни награди да 
отидат при едно и също заглавие. 

САЩ през 80-те години, Готъм. В за-
тъналия в мръсотия град клоунът 
Артър Флек разсмива срещу заплаща-
не деца и възрастни, но усмивката му 
изчезва вечер, когато е принуден да 
се грижи за болната си майка, с която 
живее. Тя му завещава да бъде щаст-
лив и да носи радост на околните, но 
самата крие страшно минало. Финикс, 
отслабнал с 15 килограма, се движи на 
екрана с лекотата на танцьор. Героят 
му мечтае да стане известен кабаре-
тист, но непрекъснатите разочаро-
вания го превръщат в жокер, жаден 
за мъст. Усмивката е заменена с кръв, 
радостта с отмъщение. Жокерът е 
тормозен, отхвърлян, тъпкан и по-
степенно потъва в бездната на лу-
достта, превърнала го в престъпник. 

„Ако искаш да си палячо, прави го 
добре“, казват му. Ето го със зеле-
на перука, червен нос и уста в същия 
цвят, разрязана като рана, с цвете в 

карираното сако, дълги обувки, олов-
нобяло по бузите, смесено с червило. 
Болният – истински или мним, нор-
мален или с отклонения, постепенно 
си отмъщава на всички, които са го 
натикали в мръсотията на града и 
на живота. Финикс е неподражаем и 
неузнаваем, взривява екрана, прави 
безспорно една от върховите си роли. 
Всичко е точно, но жестокостта и 
болката са безкрайно повтарящи се 
във филма. Така и не внушават търсе-
ното социално безпокойство. „Жоке-
ра“ е филм с няколко финала, определе-
но заснет с цел да привлече масовата 
публика.

Тя няма да е толкова многобройна, ако 
гледа шведската творба „Относно	
безкрайността“ на Рой Андершон, 
получила Сребърен лъв за най-добра 
режисура. Наградата беше неочаква-
на и неодобрена от мнозинството. За 
мен филмът – донякъде тематично и 
изцяло стилистично – е продължение 
на „Гълъб, кацнал на клон, размишлява 
за битието“ на същия автор, спечелил 
Златен лъв през 2014 г. Този е по-ме-
ланхоличен и мрачен. Напевен жен-
ски глас разказва зад кадър истории, 
несвързани сюжетно. Режисьорът ни 
разхожда из миналото – появяват се 
Хитлер в своя бункер, разрушената 
от войната катедрала в Кьолн, дори 
Христос; проектира бъдещето, но 
най-вече ни потапя в настоящето 
чрез наблюдавани във всекидневие-
то различни ситуации. Едни от тях 
са комични, други тревожат с пасив-
ността на участващите герои. Зад 
привидната им баналност стоят 
разсъждения за великолепието, ед-
нообразието или жестокостта на 
живота. Камерата редува статични 
кадри с панорами, цветовете са ярки 
или помръкнали, героите често са не-
подвижни и подредени като за снимка. 
Швеция в представите на Андершон 
е застинала, студена, враждебна и 
несигурна страна. Протяжният ри-
тъм на повествованието не е в полза 
на филма, който така и не надскача 
„Гълъб, кацнал на клон, размишлява за 
битието“.

Изненада беше и наградата за най-до-
бър сценарий на Юнфан	за No.7 Gherry 
Lane („Чери Лейн №7“, Китай). Самият 

режисьор със своите движения, облек-
ло, усмивка, говор беше много по-заба-
вен от първия си анимационен филм. 
Той пое отличието с думите: „Вина-
ги ми казват, че сценариите ми не са 
добри“. Любовен триъгълник между 
младеж, влюбен едновременно в дъще-
рята, на която преподава английски, 
и в самотната ѝ майка, която проявя-
ва внимание към него, на фона на бу-
рните събития в Хонконг през 1967 г.                   
Неубедителен сюжет, обединил ме-
лодрама и политика, на иначе добре 
нарисуван филм, но прекалено дълъг. 
Равният и приспивен задкадров глас 
на момчето не събужда съпричастие 
към чувствата на героите. 

За чувства и не само за тях в едно 
особено семейство разказва френ-
ският филм „Глория	Мунди“	на Робер 
Гедигян. Неговата муза и съпруга Ари-
ан	Аскарид също неочаквано получи 
купата „Волпи“ за най-добра женска 
роля. Действието в тази социална 
драма е, както в повечето филми на 
режисьора, в родната му Марсилия и 
с постоянните му изпълнители, не-
говата актьорска фамилия. Отново 
в центъра е семейство, жертва на 
икономическата криза, довела до без-
работица родителите. Борбата за 
оцеляване се води с почтени, но и с не-
чисти средства. Аскарид е чистачка, 
изхвърлена от работа поради неучас-
тие в стачката на колегите си, но е и 
съпруга, майка и баба, стремяща се да 
заздрави разклащащите се семейни 
връзки, която мисли и за бъдещето на 
новородената внучка Глория. Аскарид 
е добра в ролята си, но „Глория Мунди“, 
колкото и да е симпатичен, на места 
ироничен и хуманен, не носи нищо ново 
в творчески план нито на нея, нито на 
режисьора.

Семейството е в центъра и на ав-
стралийския филм Babyteeth („Млеч-
ни зъби“) на дебютантката Шанън 
Мърфи, една от двете режисьорки в 
конкурса. Тежко болната дъщеря тий-
нейджърка се влюбва лудо в дребен 
търговец на наркотици. Първоначал-
но родителите се противопоставят 
на тази връзка, но виждат, че тя под-
държа малкото надежда за живот, ос-
танала на момичето, което наистина 

Ариан Аскарид, вляво, във филма 
„Глория Мунди“
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се подобрява, макар и временно. Сълзи 
в очите няма, режисурата е инертна, 
актрисата – недотам убедителна. 
Любовта и смъртта се борят и тра-
диционният морал на семейството 
рухва. Променя се и младежът, трог-
нат от силата на чувствата. Млади-
ят Тоби	Уолъс е далеч по-интересен 
драматургично, умело предава тран-
сформацията от уличен хаймана в 
отговорно момче, вярваш му. На него 
повярва и журито и му връчи награда-
та „Марчело Мастрояни“ за изгряващ 
актьор. 

Сред  всички тези повече или по-мал-
ко спорни награди истинският побе-
дител се оказа италианското кино. 
Два от четирите конкурсни филма не 
убягнаха от вниманието на странно-
то жури. Те бяха и най-амбициозните.

„Мартин	Идън“ на Пиетро Марчело, 
който е за пръв път на конкурса във 
Венеция, пренася действието на ед-
ноименния автобиографичен роман 
(1909) на Джек Лондон от Сан Фран- 
циско в Неапол, сякаш за да потвър-
ди думите на писателя, че „всеки има 
своя Мартин Идън“. Играта на актьо-
ра Лука	Маринели	покори всички и той 
заслужено получи купата „Волпи“ за 
най-добра мъжка роля.

Моряк от скромен произход, полугра-
мотен, Мартин Идън мечтае да ста-
не писател. Блянът му е подкрепен 
от любовта  към красивата Елена. 
С нея и богатото ѝ семейство той 
се запознава, когато е поканен да им 
гостува от благодарност, че е спасил 
нападнатия ѝ брат. Младата жена, 
културна и изящна, става неговата 
обсесия и символ на социалния статус, 
към който Мартин се стреми. След 
много лишения той се самообразова 
и осъществява мечтата си. Тук има 
литературни препратки чрез авто-
ри и философи от епохата, повлияли 
на бившия моряк. Момчето израства 
в мъж. Филмът е и политически, зани-
мава се с предателството и изкупле-
нието на класата, към която Мартин 
Идън принадлежи. Цената, платена за 
творческия успех, го довежда до пси-
хическа разруха и опустошен личен 
живот. Героят побеждава или е побе-
ден от собствените си съмнения, от 

средата, от неосъществената си лю-
бов. Двете противоположни социални 
среди са разграничени и светлинно, и 
чрез декора, костюмите, сценогра-
фията. Атмосферата е постигната. 
Отдавна италиански фестивален 
филм не е обединявал веднага крити-
ката и публиката.

Нещо подобно се случи и с „Мафия-
та	не	е	това,	което	беше“ на Франко 
Мареско. Режисьорът – и той дебю-
тант в конкурса на Мострата като 
Марчело, не се появи нито на обяве-
ната и отложена пресконференция, 
прецедент на фестивала, нито на за-
криването, за да получи Специалната 
награда на журито. Отсъствието му 
даде повод за всякакви коментари и 
съмнения. Филмът обаче ги победи с 

безспорните си качества. Той тръгва 
от реален факт – убийството преди 
25 години на следователите в Палер-
мо Джовани Фалконе и Паоло Борсели-
но, разтърсило навремето цяла Ита-
лия. Днес, след четвърт век, те са 
забравени или съзнателно се избягва 

да се говори за тях в родната им Си-
цилия. Документален, между абсурд-
ната реалност и трагикомичната ис-
тина, филмът сблъсква два свята – на 
80-годишна известна фотографка (в 
цветни кадри), която със снимките 
си разказва безумията на мафията, 
удивена от всеобщото безразличие, 
и на импресарио (в черно-бяло изобра-
жение), организатор на „легални и не-
легални“ според думите му концерти. 
Той превръща честването в панаир-
джийско зрелище в един деградирал 
квартал в Палермо. Болка и цинизъм, 
абсурд и гротеска владеят филма, ко-
ментиран и чрез задкадровия глас на 
Мареско. Трудно е да се разбере къде 
свършва истината и къде започва 
лъжата.

Сред многото странности на тази 
Венецианска мостра на киното е, 
че тя ще остане в историята като 
единствената, която се откри със 
стария и се закри с новия министър на 
културата. В неговите ръце е нейно-
то бъдеще. 

Лука Маринели в „Мартин Идън“
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Когато си допаднете с някой сериал, 
трудно се разделяте – това се отна-
ся и за зрителя, и за производителя. 
Можем да си представим икономи-
ческото изкушение, което изпитва 
съответната телевизия (или проду-
центска компания) да продължи едно 
успешно начинание или още по-добре 
– да го прехвърли от малкия на голе-
мия екран, пък било то и за единичен 
„гастрол“. Най-важен в подобни случаи 
е „самоконтролът“, тоест да прене-
брегнат алчността в името на ка-
чеството и да спрат навреме. Иначе 
се получава отлив на зрители и завръ-
щане при оригинала (което пък може 
да е рекламна стратегия). Риск, който 
за момента не заплашва кинопътя на 
„Имението „Даунтън“.

През септември преди девет годи-
ни телевизионните зрители за пръв 
път се срещат със семейството на 
лорд Грантъм и целия персонал на 
наследственото имение „Даунтън“. 
Предстоят шест сезона на интри-
ги, страсти и обрати в господарски-
те салони и сервизните помещения, 
разказани с умение и деликатност от 
Джулиан Фелоуз, автор на сценари- 
ите на филми като „Младата Викто-
рия“ (2009) и „Госфорд парк“ (2001) и 
режисьор на „Лъжи на разделението“ 
(2005). Аудиторията постепенно се 
пристрастява към „най-гледания бри- 
тански сериал на всички времена“ и 
когато след 52 епизода продуцентите 
приемат, че сагата е достигнала до 

своя логичен финал, вероятно хиляди 
зрители са били разочаровани и натъ-
жени, че се лишават от аристокра-
тичния финес на тази многопластова 
история.

Между 2010 и 2015 г. тв сериалът 
„Имението „Даунтън“ предлагаше 
едва по 8–9 епизода на година – скром-
ни, но наситени дози емоция, „пре-
фърцуненост“ и драма, оформени в 
интелигентен и увлекателен разказ, 
който би могъл да впечатли както 
любителите на благороднически сю-
жети, така и зрителите, които пред-
почитат по-реалистични житейски 
ситуации. Успехът му безспорно се 
коренеше в детайлното познаване 
на британските нрави от епохата, 
тънкото чувство за хумор и досто-
верните взаимоотношения между 
персонажите. И не на последно мяс-
то, в подбора на актьорския състав, 
изградил сложни образи, които „по-
раснаха“ и помъдряха пред очите на 
зрителите.

Именно актьорският състав е пър-
вото, което вълнува феновете, прис-
тъпващи към игралния филм „Име-
нието „Даунтън“ четири години 
след края на сагата от малкия екран. 
Спокойно, всички са на линия, без из-
ключение! И няма да ви разочароват! 
Защото кинотворбата на телевизи-
онния режисьор Майкъл Енглър може 
и да не предлага изненади, но ние не     
сме я очаквали толкова нетърпеливо 

заради това. Джулиан Фелоуз стои 
зад сценария, героите са в пълен със-
тав, познатата атмосфера не е изгу-
била нищо от очарованието си.

Петнайсет години след въвежда-
щите събития от първия епизод на 
първия сезон имението „Даунтън“ се 
приспособява към новите времена и 
продължава напред със своите все-
кидневни радости и тревоги. Разбира 
се, за нуждите на киноинтригата е 
въведено конкретно събитие – пред-
стои кралско посещение, което въз-
бужда духовете и преобръща живота 
на обитателите в кухнята и салона. 
На фона на подготовката и проти-
чането на височайшето гостуване, 
редом с високомерното нашествие 
на кралската прислуга във владения-
та на госпожа Хюз и мистър Карсън, 
което предизвиква малка революция, 
почти всеки от персонажите получа-
ва собствено сюжетно предизвика-
телство (в рамките на конкретната 
фабула и като завършващ щрих към 
образа). И въпреки че са включени ня-
колко нови действащи лица, това не 
променя общия дух на познатия ни 
живот в имението. Може би някои 
каузи, които защитаваше сериалът, 
са изгубили от остротата си в пате-
тиката на повторението, но гриж-
ливо изпипаните диалози и острата 
размяна на остроумия (лейди Вайълет 
на Маги Смит отново е ненадмината 
в това отношение) подчертават ро-
лята на междуличностните взаимо-
отношения като ключ към същност-
та на „Имението Даунтън“. Общото 
усещане наподобява завръщане към 
уютния интериор пред горящата ка-
мина в студена зимна нощ.

В един ретро стил, логично породен 
от съдържанието, но с енергичност, 
присъща по-скоро на съвременния ход 
на времето, „Имението Даунтън“ из-
плете мрежа от основните елементи, 
необходими за поддържане на зрител-
ското любопитство, изпълни я с изис-                           
kаност и човещина и се превърна в 
достоен конкурент на зрелищните 
спектакли от малкия екран. Днес ки-
нонаследникът му се вписва достой-
но в традицията, без изобретателни 
лични постижения, но с аристокра-
тично достолепие – немалка доза 
удоволствие за всички натъжени от 
приключването на сериала.

Екатерина Лимончева
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През 1942 г. България е поканена да 
участва в Биеналето във Венеция. 
Борис Денев е назначен за комисар на 
българския павилион. Той отговаря за 
организацията на българското учас-
тие, като в екипа са и Стефан Поп-
василев, началник на отделението за 
народна култура и изкуство към Ми-
нистерството на просвещението, 
проф. Васил Захариев, директор на 
Художествената академия, и проф. 
Иван Лазаров.

В активната кореспонденция между 
Антонио Марайни, генерален секре-
тар на Биеналето, и Борис Денев, 
българския комисар, заради войната 
пощата се забавя прекалено и настъп-
ва неразбирателство. Условията на 
италианските организатори са да 
се представят не повече от петима 
живописци и няколко скулптори, но 
Денев в очакване на отговора вече е 
съставил с колегите си от българска-
та комисия списък от 43-ма автори. 
След като се разминават и следва-
щите писма, които засягат детайли 
по транспорта и застраховките, ре-
монта и осветлението на павилиона, 
се изготвя краен списък с авторите. 

Денев не успява да изпрати исканите 
фотографии и данни за каталог и се 
импровизира на място.

На откриването на Биеналето в 
българския павилион са изложени 101 

творби от 35 известни български жи-
вописци, скулптори и графици, като 
най-много са картините с маслени 
бои – пейзажи, композиции, порт-
рети. Продадени са 17 живописни и 
една графична работа, а в България 

Антон Стайков

Какво	е	общото	
впечатление	от	
участието	на	българските	
автори	във	Венеция	
от	перспективата	на	
изминалите	почти											
80	години?	Те	възпяват	
природата,	семейството,	
традицията,	фолклора	–	
теми	в	унисон	с	идеите	
и	на	немската,	и	на	
италианската	пропаганда.

временаУчастието	на	България																	
на	XXIII	биенале	
на	изкуствата																						
във	Венеция,	1942	г.

Борис Денев, портрет от Франц Шламбора, Велико Търново, началото на XX в.

Биенале в изключителни
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са върнати 72, за които Борис Денев 
поема отговорно грижата за опаков-
ката и транспорта, логистиката по 
продажбите, комуникацията с органи-
заторите от италианска и българска 
страна (Министерство на народното 
просвещение – Отделение за висше 
образование и култура). Две картини 
на Никола Михайлов заминават за Бер-
лин, а девет остават в Италия, откъ-
дето Борис Георгиев ги взема лично. 
Отчетът, който Денев предоставя, 
е много точен – кои картини са от-
купени, на каква стойност и от кого. 
Сумата от 150 000 лева, която му е 
предоставена за двете командировки, 
е преведена в италиански лири от БНБ 
на негово име, а остатъка той връща 
обратно чрез Банка Комерчиале ди 
Венеция. В отчета присъстват днев-
ните и транспортни разходи, както и 
писмен отчет, в който има и елемен-
ти на анализ за участието на българ-
ските художници (по-скоро успешно на 
фона на останалите участници), но с 
препоръка следващите участия да 
бъдат на принципа на индивидуални 
представяния на отделни художници. 

В текста си той синтезира накратко 
условията, в които се развива българ-
ската нация и българското изкуство 
през вековете, подчертава ролята 
на християнството, дошло от Визан-
тия, и влиянията от византийското 
изобразително изкуство, „изкуство 
нереално, мистично, подчинено на 
строги канони и неоплодявано непо-
средствено от видимия свят“. Денев 
осъзнава и подчертава неговата 
„откъснатост от процесите в Евро-
па от Ренесанса до края на XIX в.“, а в 
най-ново време и това, че българско-
то изкуство не познава „онова изкус- 
тво, което от няколко века се очер-
тава като присъщо на европейските 
народи“. 

Самият Борис Денев в различни пе-
риоди през младостта си научава 
много в няколко европейски академии, 
въпреки че студентските му години 
са разсичани от войните в началото 
на века. Но той знае за какво говори, 
когато в текста си подчертава това 
европейско формиране на вкуса, по-
гледа към света и отговорността 
да опознаеш в тънкости „науките на 

изкуството“. Той подчертава важ-
ността на тези „първи пионери на 
това ново за българите изкуство, 
ученици на Италия, Виена и Мюнхен“, 
между които е и той.

В контекста на написаното от Денев, 
вероятно оповестено и публично, 
се разпознава това, което насища 
текстовете в официалния каталог 
на Биеналето от 1942 и статиите 
в чуждоезичната преса. В български 
контекст нагласите за „национална 
държава“, радостта от връщането 
на Добруджа в пределите на България 
карат Денев да е донякъде оптимис-
тичен за бъдещето. „И днес младото 
изкуство на България, въпреки теж-
ките условия на живот и многото 
войни, които българският народ води 
за своята независимост, крачи бързо 
напред, има вече стотици художници 
и една художествена академия, осно-
вана преди 50 години.“

В духа на движението „Родно изкус- 
тво“ и на пресечните точки в стила 
и – доколкото може да се каже – „фи-
лософията“ на групата художници, 
представена на биеналето, Денев 
заключава, че не имитирането на ев-
ропейски образци с „лъже-ново изкус- 
тво“, изкопирано от актуалните ху-
дожествени течения, а „типичното 
българско“, свързано с традицията, 
е това, което може да впечатли чуж-
денците. За него са важни двете приз- 
ми, през които българското изкуство 
може да бъде видяно: 1. През погледа 
на българските организатори, които 
имат консенсус за колекция от точно 
тези художници в точно тези условия; 
2. През погледа на колекционерите 
и обикновените зрители извън Бъл-
гария, които научават за родината 
ни чрез представеното изкуство на 
Биеналето. 

Не трябва да забравяме, че до този 
момент България участва спорадич-
но в Биеналето, чието първо издание 
е още през 1895 г., а през 1942 г. се сдо-
бива със собствен павилион поради 
факта, че Полша вече е окупирана и не 
съществува практически като дър-
жава, както и че в списъка на участ-
ващите страни са само съюзниците 
на Германия и неутралните Швеция и 

Швейцария. В тази екстремна ситуа-
ция участието на България е все пак 
някаква показателна извадка за със-
тоянието на официално признато-
то изкуство в България, съставя се и 
представителен списък от художни-
ци, приемани както в общите излож-
би на обединените дружества, така и 
купувани с охота от колекционерите 
в България и чужбина. 

За да разберем по-добре официалната 
нагласа, е добре да отбележим, че ху-
дожникът, който получава голямата 
награда на биеналето, е Артур Кампф, 
включен лично от Хитлер в прослову-
тия му списък от велики творци на 
всички времена. Кампф е известен 
главно с историческите си акаде-
мични картини – той е вдъхновение 
за „народа“ на Германия по време на 
двете световни войни. На открива-
нето на Биеналето присъстват лич-
но Гьобелс и Мусолини, много творби 
са откупени от институции, подкре-
пящи биеналето в тази съкратена 
формула.

Какво е общото впечатление от учас-                                                                                    
тието на българските автори във                                                                              
Венеция от перспективата на изми-
налите почти 80 години? Те възпя-
ват природата, семейството, тра-
дицията, фолклора – а тези теми са 
в унисон с идеите и на немската, и 
на италианската пропаганда. Успе-
хът е значителен поради високия фо-
рум, който не е обикновена „изложба 
за сближение“, а като се има предвид 
„морето от картини, в което е удаве-
на Венеция“, излиза, че „успехът ни не 
е малък“, смята Денев.

Както става винаги в България около 
такива събития, българските худож-
ници се вълнуват от това дали ще 
бъдат включени в селекцията на жу-
рито. Намираме такива данни в корес-
понденцията на Борис Денев, напри-
мер от една пощенска карта на Кочо 
Гърнев, научил от вестник „Зора“, че 
„чрез Вас ще се събират работи за Ве-
неция – Биенале! Аз имам и бих искал 
да изложа 3 работи“. Гърнев се въл-
нува дали ще бъдат взети неговите 
картини за Венеция и кога ще стане 
ясно кои са одобрени за участие. Той 
даже дава заглавията и размерите им 
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и описва начина, по който ще стиг-
нат от Мюнхен до София: „Заминават 
си студентите и ще могат да ги до-
несат навити, а моите колеги ще ги 
поставят в рамки“. Гърневите „Па-
мукоберачка“, „Кавалджия“ и „Боян-
ската църква“ биха се вписали добре с 
оглед на сюжета си, но в края на кра- 
ищата Кочо Гърнев не е селектиран за 
Венеция.

Картините и скулптурите, които 
не са откупени в Италия, пристигат 
благополучно в България, въпреки че 
навсякъде се водят военни действия 
и транспортът, особено за целите 
на цивилни граждани, е затруднен. 
Като инструмент на пропагандата, 
Биеналето дава особени привилегии – 
например документирано е, че на ита-
лианска територия транспортът на 
изложбата е безплатен. Творбите са 
застраховани от дружество „Българ-
ски Феникс“. В документа, който Бо-
рис Денев е приложил към отчета си 
като комисар, се описват подробно 
картините (най-вече с маслени бои 
върху платно), графиките и скулп-
турите (от мрамор, камък, бронз и 
дърво) на обща стойност 2 918 500 
лв. Изложбата трае от 20 юни до 20 
октомври, а застраховката покрива     

не само „военен риск“, но и „полити- 
чески риск“. 

Именно фактът, че има доста отку-
пени творби, кара Денев да заключи, 
че точно те, българските мотиви и 
светоусещане, са ценни и ценени. В 
списъка, който е приложен към отче-
та, са записани заглавията, имената 
на купувачите и продажните цени. 
Цанко Лавренов продава и трите си 
картини с манастирски сюжети за                        
15 000 лева общо, откупени са от 
професор Арняни. Иван Христов – два 
планински пейзажа за 4000 лв.; „Пъда-
ри“ на Златю Бояджиев е откупена за 
2900 лв. от инженер Васкони, Паван 
откупува „Търновски скали“ от Борис 
Денев за 1800 лв. и „Обяд“ от Анастас 
Стайков за 4000 лв. Най-успешно е 
участието на Васил Стоилов, чиято 
творба „Жетва“ е откупена от Фон-
дация „Фра де Летто“ за 10 000 лв., а 
„Мадона“ – от Стеганьо за 4000 лв. 
Кралят на Италия купува графика-
та на проф. Васил Захариев „Маринчо 
Бинбелов“. 

Преди започването и след закрива-
нето на Биеналето Борис Денев води 
кореспонденция с италианските си 
партньори. В писмата си Антонио 

Марайни, Джулио Барадел, Ромоло Ба-
цони и Марио Новело се обръщат към 
него с „Многоуважеми професоре“. 
Всъщност извън педагогическата си 
дейност в началото на века в основни 
училища, книгите и статиите, кои-
то е написал във връзка с обучение-
то по рисуване за деца, Борис Денев 
не е преподавал в Художествената 
академия, нито е имал амбиции да 
бъде професор въпреки огромното 
творчество в различни жанрове, раз-
ностранните си знания по перспекти-
ва, технология, общите си познания за 
изкуството.

Няколкото писма, запазени от корес-
понденцията му с директора на Би-
еналето Антонио Марайни, са офи-
циално любезни, но в тях прозира и 
приятелски дух. За степента на сбли-
жаване говори писмото на Марайни 
от 15 юни 1943 г., в което той го моли 
за „услуга за един италиански худож-
ник, който участва в конкурс в София, 
провеждан от българската държава“. 
Става въпрос за Уго Джованоци, ху-
дожник и архитект, „еднакво превъз-
ходен с дара си на художник, както и 
с техниката си, с въображението си 
и практичността си“. До резултати 
от това евентуално ходатайство не 
се стига, София е бомбардирана и ни-
кой не се занимава с конкурси за стро-
ителство, особено на новия Град-
ски съвет (Palazzo di Citta di Sofia), за 
който се говори в писмото от 15 юни 
1943 г. А и неочакваната смърт на цар        
Борис III на 28 август същата година 
съвсем осуетява нови строителни 
планове с такива мащаби.

За италианските организатори Бо-
рис Денев е успял да измоли награда 
от българския цар, за което получава 
благодарности от тях с надежда за 
нови срещи: „Ще можем да се видим 
отново в обстановка на ведра, пло-
дотворна и спокойна работа по повод 
XXIV биенале през 1944 г.“. Развитие-
то на войната не носи нищо ведро и 
спокойно за никого, а само месец след 
писмото на Марайни Мусолини е сва-
лен от власт, по-късно освободен и 
поставен като марионетка за две 
години като президент на Република 
Сало, преди да бъде убит при случай-
на среща от партизани, а тялото му 

Борис Денев, Андрей Николов и Сирак Скитник, София, 40-те години на ХХ в.
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– провесено в една бензиностанция за 
назидание. 

XXIV биенале се провежда чак през 
1948 г., а страната ни участва в него 
вече под името Народна република 
България. Новата власт е допусна-
ла в селекцията и трима художници, 
участвали във „фашисткото биенале“ 
(Дечко Узунов, Данаил Дечев, Иван Ла-
заров). Комисар през 1948 г. е Веселин 
Стайков, а нови теми и стилистични 
рамки не са се появили. Ако се абстра-
хираме от конкретните знаци на но-
вото време, „комунистическото“ ни 
участие сякаш повтаря „фашистко-
то“ биенале.

Борис Денев не е сред участниците. 
След като го хвърлят без обвинение и 
присъда за 5 месеца в Софийския зат- 
вор, е интерниран за 5 месеца в лагер 
в Дупница. Както Вера Мутафчиева 
пише в „Спомени не за издаване“, „по-
неже не бяха намерили за какво да го 
осъдят като фашист (формулировка-
та „официозен живописец“ не дости-
гаше за присъда)“, го освобождават. 
Веднага обаче е изключен от Съюза 
на българските художници по донос 
от негов роднина и му е забранено да 
рисува на открито. За него това е 
фатално, тъй като през зрелите си 
творчески години, след като e напус-
нал доброволно престижната и добре 
платена длъжност „военен художник“, 
е най-вече пленерен художник. Между 
двете войни често рисува в околно-
стите на София и по морски плажове, 
редом с Никола Танев и Райко Алексиев. 

И след 1945 г. Денев не се отказва 
от заниманията с изкуство. В ед-
ничката стая, която му оставят в 
къщата му на „Шипка“ 18, защото в 
другите се настаняват квартиран-
ти от ново- дошлите в София заед-
но с новата власт, той рисува през 
прозореца с цветните моливи на дъ-
щеря си или допълва с леонардовска 
отдаденост трите трактата по 
перспектива, два от които са пуб-
ликувани в съкратен вид и ограничен 
тираж. Художникът, който е една от 
най-влиятелните фигури в българска-
та култура през първата половина 
на XX век, е принуден да живее в изо-
лация и бедност до смъртта си през 
1969 г. Едно от последните унижения 
за него е краткото писмо, с което го 

задължават да върне получената от 
СБХ контрактация (предварително 
финансиране за създаване на произве-
дение за конкретна изложба) за исто-
рическа картина, защото не харесват 
резултата от работата му по много-
фигурната историческа композиция, 
независимо че вече е била одобрена на 
етап рисунка. 

Участта на Борис Денев неизбежно 
маркира и съдбата на единствената 
му дъщеря, необикновено талант-
ливата Славка Денева, която също 
живее доброволно в изолация в тесен 
приятелски кръг. Тя все пак решава с 
извънредно щедър жест година преди 
смъртта си да завещае цялото иму-
щество на семейството точно на Съ-
юза на художниците. 

Заедно с картините и рисунките на 
баща и дъщеря в наследството се 

запазват и архивите на художника, 
между тях и документи от длъжност-
та му като комисар във Венеция. Ста-
тията, която Денев подготвя заедно 
с отчета си пред Министерството на 
народното просвещение, завършва с 
думи, актуални и през второто десе-
тилетие на ХХI в.:

„Изключителните времена, които 
сега преживяваме, попречиха да бъде 
съставена тая изложба по-пълно и 
по-изискано“.

Благодаря за помощта и за докумен-
тите, които ми бяха предоставени 
от СБХ (фондация „Поддържане на 
изкуството в България“), на Иван-
ка Гезенко и нейните колеги от ДА 
„Архиви“, а също и на Биеналето във 
Венеция.

Борис Денев в Добруджа, 
1940 г.
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Внимание! Това не е просто още едно 
биенале. „Седмият континент“1 е 
демонстрация на радикалната про-
мяна на светогледа, която осъзна-
ването на ефектите от епохата 
на атропоцена налага. Промяната 
е проста, но изисква усилия на ума и 
въображението.

„Фигура на фон: така хората (поне на 
Запад) представят себе си от две хи-
лядолетия.“ Така започва експозето на 
Бурийо в публикацията на биеналето 
„Теренен доклад“. Тази опозиция е в 
основата на всички йерархии на мо-
дерността (субект/обект, култура/
природа, прогрес/примитив, душа/
материя), довели до катастрофи като 
колонизацията, подчинението и уни-
щожението на планетата. Стъпвайки 
върху философиите на спекулативния 
реализъм и обектно ориентирана-
та онтология и върху съвременните 
научни изследвания, Бурийо предла-
га смяна на оптиката. В тази нова 

множествена перспектива „съвре-
менното изкуство е катастрофично; 
дистанциите са колабирали; стандар-
тизацията на света извиква нуждата 
от алтермодерност; свръхпродукция-
та създава иконографски смог; худож-
ниците практикуват една разширена 
антропология; съвместната дейност 
генерира по-скоро формации, откол-
кото форми; художникът е примити-
вът и дивакът на своето племе; из- 
куството е поле на срещи; критиката 
е неотделима от метафизиката“.

Истанбулското биенале никога не е 
просто събитие в арт света заради 
сложния политически и икономически 
контекст, който много често се на-
месва осезателно в плановете. Три-
надесетото издание „Мамо, аз варва-
рин ли съм?“ (2013) се случи малко след 
избухването на протестите в парка 
„Гези“, които радикално прекроиха 
картата на събитието. Петнадесе-
тото издание „Добър съсед“ (2017) се 

случи малко след опита за преврат и 
последвалото военно положение, кое-
то наложи биеналето да се прибере в 
скромен мащаб и рехава публика. Таз-
годишното издание не е подминато 
от турбуленции, макар и с неполити-
чески произход. Планът предвижда 
то да се случи в музея „Пера“, на до-
ковете на Златния рог и на остров 
Буюкада, но в един напреднал момент 
от подготовката на Доковете е от-
крит азбест и това налага спешно 
мигрирането на изложбата в новия 
музей на университета „Мимар Си-
нан“, съответно – тотално прекро-
яване на първоначалния план. Така 
някак естествено музеят „Пера“ се 
превръща в основна точка и начало на 
експозицията. 

Музеят „Пера“ показва на първите 
два етажа постоянна експозиция: 
артефакти от културите на Анато-
лия от дълбока древност (керамика, 
бижута, оръжия…) и художествени 

Красимир Терзиев

Седмият континент е в

16-ото	истанбулско	биенале	„Седмият	континент“,																		
14	септември–10	ноември,	2019	г.,	куратор	Никола	Бурийо

Истанбул

Ozan Atalan, Monochrome, 2019, бетон, скелет на воден бик, двуканално видео
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свидетелства за срещите между 
Запада и Ориента, озаглавена „Пре-
сичащи се светове. Посланици и жи-
вописци“. Над тези нива започва 
експозицията на биеналето, но [из-
ненада] визуално зрителят може и да 
не разбере това – в цяла зала псевдо-
ориенталистка живопис на Пьотър 
Уклански следва причудливата мода 
на Полша от края на XIX в. с нейните 
колониални мокри сънища. Едно след 
друго от платната ни гледат бели 
лица в ориенталски разкош. Следва 
зала, изпълнена с артефакти, досущ 
приличащи на неолитните находки 
от първия етаж. Но всъщност става 
дума за проекта „Цивилизацията на 
Лихурос“ на Норман Дейли, който от 
60-те години в продължение на десе-
тилетия методично изгражда псевдо-
археологическата си колекция. Изис-                                                       
ква се вглеждане, за да разпознаем, 
че шамотните плочи с неразчетена 
писменост са всъщност от стиро-
пор, или пък че това, което прилича 
на ритуален обект, е модифициран 
индустриален инструмент. От древ-
ната цивилизация в следващата зала 
зрителят е телепортиран в утопич-
но/дистопично бъдеще на далечен 
остров, който Чарлз Ейвъри населява 
от 2005 г. насам. Островът, разбира-
ме от изящни големоформатни рисун-
ки, е разположен сред океан от отпа-
дъци. Над океана във футуристични 
кули разни човешки фигури се наслаж-
дават на пейзажа някак по инерция, 
докато животът в океана е визуали-
зиран в инсцениран рибен пазар в цен-
търа на залата. От пластмасови каси 
се подават причудливи змиорки, ме-
дузи и други създания, изработени от 
цветно духано стъкло. Следва зала, 
посветена на Ернст Хекел – физиолог 
и анатомист от XIX в., чийто magnum 
opus – атласът Kunstformen der Natur, 
на фона на изчезващото животинско 
царство изпълнява ролята на Ноев 
ковчег. 

До този момент зрителят трябва 
да се е досетил, че това не е просто 
експозиция на съвременно изкуство, 
че визията на Бурийо ни свързва без 
прекъсвания с предмодерни времена, 
непознати светове или халюцино-
генни фантасмагории, загърбвайки 

каноните на модернизма. Присъст-
ват много нови и непознати имена или 
автори от близкото минало, подмина-
ти от светлините на прожекторите 
(приемственост с Документа на Адам 
Шимчик).

Рискът от втренчването в анимира-
нето на всички неща – обитателите 
на растителното, животинското, 
минералното, технологичното или 
астрономическото царство, е в на-
личието на известна монотонност. 
Но това е съвсем периферен ефект. 
През повечето време преживяването 
е вдъхновяващо и ангажиращо. Сигу-
рен съм, че многократно ще се връ-
щам в пристъпи на екологична скръб 
към енциклопедичния проект на Feral 
Atlas Collective – Infrastructures of the 
Antropocene, който документира всич-
ки ключови структури от артериал-
ната система на човешкия свят днес: 
летища, бунища, водо- и газоснабдя-
ване, пристанища, мегаградове. 

Невероятна версия на децентрира-
на екосистема, впримчваща една от 
иконите на късния модернизъм Хенри 
Мур, ни предлага Саймън Старлинг. В 
хронология от събития той просле-
дява как двойният агент (КГБ; MI6), 
британски критик и музеен дирек-
тор Антъни Блънт промотира ку-
пуването на „Воин с щит“ на Мур от 
Националната галерията в Онтарио 
през 1954 г. Мур твърди, че идеята за 
скулптурата му идва от едно камъче 
на плажа. През 1988 г. мидите „Зебра“, 
пренесени от Черно море, завладяват 
езерото Онтарио, предизвиквайки 
екокатастрофа. През 2007 г. Стар-
линг прави копие на Мур, потапя го 
в езерото за година и резултатът 
(миди, завладели повърхността на 
метала) се превръща в Infestation Piece 
(Mussled Moore), закупена от същата 
галерия, с което кръгът се затваря. 

Агнешка Кърант композира серия от 
спекулативни проекти, в които при-
родни феномени и изкуствен инте-
лект са вплетени в общи асамблажи. 
В Post-Fordite наслоенията от авто-
мобилна боя в заводите на Форд в 
Детройт с годините са се превър-
нали в нов вид минерал, който под 

повърхността разкрива цветове-
те на дъгата. В Mutations and Liquids 
Assets 1 Кърант разтапя произведения 
от знакови автори като Йозеф Бойс, 
Ричард Принс, Карстен Хьолер и др. в 
обща магма, в която отделните рабо-
ти са трудно разпознаваеми.

Саймън Фудживара изгражда мащаб-
на кинетична инсталация от намере-
ни кукли от бивш увеселителен парк. 
В It’s a small world около гигантските 
фигури на Мики Маус, Бътхед, Бивас 
и други герои са построени архетип-
ните пространства на модерността 
– фабрика, затвор, училище, площад, 
публичен дом, гето, електроцентра-
ла. И навсякъде кипи труд от механи-
зирани малки човечета.

Ева Котаткова е разгърнала „времен-
на коалиция от различни същества, 
отнети от тяхната среда с помощ- 
та на камера и ножица“. В залата е 
обособена работилница за шиене и 
разказване, в която колектив крои и 
изработва странни облекла за още 
по-странни същества. 

Невъзможна и безсмислена задача е 
да изброявам тук повече произведе-
ния. Цитираните по-горе не са нито 
най-достойните, нито отличилите се 
от тълпата, а само онези, през които 
мога да опиша особената структура и 
композиция на проекта. 

В дните на Биеналето се откри но-
вият музей на колекцията „Коч“  Ar- 
ter. До музея са се строили галерии-
те Evliyagil с куратор Берал Мадра, 
Dirimart и Pilevneli и заедно с всички 
останали галерии около Истиклял и 
Каракьой са включени в програмата 
от съпътстващи събития на Бие-
налето. На фона на стагниралата 
политическа ситуация и валутната 
криза в страната Истанбул показва 
щедрост, вкус, многообразие и жажда 
за култура. 

1 Седмият континент е термин, визиращ раз-
мера на отпадъците от човешка дейност (пласт- 
маси, полимери, индустриални отпадъци и т.н.), 
плуващи във водите на световните океани.
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Заглавието обобщава впечатленията 
ми от няколко арт събития и излож-
би в София през това лято. Сезонът 
влияе и на самите тях, и на възпри-
емането им от публиката, струва ми 
се. Ваканционното безгрижие невол-
но отнема очакванията за сериозна 
задълбоченост на изкуството, кое-
то ти се представя, отпускаш се и се 
поддаваш на свободния артистизъм с 
критическа „снизходителност“ и дори 
с радост, че го има. Това дава друга 
призма на гледането, освобождава 
асоциациите и те се реят волно към 
други събития и произведения назад и 
напред във времето.

Тонът за мен зададе Sofia Art Week 
(15–22 юли 2019) – инициатива на 
AEther, под надслов SAW. Great, but 
Late, въвлякла в непосилно наситена-
та си програма от изложби, пърфор-
манси, уъркшопове, лекции и намеси 
в публичното пространство почти 
всички действащи пространства за 
съвременно изкуство, а и нови та-
кива. Освен AEther в събитието 
участваха Гьоте-институт, галерия 
Port.A, Resonator, арт пространство-
то SeeMeOn 29, галерия „Структу-
ра“, Swimming Pool, галерия „Ъндър-
граунд“, галерия „Васка Емануилова“. 
Разгледах основно изложбите, бях и 
на някои от пърформансите и общо-
то впечатление ме препращаше към 
90-те години: същата атмосфера на 
свобода и импровизации, включително 
и в програмите и посочените часове; 
същите комбинации от промислени и 
завършени произведения до сякаш в 
последния момент „нахвърляни“ ин-
сталации и „сергии“ с документации; 
същите не твърде ясни концепции на 
изложбите при липсващи етикети – 
е, в „улегналите“ институции имаше, 
но пък в Гьоте-институт някои бяха 
сгрешени...

При всеки случай усещането за артис-
тичен кипеж беше съвсем осезаемо и 
точно то ми напомни за 90-те: едно 
поколение художници – млади, но и 
достатъчно зрели – заявява себе си и 
изкуството си, за да (си) обясни чрез 
него света и даже да го промени, ако 

Диана Попова

Вода
и пърформанси

цитирам свободно Валери Петров. 
Разбира се, разликите във времето и 
обстоятелствата са много същест-
вени. Тогава България излизаше от 
затворения режим на соца и хората 
тук – художниците включително – 
тепърва опознаваха свободния свят и 
изкуството му. Сегашните български 
художници са част от този свободен 
свят и търсят обяснения и решения 
за него синхронно, а и заедно с коле-
гите си от други страни. Една малко 
възмутена реплика ми го потвърди: 
„Ама защо на този фестивал се гово-
ри предимно на английски!“. И като се 
огледах, не е само заради чуждестран-
ните гости. Самата сцена е между-
народна – на фестивала гостуват 
и български художници, живеещи в 
чужбина; самият той се прави от ху-
дожници, натрупали знания и опит в 
чужбина, установили се в България... 
Вълнуват ги актуални глобални теми, 
отделен е въпросът как го изразяват.

Едно от изразните средства е пър-
формансът – изкуството на жеста и 

непосредственото въздействие, кое-
то отново набира скорост в един из-
плъзващ се от разбиране свят. Golden 
Carelessness (2017) на Боряна Росса, 
представен в Port.A с участието на 
Войн де Войн и Мартина Стефанова, 
ефектно, но и донякъде декларативно 
подчертава противоречията между 
забавляващите се – с перуки и блес-
тящи кринолини, напомнящи Мария 
Антоанета и приписваната ѝ реплика, 
но пиещи шампанско и правещи си сел-
фита на фона на кадри от големите 
трагедии на днешното време: брегове 
с трупове на удавени бежанци, покри-
ти със същата блестяща материя, 
взривове, атентати... Всъщност ви-
наги е било така, погледнато исто-
рически. Какво отличава съвременния 
свят, е въпросът – технологиите, ко-
муникациите, скоростната информа-
ция (плюс фалшивите новини), която 
повишава чувството на тревожност 
и променя отношенията, включител-
но личните. Последното беше мно-
го добре представено чрез видео и 
презентация на живо в Monologue for 

Алцек Мишев, „Най-новите малки картини на плувеца“, Swimming Pool, 2019 г.
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Милчо Левиев и джазът

Two: A Script Reading от Наталия Йор-
данова и Walter Gotsch. Гледах още ня-
колко пърформанса – някои напомняха 
за традициите на това изкуство от 
70-те години, други препращаха към 
негови форми и разновидности от 
90-те. Ще спомена само „Аквариум“ 
(1999) на Yael Davids, изпълнен от Войн 
де Войн при съвсем реален риск за жи-
вота му...

Мога много да пиша за този фестивал, 
но ми се иска да отбележа накратко и 
изложбата	на	номинираните	млади	
художници	за	наградата	БАЗА	(СГХГ,	
23	юли–18	август	2019). Самата награ-
да е ежегодна, част е от международ-
на мрежа, в която България се включ-
ва преди 11 години по инициатива на 
Мария Василева и ИСИ–София. Жури 
с международно участие номинира 
художниците, а на откриването на 
изложбата им, която по традиция се 
провежда в СГХГ, се съобщава кой е по-
бедителят в конкурса. Наградата му 
е двумесечно пребиваване в Ню Йорк и 
последваща самостоятелна изложба в 
галерия ИСИ–София.

И доколкото следя конкурса за награ-
дата БАЗА, тази година беше силна и 
като участия, и като изложба, благо-
дарение впрочем и на куратора Дани-
ела Радева. Откриването също започ-
на с пърформанс – Милена Георгиева 
бичуваше до пълно изтощение бяла 
стена в залата, оставяйки „живопис-
ни“ следи и олющвания по нея. А про-
ектът на спечелилия БАЗА художник 
Вълко Чобанов включваше видео с доза 
ирония към природосъобразния начин 
на живот, в което авторът дълго 

пречиства по всякакви начини пръст 
и накрая я изпива с вода...

Тематично, а и като място пря-
ко свързана с водата, е изложбата                                                                  
„Най-малките	 нови	 картини	 на	
плувеца“	 (9	 август–22	 септември	
2019)	 на	 Алцек	 Мишев	 в	 Swimming	
Pool. Художникът, напуснал Бълга-
рия през 1971 г., по времето на соца, 
бе известен на малцина у нас, и то 
предимно с името си, струва ми се. 
Единици знаеха или бяха чували на-
пример за неговото „Преплуване на 
Атлантическия океан“ (1982) – пет 
дни плува в басейна на лайнера „Куин 
Елизабет II“ и е изнесен от него в кон-
тейнер с вода. (Тук волно или неволно 
се сещам за пърформанса с койота на 
Йозеф Бойс от 1977.) При всеки слу-
чай сегашната първа самостоятелна 
изложба на Алцек Мишев в България 
–  след бягството и установяване-
то му в Италия – е възможност поне 
по-широка специализирана публика 
да се запознае с творчеството му. 
Пространството на Swimming Pool е 
специфично, поради което решението 
на художника и на куратора Виктория 
Драганова е оптимално за целта. По 
стените малки картини, изпълнени 
с химикал върху дървена основа, при-
вличат с простотата на сюжетите и 
може би с позабравената наслада от 
рисуваческото умение само по себе си. 
Отделно 20-минутен филм представя 
хронологично изявите на художника – 
пърформанси с плуване и златни риб-
ки, мащабни проекти в градска среда, 
експерименти с рисуване и музика, 
участия във Венецианското биенале, 
интереса му към науката, Космоса, 
звуците и живописта. Всички те се 
отличават с ясна и четлива идея, из-
ведена просто и недвусмислено – и в 
това е тяхното очарование. Автор-
ският текст във видеото коментира 
кратко и често (само)иронично мета-
морфозите на убедения абстракцио-
нист, попаднал сред концептуалис- 
ти и намерил свой собствен път в 
изкуството...

И още: във	 Водната	 кула	 бе	 излож-
бата	 „Н2О/2Н2О“	 (15	 август–15	

септември	 2019)	 на	 Нина	 Ковачева	
и	 Валентин	 Стефанов. Забележи-
телни художници от 90-те в Бълга-
рия, които от десетилетия живеят 
в Париж, без да късат връзките си с 
родната сцена. Този път разгърнаха 
цялостна инсталация в специфично-
то пространство на Водната кула, 
посветена на водата и тежката вода 

– и наглед малката разлика между жи-
вителната сила и унищожителната 
възможност.

В откритата в	Гьоте-институт	из-
ложба	„Свързани	със	земята.	Разкази	
за	човека	и	природата“	(28	август–20	
септември	2019,	куратор	Мари	Химе-
рих), наред с младите художници от 
Германия и България, участва и Албе-
на Михайлова. Също много важна фи-
гура в българското изкуство в края на 
80-те и началото на 90-те години, а 
после се установява в Базел, Швейца-
рия. В изложбата се представя с видео 
и фотодокументация от пърформан-
са „Златното момиче“ (1985), посве-
тен на известната приказка за раз-
ноцветната вода. След многократно 
потапяне в река край Брацигово ху-
дожничката винаги излиза с празно 
„ковчеже“, но вероятно и с надеждата, 
че то все в един момент ще се напъл-
ни – ако не край Брацигово, може би в 
река Рейн край Базел, към която пре-
праща видеото.

Или пък другаде по света и Земята, с 
които съвременните художници са 
свързани и активно ангажирани. Бъл-
гарските включително.

Нина Ковачева, Валентин Стефанов, 
„H2O/2H2O“

Sofia Art Week 2019
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Септември 

Бяхме свикнали, че септември в Плов- 
див идва с Есенните изложби (от     
1967 г. насам), от 25 години по също-
то време се провежда и Седмицата на  
съвременното изкуство, а от 2005 г. в 
средата на месеца идва ред на Нощи-
те на музеите и галериите на фонда-
ция „Отворени изкуства“. Тази годи-
на обаче събитията в Европейската 
столица на културата се множат и 
застигат, трудно могат да се обхва-
нат и при най-добро намерение. Все 
пак опитах.

От 2013 г. Галина Лардева „режиси-
ра“ Есенните	 изложби и се улавям, 
че очаквам с любопитство каква ще 
е теоретичната рамка и кои авто-
ри ще покани. „Поетика на образа“, 
темата на тазгодишните изложби в 
Балабановата къща, къща „Хиндли-
ян“ и „Мексиканско изкуство“, сякаш 
най-първо извиква литературни асо-
циации, и то по посока на едно норма-
тивно мислене. Но както ни напомня 
кураторският текст, поетиката на 
образа вече не е норма. „Отдавна вече 
не произведенията „отиват“ при пое-
тиката като инстанция и норма, а по-
етиката търси произведенията – без 
илюзията, че може да ги притежава... 
В условията на все по-трудно разли-
чаване на художественото поетика-
та изглежда персонална, преносима 
и конкретна“, пише проф. Лардева. 
Поетиката на образа днес е по-скоро 
канал за комуникация между автора и 
зрителя.

Докато е в пространствата на Есен- 
ните изложби, зрителят би могъл 
да усети ритъма и разнопосочните 
връзки, които персоналните поетики 
на деветимата автори изграждат в 
цялото. В дълбоката зала на Балаба-
новата къща са драматичните живо-
писни платна на Динко Стоев. Негови-
ят човек, захапал желязото в безсилие 

и саморазрушително ожесточение, 
вече е разпознаваем като образ на 
нашето живеене. В сводестата зала 
на Балабановата къща са акварелите 
на Димитър Воденичаров – друг свят, 
пейзажи, „очуднени“ от привнесени в 
тях образи. На първия етаж в Балаба-
новата къща са трансформациите на 
образа като знак, които прави Стоян 
Куцев. Той оперира с медийни клишета 
и общоприети знаци, освобождава ги 
от процеса на означаване, извеждай-
ки на първи план живописното, играе 
със смислите. В някои моменти тази 
игра е сякаш точно според кредото на 
минималистите: „виждаш само това, 
което виждаш“. Неслучайно Стоян Ку-
цев е сред имената в изложбата „Ми-
нимализмът в българската живопис“ в 
галерията на „Гладстон“ 32 в Пловдив.

Кристина Вътова е дебютното при-
съствие на Есенните изложби, пред-
ставена е с цикъл графики Leaf it as 
it is в двора на Балабановата къща. 
Зад съвършената декоративност на 
изображенията се крие опит за съз-
даване на оригинално произведение 
чрез използване на графични техни-
ки за тиражиране. Подобно преми-
наване на границите, наложени от 
класическите медии, има и при други 
участници. На керамичните съдове 
на Надя Текнеджиева (в двора на къща 
„Мексиканско изкуство“) им е отнета 

присъщата утилитарност, а повърх-
ността им е покрита с фотоизобра-
жения. Авторката експериментира 
отдавна с преноса на фотографски 
техники в керамиката. В изложбата 
на Иглена Русева се питаме: това фо-
тография ли е? Да, категорична е доц. 
Русева, която преподава фотография 
в НАТФИЗ – компютърно манипулира-
ни цифрови колажи, принтирани върху 
ръчно изработена акварелна хартия. 
Нейните „Животински човеци“ са але-
горични образи на съвремието, които 
подриват репутацията на фотогра-
фията като представяща реалност- 
та по-достоверно от всички други 
изкуства.

В двора на къща „Хиндлиян“ са аб-
страктните скулптури на Николе-
та Иванова от желязо и неръждаема 
стомана, материали, които в своята 
неизменчивост (всъщност привидна) 
пресъздават флуидността, изменчи-
вия ход на реката, водовъртежите ѝ.

Неслучайно образи от общия проект 
на Зара Александрова и Зоран Геор-
гиев, които от пет години живеят 
и работят в Берлин, са върху плака-
тите на Есенните изложби. Техните 
акварелни рисунки, обекти и една ин-
сталация онагледяват и задълбоча-
ват темата. В маазата, където бо-
гатият търговец е държал имането 

Людмила Димова

вПловдив
Зара Александрова, Зоран Ге-
оргиев, „Асимилиран обект 10“, 
2018 г., акварел, хартия
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си, е инсталацията „Увеличаване на 
стойността“ – вази, традиционна 
троянска керамика, са строшени и 
впоследствие слепени чрез японска-
та техника кинцуги. Превърнати са 
в хиперболизирани образи със злат-
но покритие. Тук коментарът на 
артистите е насочен към проблема 
за измерването на стойността на 
художествените произведения. На 
верандата на къща „Хиндлиян“, оби-
тавана някога от прислугата, е сери-
ята „Асимилирани обекти“ – обекти и 
рисунки. Предложение как да направим 
съвременното изкуство достъпно 
за масовия зрител: традиционната 
троянска шарка се явява върху про-
чутия писоар на Дюшан, върху лулата 
на Магрит, преминала през трактов-
ката на немския концептуалист Тим 
Улрихс, върху сателитна чиния, бето-
нобъркачка и други редимейд обекти. 
Резултатът – в контекста на народ-
ните хорђ и култа към шевиците – е 
блестящо ироничен.

Изложбата	 „Минимализмът	 в	 бъл-
гарската	живопис	1944–2019	г.“ идва 
от Велико Търново. С нея на 3 септем-
ври се откри най-новата галерия на 
Пловдив, около чиято собственост се 
развихриха страсти. Двама художни-
ци и преподаватели – Красимир Русев 
и Румен Жеков, представят около сто 
живописни произведения в опит да 
подредят историческата картина 
на българския минимализъм. И да про-
дължат линията, започнала с излож-
бите (и каталозите към тях) „Ахро-
ма“, 2002 г., на Станислав Памукчиев, 
„Неразказаната абстракция“, 2014 г., с 
куратори Станислав Памукчиев и Пе-
тер Цанев, „Спорът за реалността“, 
2017 г., на Станислав Памукчиев, Пе-
тер Цанев и Кирил Василев. „Спокойно 
можем да бъдем обвинени, че предла-
гаме твърде широка картина – обяс-
нява Румен Жеков. – Повечето авто-
ри имат само отделни произведения, 
които можем да определим като ми-
нималистични.“ Последователните 
минималисти са малко, той изброява 
Петър Дочев в зрелия му период, Ни-
колай Найденов, Стоян Куцев, Румен 
Богданов. Вероятно от скромност 
не споменава себе си. Границата с аб-
страктното и информела е трудно 

установима, съгласен е и Красимир 
Русев. За него, като преподавател 
към катедрата „Църковни изкуства“ 
във Великотърновския университет, 
са интересни източноправославните 
влияния в живописта ни, които за-
трудняват редуцирания изказ.

В другата нова пловдивска галерия – 
„Капана“, откривам изложба, направе-
на след работа с архиви и исторически 
разкази:	 „Open	 Art	 Files:	 Записки	 и	
бележки	под	линия“ на фондация „От-
ворени изкуства“, куратор е Вера 
Млечевска. Повече от 50 български 
артисти със знакови произведения от 
80-те и 90-те години. В селекцията 
на видеопрограмата участва и Кра-
симир Терзиев. Изложбата стъпва на 
онлайн платформата openartfiles.bg –                                                                           
база данни и архив за съвременно бъл-
гарско изкуство, библиотека и кри-
тически текстове. На двата етажа 
са подредени хронологично произве-
дения, които вече са в историята на 
съвременното ни изкуство. На първия 
етаж около дървената машина за ри-
суване на Любен Фързулев от 1988 г. 
са ранни фотографии на Станка Цон-
кова-Уша, колажи на Владимир Иванов 
от 70-те, живописни платна на Сашо 
Стоицов от края на 70-те и началото 
на 80-те, на екраните са докумен-
тации на група „Куков ден“, на пър-
форманса „Червено“ от 1991 г. на Вен-
цислав Занков и др. На втория етаж 
– още много произведения, през които 
можем да върнем духа на 90-те – Алла 
Георгиева, Калин Серапионов, Аделина 

Попнеделева, Расим, Цветан Кръстев. 
Промените, които претърпява обра-
зът в живописта и видеоарта, са про-
следени до настоящото десетилетие, 
макар и в по-малко на брой работи.

„Изкуство.	 Без	 граници.	 Пловдив“	
с	куратори	Илина	Коралова	и	Емил	
Миразчиев	 е в две пространства 
– Склада и „Баня Старинна“, които 
дискретно си препращат автори и 
образи. Умело подбрани български и 
чуждестранни автори, сред които 
блести Бил Виола. Видеоинстала-
цията „Мъченици“, създадена през        
2014 г. за лондонската катедрала „Св. 
Павел“, те спира още на входа на „Баня 
Старинна“. Преди година фестивалът 
Master of Art показа филм за 12-годиш-
ния процес, през който Бил Виола и  
съпругата му Кира Петров премина-
ват, преди да видят инсталацията в 
лондонската катедрала. В традици-
ите на християнската иконография 
„Мъченици“ представя човека паси-
вен, под ударите на четири стихии 
– земя, въздух, огън, вода. Камерата 
дистанцира зрителите, превръща 
ги в също тъй пасивни свидетели на 
чуждото страдание. Как се постига 
мистичното въздействие при това 
отстранение и съвършенство на об-
раза, за мен си остава загадка. Силно 
въздействаща върху сетивата из-
ложба с интерактивни произведения. 
Насочва към болестите на цивилиза-
цията – замърсяването на околната 
среда (красотата на отровния въз-
дух в шанхайските фотографии и 

Зара Александрова, Зоран         
Георгиев, „Асимилиран 
обект 19“, 2019 г., акварел, 
хартия
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видеото на Бенедикт Партенхаймер 
или черния дим като знак за човешка 
намеса във видеото „Черна абстрак-
ция“ на Венелин Шурелов), свръхпо-
треблението (инсталацията от 
кофи с бетон „Непрекъснат растеж 
на консумацията“ на Делфин Рейст), 
имигрантската тема във филма на 
Юлиан Розефелд „Убежище“, метафо-
рата на човешката памет в дигитал-
ната епоха на Стоян Дечев, мястото 
на артиста и изкуството – във филма 
на Таус Махачева и брайловия текст 
на Ния Пушкарова. Емил Миразчиев 
онагледява клишираната фраза „всич-
ко се върти около парите“. Група 7+1 
продължава изследванията си върху 
рамкирането на пространството и 
мисълта, които показа през юли в га-
лерия Credo Bonum в София. От Скла-
да не си тръгнах, преди да изгледам 
докрай пълнометражния филм „Без-
крайност“ за поразителната японска 
художничка Кусама. Останаха ми ду-
мите ѝ: „От гледната точка на този, 
който твори, всичко е хазарт, скок в 
неизвестното“.

В центъра на Нощта на музеите и 
галериите (13–l5 септември) беше 
изложбата „Общо	място“	с	куратор	

Владия	Михайлова, разположена в ня-
колко пространства на Стария град, 
встрани от основния посетителски 
поток. За съжаление тя можеше да се 
види само по време на този фестивал. 
Темата ѝ кореспондираше с мотото 
„Заедно“ на Европейската столица 
на културата. Единайсет артисти 
от различни страни разглеждат иде-
ята за общност – трансформациите 
ѝ, отношенията между индивида и 
общността, между паметта и иден-
тичността. В Данчовата	къща беше 
концентрирана основната част от 
проекта, там беше и работата на 
Селма Селман, родена в Босна и Хер-
цеговина, от ромски произход, учила 
в Сиракюз, Ню Йорк. Тя излага на по-
каз личната си битка с обичая да се 
продават момичета като булки. За да 
събере средства и да откупи свобо-
дата си от семейството, Селма про-
дава свои коси, дрехи и произведения. 
За разлика от нея Катаржина Шеда 
от Чехия не приема общността като 
окови, от които трябва да се освобо-
ди. Напротив, тя търси как да създа-
де общности чрез своите проекти. 
В Пловдив показа „От кол и от въже“, 
проект, посветен на квартала Лишен 
в Бърно, с който участва в Документа 

през 2007 г. Типична панелна „спалня“ 
в периферията на града, Лишен е ли-
шен от общност, там хората не се 
поздравяват, защото не се познават. 
Това не се променя и когато блокове-
те са санирани и боядисани в бонбо-
нени цветове. Катаржина решава да 
свърже жителите – създава карти-
на на квартала и с нея щампова 1000 
ризи. Разпраща ги до предварително 
подбрани от нея двойки семейства от 
квартала. За подател посочва друго-
то семейство от двойката. Самата 
тя остава анонимна до момента, в 
който избраниците не получават по-
кани за изложбата ѝ. В Пловдив бяха 
показани и някои писма, които худож-
ничката получава от хора, въвлечени 
в проекта. От пълно отрицание, през 
недоверие до благодарност заради не-
очаквания импулс към общуване – по-
лучила се е интересна социална кар-
тина от този експеримент. 

Филмът „Не-видимо“ на Камен Стоя-
нов създава портрет на друг град 
– Любляна, кръстосвайки гледните 
точки на Марко Погачник, един от ос-
нователите на словенската концеп-
туална група ОHO от 70-те години, и 
на Тауби, бивш бездомник, пънкар на 
възраст и създател на тур из социал-
но „невидимите“ нива на града. Спе-
циално за Пловдив бе направено ви-
деото „Конят няма притеснения“ на 
Саори Хала, която работи в областта 
на пърформанса, изгледах го в Синята 
къща, а в къща „Стамболян“ беше из-
ложбата на живеещата в Англия Вера 
Хаджийска – фотографии, мултиме-
дийна инсталация и архивни докумен-
ти, посветени на насилствената смя-
на на имената на мюсюлманите у нас в 
един дълъг период – от 1912 до 1989 г. 
Вера разглежда историческата трав-
ма през разказа в своето семейство. 
Открива нежна съпротива в приема-
нето на български имена на цветя, 
така се нарича и проектът ѝ „С имена 
на цветя“. А в района на Източната 
порта беше инсталацията на Антон 
Цанев, временна намеса в градската 
среда. Той интерпретира основни ар-
хитектурни елементи, характерни за 
конструкцията на портите, използ-
вайки намерени наоколо предмети. 

Група 7+1 в Склада, „Изкуство. Без граници. Пловдив“, 2019 г.
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Амелия Личева

Теодора Димова

Хорхе Луис Борхес

Афонсу Круш

Олга Токарчук

Заседание в СБП, 1964 г., по време              
на избирането на Д.Димов за председател     
на съюза: Р.Ралин, П.Караангов, Д.Дамянов, 
Ат.Далчев,  фотография Тодор Славчев
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Първата почти като по учебник 
представя дебатите около трансху-
манизма и по един изключително убе-
дителен начин поставя в контекст 
новата евгеника, разсъждавайки за 
телесността и въпроса какво ще ос-
тане от човешкото, ако изкуствени-
ят интелект действително надде-
лее. Ще бъде ли възможно някой ден 
(скоро? вече?) – пита Люк Фери – да 
се „засилва“ по желание една или дру-
га черта на характера, интелигент-
ността, ръстът, физическата сила 
или хубостта на децата ни, да се из-
бира полът им, цветът на косите или 
очите им? Повече в САЩ, отколкото 
в Европа тази вяра, подплатена от 
научните изследвания, както и от 
голям финансов ресурс, води до все 
по-мощното налагане на въпросния 
трансхуманизъм, който се обявява за 
употребата на новите технологии 
на всички нива, за широкото използ-
ване на стволовите клетки, за кло-
нираното възпроизводство, за ген-
ното инженерство, хибридизацията 
човек/машина… Неслучайно един от 
най-изтъкнатите представители на 

движението, шведският философ Ник 
Бостром, отбелязва, че когато дойде 
ерата на „увеличението“ на всички 
интелектуални и физически способ-
ности на човека, тогава човечест-
вото най-после ще напусне своето 
детство и ще навлезе в постчовеш-
ката ера. Неслучайно заради много-
то критики към тях представите-
лите на трансхуманизма често пъти 
обявяват, че всъщност доразвиват 
идеите тъкмо на хуманизма, че в тех-
ните разбирания именно разумът е 
водещ и целта им е подобряване на 
човешкото, разширяването на него-
вите граници, каквато е била целта и 

на традиционния хуманизъм. Може да 
се каже, че трансхуманизмът по свое-
образен начин е обсебен от четенето 
на традиционната история на фило-
софията в желанието си да преработи 
философските възгледи за това какво 
означава да си човек в контекста на 
развитието на новите технологии. 
Затова и част от последователите 
му обявяват, че ги движи тревогата 
от съдбата на традиционната био-
логия, свързана най-вече с човешкото, 
и така обясняват вкуса си към ново-
то, оригиналното, към утопиите за 
бъдещето. 

Тази е книгата, вгледана напред, в 
бъдещето. Втората – тъкмо напро-
тив – се обръща назад, към миналото. 
Марк Лила се интересува от морал-
ните пукнатини в битието на големи 
философи от ХХ в. – Мартин Хайдегер, 
Валтер Бенямин, Мишел Фуко. Споме-
нава залитането по нацизма на Пол де 
Ман, антисемитизма на Карл Шмит, 
комунизма на Сартър, левите укло-
ни на Дерида… Като не става дума 
за развенчаване на митове, макар че 
Лила многократно например подчер-
тава маргиналността на идеите на 
Дерида във Франция. По-скоро ста-
ва дума за нов ключ в разбирането 
на тези философи, който невинаги е 
лицеприятен и е много далеч от иде-
ализацията, с която в България сме 
свикнали. Тук обичаме обилно да цити-
раме споменатите автори или поне да 
подпъхваме където става и където не 
става имената им, за да си гаранти-
раме научност и авторитет. Затова 
„Безотговорният разум“ на Марк Лила 
е особено важна книга в български 
контекст. 

Амелия Личева

През миналото към

Нека	срещнем	в	задочен	
диалог	две	книги,	излезли	
у	нас	през	2017	и	2019	г.:								
„Трансхуманитарната	
революция“	на	Люк	Фери	и	
„Безотговорният	разум“	
на	Марк	Лила,	издания	на	
„Колибри“

бъдещето
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Не е за подминаване историята на 
Бенямин, завоят му към марксизма, до 
голяма степен употребен от Адор-
но, макар че Адорно държи позиция-
та, че спасява приятеля си от самия 
него. Неслучайно Гершом Шолем и Хана 
Арент толкова съжаляват за свърз-
ването на Бенямин с Франкфуртска-
та школа. Нито пристрастността 
на Фуко към радикалната левица и 
по-точно – маоистката пролетар-
ска левица, участието в дебати за 
създаването на народни трибунали, 
които да „съдят“ „враговете на на-
рода“ и убеждението на самия Фуко, 
че трябва да се започне с „правораз-
даване от страна на народа“. Могат 
да се дадат още много примери, чиято 
цел не е да се девалвира философията 
на тези автори. Призивът на Лила е 
все пак идеите им да се поставят и 
в този контекст, а не да се превъз-
насят безкритично и да се възпри-
емат като безусловни и вечни. В този 
смисъл първият извод, който налага 
„Безотговорният разум“, е за отся-
ване, за нюансираност, за поставяне 
на теориите в контекст, което може 
да направи някои от тях неприемливи. 
Иначе казано, когато работим с Фуко, 
Дерида или Бенямин, ние работим с 
конкретни текстове или идеи, а не с 
някаква цялостна теория и с името, 
което трябва да е индулгенция за 
всичко. Вторият извод е още по-тре-
вожен и той говори за онова олевява-
не на Запада, което като че ли още 
не е преодоляно. И макар че краят на 
Студената война и 11 септември по-
ставиха света на други коловози, все 
още сред интелектуалците (повече на 
Запад, но отново и на Изток) лявото е 
модерно и имената, които са го олице-
творявали, продължават упоително 
да се цитират. И най-сетне, книгата 
на Марк Лила пледира да свикнем да 
живеем с истината, която рядко може 
да си позволи идоли. Защото Карл 
Шмит е голям авторитет, особено за 
десните днес, но това не отменя да 
имаме съзнание за антисемитизма му, 
както и няма как да подминем прона-
цисткия период на Хайдегер – негово-
то величие също има своята проти-
воречивост, толкова отблъснала от 
него приятеля му Карл Ясперс. 

За българските интелектуалци, кои-
то след 10 ноември прегърнаха тео-
риите на Фуко и деконструкцията, 
„Безотговорният разум“ вероятно е 
една много болезнена, а и неприятна 
книга. Може би затова се подминава 
с такова мълчание, защото тя не се 

бои да каже, че царят е гол. Когато 
разберем това, си даваме сметка кол-
ко вляво се наместваше българската 
хуманитаристика в годините и кол-
ко ѝ беше удобно така. И как неглас-
но тържествуваха леви идеи. И най-
сетне, как тя премълчаваше темата 
за противоречивостта на някои го-
леми имена и в родната ни съвременна 
култура. Достатъчно е да споменем 
Богдан Богданов и Вера Мутафчиева. 
Не глупавото отрицание, но нюанси-
раното говорене, което не подмина-
ва фактите (в случая обвързаността 
с ДС), е това, от което имаме нужда, 
за да осмислим не просто една епоха, а 
идеите, които са я белязали. Докато 
избираме мълчанието, отрицанието 
на фактите и архивите, неудобство-
то, културата ни ще бъде все така 
осакатена и идеологизирана, без зна-
чение в каква посока.

Събирането на тези две книги има 
още една функция, която също не е 
за подценяване. Въпреки че говори за 
миналото, загрижеността на Марк 
Лила е за бъдещето. Индиректно той 
пледира за оттласкване от идеологи-
ческото, толкова болезнено форма-
тирало ХХ век, и в същото време кон-
статира, че липсват теории, с които 
да бъде обяснено ставащото. Затова 
и големият въпрос е може ли да се роди 
разказ за бъдещето?

Такъв разказ предлага „Трансхумани-
тарната революция“. Дали той ни ха-
ресва или не, няма особено значение, 
защото епизодите от него вече се 
случват. 

Нека кажем така: следвайки тради-
цията на философи, за които и до-
тук говорихме – като Мишел Фуко, 
Жак Дерида, но и Жан-Франсоа Лио-
тар, Жил Дельоз, Феликс Гатари – в 
последните десетилетия в литера-
турознанието усилено започва да 
се говори за постхуманизъм. Доста-
тъчно е да се проследят имената, за 
да стане ясно, че той като нагласи е 
много свързан с постмодернизма. Не-
случайно в един свой текст за Проме-
тей (Prometheus as Performer: Toward a 
Posthumanist Culture? – in: Ihab Hassan, 

„Ще	бъде	ли	
възможно	някой		
ден	–	пита	Люк	
Фери	–	да	се	
„засилва“	по	
желание	една	
или	друга	черта	
на	характера,	
интелигентността,	
физическата	сила	
или	хубостта	на	
децата	ни,	да	се	
избира	полът	им,	
цветът	на	косите	
или	очите	им?“
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The Right Promethean Fire, University of 
Illinois Press, 1980) представителят на 
американската деконструкция Ихаб 
Хасан отделя специално внимание на 
смесването на въображение и наука, 
мит и технологии, земя и небе, които 
характеризират настоящето. И на-
истина много последователи на пост- 
хуманизма възприемат идеята му, ко-
гато говори за предстояща епохална 
промяна. След 500 години – твърди 
Хасан – хуманизмът може да приклю-
чи, тъй като той се трансформира в 
нещо, което човек трябва безпомощ-
но да нарече постхуманизъм. Катрин 
Хейлс е една от сериозните последо-
вателки на тази идея и едно от важ- 
ните имена, когато става дума за 
постхуманизма. Изследването ѝ „Как 
станахме постхуманисти“ е опреде-
лено от критиците като завладяващ 
разказ, наистина енциклопедичен по 
своя обхват, за развитието на наука-
та, технологиите и литературата, 
всички те свързани с настъпването 
на постхуманизма. Хейлс се занимава 
и с това какво се случва със субект-
ността в епохата на информатика-
та и кибернетиката, тоест в епоха, 
характеризираща се с капиталисти-
чески режим на гъвкаво натрупване, 
сливане на телекомуникациите с ком-
пютърните технологии, нарастващо 
значение на базите данни, незабавно-
то им предаване към модели на всеки-
дневния живот и пренастройването 
на физическите навици и свързването 
им с новите информационни техноло-
гии. В духа на повечето литературо-
веди и философи Хейлс вижда опаснос- 
тите, които крие „завладяването“ на 
човека от машините и постепенната 
му дехуманизация. В същото време за 
нея постхуманизмът не е задължи-
телно негативен, защото той е залог 
за радикална промяна, включително 
политическа. И не на последно място, 
за изследователката вълнуващите 
възможности, присъщи на трансху-
манизма, са онези, които говорят за 
преодоляване на обезсмислянето на 
знанието. 

Сред важните авторки, които рабо-
тят по дефинирането на понятието 

постхуманизъм, е Роузи Брайдоти, 
която в книгата си „Постчовешко-
то“ задава посоките в неговото раз-
витие. Първата тя определя като 
„реакционен постхуманизъм“, в чия-
то аргументация е убеждението, че 
единствено хуманистичните идеали 
осигуряват работещ модел за адап-
тиране към глобализираната иконо-
мика. Това, което е проблематично 
тук според Брайдоти, е приемането 

на универсализираното разбиране на 
индивида. Или, както отбелязва тя 
– няма място за експерименти с нови 
модели на себе си. Втората е свър-
зана с аналитичния постхуманизъм, 
обвързан с науката и технологиите. 
Този подход дава продуктивна пред-
става за решаващи етични и кон-
цептуални въпроси за състоянието 
на човека, но не е склонен да подходи 
към разработването на теория за 
субективността. Самата Брайдоти 
предлага да се полагат усилия за ре-
интегрирана постхуманна теория, 
която включва както научна, така и 
технологична сложност и нейните 

последици за политическата субек- 
тивност, политическата икономия и 
формите на управление. Имайки пред-
вид това, тя се обръща към трето-
то направление на постхуманизма, а 
именно – критическия постхумани-
зъм. Брайдоти се самоопределя като 
част от него и заявява, че целта на 
критическия постхуманизъм е да 
премине отвъд аналитичния пост-
хуманизъм и да развие утвърдител-
ни перспективи за постхуманната 
тема. Критическият постхуманизъм, 
твърди тя, се корени в традицията 
на постструктуралистите, както 
и на антиуниверсалистичните фе-
министки и постколониални изслед-
вания, тъй като всички те се зани-
мават с мястото на всеки субект в 
структурата на човечеството като 
цяло. Тя припомня виждането на Еду-
ард Саид, че поучен от злоупотреби-
те на евроцентризма и империята, 
човек би могъл да създаде различен 
по вид хуманизъм. Тази идея изглежда 
централна за проекта на Брайдоти. 
За нея е важен животът отвъд аза 
в посока на едно мултиетническо, 
мултимедийно общество, когато  
трансформациите не засягат само 
полюса на другите: дислоцират се и 
позицията, и прерогативът на бив-
шия център. С други думи, това е 
проект за разработване на нов вид 
постнационалистическа, номадска 
идентичност, която предполага и 
де-идентификация от установени 
национални идентичности. 

Мнозина поддръжници на трансхума-
низма лансират идеята, че опорите 
на трансхуманизма не са свързани с 
някакво заслепено преследване на съ-
вършенството, в каквото често са 
обвинявани последователите му, а че 
напротив – заради многото и сериоз-
ни проблеми на съвремието – нелечи-
мите болести, глобалното затопля-
не, замърсяването на околната среда, 
човекът трябва да опита да увеличи 
своите морални и интелектуални 
способности. Като добавим към това 
и знанията за миналото, които могат 
да ни предпазят от зловещи повто-
рения, струва си да полагаме усилия 
за една нова хуманитаристика, която 
гледа едновременно в много посоки.

„Въпреки	че	гово-
ри	за	миналото,	
загрижеността	
на	Марк	Лила	е	за	
бъдещето.	Инди-
ректно	той	пледи-
ра	за	оттласкване	
от	идеологическо-
то,	болезнено	фор-
матирало	ХХ	век,	
и	в	същото	вре-
ме	констатира,	че	
липсват	теории,	
които	да	обяснят	
ставащото.“



61

октомври 2019 

Новата книга на Теодора Димова – 
романът „Поразèните“, се вклинява 
в период от българската история на 
ХХ век, който спокойно може да опре-
делим като един от най-трагични-
те, връхлетявали отечеството ни. 
Прочее, обективно видяно, целият ХХ 
век за България и българите е тра-
гичен век, сравним може би само с ка-
тастрофата в края на XIV столетие, 
когато Второто българско царство 
е унищожено от конските опашки 
и кривите ятагани на еничарските 
орди на османските султани. Имаме 
разкол, довел до същинска граждан-
ска война, чиято кулминация е тема 
на „Поразèните“, разкол имаме и то-
гава, когато някогашната цялостна 
българска държава е разфасована на 
три независими една от друга дър-
жавици, повече воюващи помежду си, 
отколкото сътрудничещи си; имаме 
поробител, който през септември 
1944 г. съвсем вероломно нахлува в зе-
мите ни, за да остане пълновластен 
и нахален господар цели 45 години, 
две поколения демек, както остават 
и мюсюлманските спахии за повече 
от десет пъти по-дълго време, също 
така нахални и пълновластни, бетер 
красноармейци; имаме и безогледен 
натиск срещу малцинствени групи, с 
насилствена смяна на имената, какво-
то има и през всичките пет столетия 
под сянката на падишаха (макар че с 
малки изключения промяната тогава е 
преобладаващо избор на вяра по смет-
ка, отколкото под заплахата да те 

набият на кол). Ако подирим върхови-
те моменти на вътрешната траге-
дия през ХХ век, те са три: 1923–1925 
г. – белият терор; 1944–1989 – чер-
веният терор; 1984–1989 (с акции и 
преди тези дати) – възродителният 
процес. Книгата на Теодора Димова 
центрира погледа си върху втория 
вътрешнобългарски колапс в може 
би най-интензивната му и безми-
лостна изява – времето от 9.IX 1944 
до 1.II.1945 г., когато се изпълняват 
смъртните присъди, произнесени по 
Дело №1 на т.нар. „народен съд“, пра-
тил общо на разстрел 2730 човека (без 
да забравяме, че част от тези „спра-
ведливи“ присъди са произнесени по-
смъртно, тоест над вече убити лица).

Великолепен по своя удачен характер 
е подходът, избран от Теодора Димо-
ва, за да пристъпи към тези така ко-
щунствени и безбожни събития. Тя не 
навлиза грубо, директно, урбулешка-
та в тях, ами ги осветлява отстрани, 
през очите на съпругите на обрече-
ните – Райна, другарка на писателя 
Никола, Екатерина, другарка на отец 
Минà, Виктория, другарка на предпри-
емача Борис (и Магдалена, тяхната 
осиновена дъщеря). Впечатляващо е 
описанието, когато опечалените 
жени преминават покрай Арменска-
та църква в Централните гробища, 
за да стигнат до последния пристан 
на своите близки, съпрузи, братя, 
синове. Разказът (вероятно без да 
иска) препраща мигом към едни други 
женски опашки през 30-те години в 
Съветска Русия, за които пишат мно-
го свидетели, Надежда Манделщам 
също, и на които трепери премръзна-
ла и примряла, за да разбере съдбата 
на сина си Лев, дори великата Анна 
Ахматова. Даже без да го е искал това 
препращане разказът, няма как да не 

Митко Новков

България
„Поразените“,	Теодора	
Димова,	издателство	
„Сиела“,	2019	г.

Порђзената

„Тревогата	
постепенно	
започна	да	оставя	
отпечатъците	си	
върху	лицата	на	
хората.	Страхът	
ги	караше	все	
по-малко	да	
споделят	със	
своите	познати	
за	изчезналите	си	
близки.“
Теодора Димова, „Поразените“



62

октомври 2019

се сетим за тези позорни струпвания 
на нещастни и уплашени жени, тъй 
като онова, което става в България 
през тези позорни дни, е следствие 
именно от агресията на Червена-
та армия, от грубия грайфер на рус- 
ко-съветския ботуш, преминал като 
татарска орда през стреснатата и 
вцепенена клета България. Днес вече 
на всички е ясно (само преструващи-
те се на умряла лисица руски власти и 
български комунисти не желаят да го 
признаят), че Девети септември не 
е ден на освобождение, Девети сеп-
тември е ден на заробване. Заробване 
и репресии…

Любопитно е да сравним с какво „По-
разèните“ е по-различен от друг 
роман, посветен на същия период – 
„Кротките“ (2015) на Ангел Игов. Дру-
гото е най-напред в избора на главни-
те действащи лица: ако Ангел Игов 
предпочита те да са активни носите-
ли на безчинствата, постепенно осъз-    
наващи всевластието и мощта си, то 
Теодора Димова отдава перото си 
на другата страна, на страдалците, 
понасящи и пометени от диктата на 
престъпната идеология и на сграбчи-
лите властта криминални елементи. 
Нейните герои са наистина поразèни: 
поразèни в сърцето си на достойни и 
културни граждани, поразèни в чув-
ствата си на хора с чест и съвест, но 
корумпирани в действията и постъп-
ките си. Райна преодолява погнусата 
си и в името на илюзорна надежда си 
ляга с палача на мъжа си, единият син 
на Екатерина предава паметта на 
баща си и слугува на екзекуторите му, 
а другият се самоубива; самата Ека-
терина пък – неспособна да се справи 
със сполетелите я злочестия, се от-
дава на болестта без съпротива, с 
някакво почти упоително облекчение. 
Втора разлика е, че докато Ангел Игов 
въвежда като глас на Хорóса тези 
всевиждащи, същи аргуси, „кротки“ 
– наблюдаващи, индиферентни, рав-
нодушни чак, за които ставащото в 
тези мизерни дни е само повод за ко-
ментар и резоньорство, при Теодора 
Димова подобни фигури няма, всеки 
някак е въвлечен и участва. Било със 

съчувствие, било с реална помощ, 
било с блага дума – човеците са там, 
има ги, подкрепят и разбират. И макар 
че кой знае колко не могат да напра-
вят – сърпът и чукът на омразата са 
помитащи, единственият път да им 
се изплъзнеш е колкото може по-мал-
ко да им се мяркаш пред очите. Ала 
все пак не можеш и да ги оставиш да 
вилнеят на воля, с нещо си длъжен да 
им противостоиш, независимо кол-
ко малко е: кос поглед, ругатня под 

нос, глухо ръмжане. Накрая, трето 
отличие е, че ако при Ангел Игов че-
тем един разказ хладен, разработен 
с някакъв студено-отстранен ана-
томизъм и дисекционна сдържаност, 
Теодора Димова не се страхува да раз-
казва страстно, привързано, вземаща 
страна. Според мен няма как да бъде 
иначе: когато пред теб се изпречи 
злото в чист вид, най-неподправено, 
зло заради самото зло, не можеш да си 
апатичен, аполитичен, атараксичен; 
напротив, трябва да си категори-
чен. И Теодора Димова е категорична: 

има поразèни, но има и порàзени и 
тези вторите – прокиснали, разва-
лени, повредени, са всъщност новите 
властници, които колят и бесят. 

Всъщност тук е най-големият успех 
на Теодора Димова – в изграждането 
на образите на тези, които вършат 
зулумите, които разстрелват, уби-
ват, мародерстват. Те вече задават 
тона, те казват каква ще бъде Бъл-
гария – една порàзена България, на 
която близо половин век ѝ беше на-
бивано, че: „Войната е мир. Свобода-
та е робство. Невежеството е сила“. 
Аз бих добавил към тия принципи на 
ангсоца, дадени от Оруел, още два: 
„Престъплението е справедливост“ 
и „Злобата е закон“. И в тримата ин-
струменти на терора – Васил крими-
налния, Йордан ненавистния и Ангел 
заблудения, тези принципи са впити 
дълбоко в същността им и те ги втъ-
кават в плътта на новата държава, 
която от тук насетне се превръща 
в социално образувание не в защита 
и в полза на своите граждани (май по-
добре поданици – тоталитаризмът 
не признава гражданите, „градският 
въздух прави човека свободен“), а в 
агресия срещу тях и в непрекъснат 
тормоз и издевателства. Тъкмо тази 
порàзена държава, навиците от нея 
и днес възпрепятстват развитието 
ни, задържат го, сипват пясък в гори-
вото на напредъка. И Теодора Димова 
с „Поразèните“ освен всичко друго ни 
призовава да видим и да осъзнаем най-
сетне и това – че докато не се осво-
бодим от тези миришещи на сяра, 
на развалени яйца принципи, няма да 
постигнем онова, което въжделеем, 
към което се стремим и искаме да по-
стигнем – справедливо и състоятелно 
общество. Неслучайно романът за-
вършва с историята на Александра, 
„двадесет години по-късно“; тази 
Александра, която държи в ръцете 
си своята баба Райна, докато умира, 
и сякаш вдъхва последния ѝ дъх, за да 
продължи живота ѝ с доблест, чест и 
незабрава…

Време е, крайно време е да изгоним 
от себе си порàзените и да съхраним 
поразèните… 

„Разказът	
(вероятно	без	да	
иска)	препраща	
мигом	към	едни	
други	женски	
опашки	през	
30-те	години	в	
Съветска	Русия,	
за	които	пишат	
много	свидетели,	
Надежда	
Манделщам	
също,	и	на	които	
трепери	дори	
Анна	Ахматова.“
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 Борхес
Като личен бележник е новото из-
дание с избрана проза и стихове на 
Хорхе Луис Борхес. Обсебеният от 
книгите аржентински писател тук 
звучи уморено, покрай текстовете се 
чува въздишка, „горчиво-тъжна рав-
носметка“, че всичко от живота му го 
насочва към цитат или книга. Борхес 
сам признава в едно късно интервю, че 
води самотен живот. Слепият мечта-
тел насочва лодката си към последния 
залив без спътник, заслушан както ви-
наги в гласовете на мъртвите. Ком-
пасът също е там, картата се мени 
непрекъснато, изтъкана е от неуве-
рени спомени. Никой не подозира какво 
предстои, но той предполага, че вече 
се е случило.

Създадената от Кирил Златков кори-
ца, в която се забелязват формите на 
ангелски крила, треви и вълни, подоб-
ни на споменатата в един от тексто-
вете лъвска глава, която човек може 
да види в някой облак, също насочва 
към изгубването, към стихията на 
космоса, в която може би все пак едно 
кротко съществуване може да бъде 
възможно, в която любовта на един 
мъж към една жена застрашава сър-
цето, но изпълва мислите със смисъла 
на целия свят. Понеже всеки, който се 
открива, е застрашен, понеже любов- 
та и добрината са за смелите.

Тук е Шекспир с неговия Йорик, тук 
са „1001 нощ“, списъците, звездите, 
пясъкът на Сахара, който един чо-
век взима в шепа и променя цялата 

пустиня, тук са сънищата, парадок-
сите, мъжът и неговият двойник, ог-
ледалото, което побира света, очи-
те, които създават луната и мрака на                                  
нощта, тук е разпадът, който съз-
дава ред, и преходното дихание на 
човешкия род, в което се дочува само 
една книга, само една дума, първоиз-
точникът на великия дух, на всич-
ко, което някога сме имали да кажем. 
Борхес е глас от древността, глас от 
бъдещето. Времето се усуква и мина-
лото докосва настоящето, връща се 
обратно, отива напред и в тази не-
престанна игра, която се осъщест-
вява в ума на будния, проблясъците 
красота оставят белези надежда, че 
може би не всичко е било напразно. 

Дали книгата е добро запознанство 
с Борхес, трудно може да се опреде-
ли, тъй като донякъде е необходимо 
знаците, символите и имената да са 
познати. Пестеливите текстове са 
както винаги плътни, изказът е пре-
цизен и една дума може да отведе към 
десетки посоки. От друга страна, тук 
Борхес е най-тих, най-спокоен. Макар 
записките да са от различни години, 
подборът е такъв, че създава един 
общ рисунък, подобно на автопорт-
рета на задната корица, подобно на 
цитата след него. Всички образи на 
заливи, кораби, острови, риби, сечива, 
звезди, коне и хора очертават образа 
на едно лице. 

Дали това е лицето на автора, или 
лицето на Бога, към което всичко, без 

да подозира, непрестанно се стреми; 
или пък просто игра на разума, суетно 
занимание за човечеството, нераз-
познало ударите на камбаната, които 
отдавна са утихнали. Борхес остава 
авторът след всички автори. Може 
би симптоматично е, че най-задълбо-
ченият писател на XX в. всъщност е 
един развълнуван читател. Книгата в 
крайна сметка открива своя завършек 
в окото и мислите на четящия, а кой 
би бил по-достоен (ако е настъпило 
действително това време) да положи 
края на литературата от Борхес. 

Тук е поместен и текстът Everything 
and nothing, посветен на Шекспир, за 
който Харолд Блум открито изразя-
ва преклонението и благородната 
завист, че никой с такава простота 
не е успявал да обхване тайната и 
очарованието на английския бард. А 
тайната е измамно семпла – Шекспир, 
подобно на Бога, успява да бъде едно-
временно всички и никой. Тук и люби-
мият на Борхес Дон Кихот получава 
възможност да бъде за малко Алонсо 
Кихано, който няма нужда да напуска 
дома си, за да изсънува приключения-
та си. Противоречията между фан-
тазия и реалност също са изгладени, 
литературата през времето се пре-
връща в мит или прахоляк, остават 
само думите, подготвени да бъдат 
записани в книгата, която събира 
всички други книги, книгата, която е 
била изсънувана от Бога и в който сън 
ние също сме взели участие за кратко.

Мартин Касабов

„Този	търпелив	лабиринт	от	линии“,	Хорхе	Луис	
Борхес,	превод	Анна	Златкова,	издателство	
„Колибри“,	2019	г.

Застрашеният



64

октомври 2019

„Библиотеката е един лабиринт“, 
уточнява още в началото на тази 
кратка новела португалският писа-
тел Афонсу Круш и така ни дава ключ 
какво сюрреалистично пътуване ни 
предстои. Пътуване, в което ще ста-
не дума не само за Хорхе Луис Борхес, 
но също и романите, героите и иде-
ите на Данте и на Хърбърт Уелс, на 
Франц Кафка и на Робърт Луис Сти-
вънсън, на Рей Бредбъри и на Досто-
евски. А на главния герой в „Книгите, 
които погълнаха баща ми“ – 12-го-
дишния Елиас Бонфим, му предстои 
да влезе в света на книгите съвсем 
буквално, не за друго, а за да се опита 
да подреди действителния свят. При 
това по петите го следва едно черно 
куче с митологичното име Аргос, така 
че да не остане съмнение – имаме един 
малък Одисей, който пътешества в 
страната на книгите.

Имаме и един чиновник – Вивалдо Бон-
фим, който крие романи под празните 
формуляри и бланките за промяна на 

дейността, които трябва да попълва 
на работното си място – един скучен 
и досаден свят, изпълнен с документи, 
бумащина и всякакви бюрократщини в 
Седма данъчна администрация. Изне-
надата е в това, че един ден чиновни-
кът Вивалдо Бонфим просто изчезва 
– потъва завинаги в книгите, които 
чете, увлечен в паралелния свят, кой-
то му се струва по-истински и по-ин-
тересен от реалността.

Не за първи път се губя в библиотека. 
Аз и баща ми си приличаме по това. 
И мисля, че тъкмо такова нещо му се 
е случило. Загубил се е сред буквите, 
заглавията, загубил се е сред всички 
тези истории, живеещи в главата му. 
Защото ние сме направени от исто-
рии, не от генетични кодове, нито от 
месо и мускули, кожа и мозък. А от ис-
тории. Баща ми, сигурен съм в това, 
се е загубил в този свят и никой вече 
няма да успее да прекъсне четенето 
му, пише Афонсу Круш.

„Книгите, които погълнаха баща ми“ 
наистина е пътешествие в света 
на важните романи – непрекъснато 
прескачане от книга на книга, защото 
нито един роман не съществува са-
мостоятелно. Защото нито една кни-
га не се появява на празна територия 
– тя е резултат от написаното преди 
нея и е в диалог с останалите книги. А 
Елиас Бонфим ще трябва да проследи 
невидимите връзки между големите 
романи, за да открие дирите на баща 
си.

„Книгите, които погълнаха баща ми“ 
обаче не е детска книга. Тя е книга пъ-
зел, която може да се сглобява по раз-
лични начини, за да се проследи пътят 
на идеите – как се появява тъмната 
страна във всеки един от нас, как чо-
век може да избяга от себе си, какви са 
начините да се бори с лъжата, как се 
справя със страданието, вината и уг-
ризенията. Все теми, с които занима-
ват големите романи. Просто Афонсу 
Круш обича да експериментира – той 
е писател, художник аниматор, илюс-
тратор на книги, музикант и страс-
тен пътешественик. Автор е на 14 
романа, сред които е „Куклата на Ко-
кошка“ (2014 г., „Прозорец“), отличен 
с наградата за литература на Евро-                                                                                       
пейския съюз през 2012 г. Но освен 
това в тази книга той е склонен да 
разглобява големите разкази на час-
ти и отново да ги сглобява, за да 
види какво ще се получи, ако прати 
Расколников в романа „451 градуса по 
Фаренхайт“ на Бредбъри, а на едно 
12-годишно хлапе даде за компания 
старото ловджийско куче на Одисей. 

И изобщо не е случайно, че накрая на 
тази история Афонсу Круш отново 
повтаря, че „човек е направен от ис-
тории, не от ДНК, мускули и кости, 
а от истории“. Но като че ли в този 
случай по-правилно е да се каже, че 
всички сме направени от книги – от 
големите романи, които сме прочели, 
и от странстващите сюжети, които 
са станали част от живота ни.

От какво сме направени 
Оля Стоянова

„Книгите,	които	
погълнаха	баща	ми.	Или	
странната	и	магична	
история	на	Вивалдо	
Бонфим“,	Афонсу	Круш,	
превод	от	португалски	
Румяна	Станева,	
издателство	„Прозорец“,	
2019	г.
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„Движи се, клати се, люшкай се, вър-
ви, тичай, бягай…“ – това казва една 
странна жена, бегунка, на Анушка 
през един декемврийски ден, топъл 
ден за това време в Москва. Според 
бегуните (руска старообрядска сек-
та) злото ще застигне онзи, който се 
спре. На едно място. 

„Бегуни“ на Олга Токарчук е не прос-
то жанрово и тематично мощен по-
лифоничен роман, тя е книга, която 
обосновава движението, пътуване-
то като най-честната възможност 
за човешко съществуване.

„Бегуни“ може да бъде прочетен като 
роман от бележки, есета, кратки наб- 
людения, истории за съвременния чо-
век – който би могъл да е писател, 
обикновен любител на пътешестви-
ята или пък пътуващ с мисия. Човек, 
който прекарва повече време по лети-
ща, хотели в градове, пръснати къде 
ли не по света, влакове, кафенета, 
неназовани улици, просто места за 
преминаване. Човек на движението, 
флуиден, наясно със себе си единстве-
но и само в пътуванията. Или може би 
по-точното е – човек, който никога 
не може да се погледне и разбере в ця-
лост. Неясен човек. От друга страна, 
наистина впечатляващото в тази 
книга е, че тя има почит към класичес-                    
ки книги, дори от древността, към 
знанието и ерудицията на такъв тип 
разказване, има и рефлексия върху са-
мото писане. И всичко това по един 
лек, ненатрапчив с интелектуалната 
си мощ (да, да, мощ е думата), спосо-
бен на безхаплива ирония начин. Дори 
не ми се иска да споменавам имена, 
с които Олга Токарчук може да бъде 
свързана, много ми се иска читателят 
сам да открива връзките, мотивите, 
а и разгръщанията им, които автор-
ката прави. Ще споделя само, че след 
„Емигрантите“ на В. Г. Зебалд това е 
книгата, която ме разтърси истин-
ски и ми даде страници и редове, към 

които се връщам. За които мисля и 
които ме вълнуват.

„Бегуни“ е сложен и едновременно 
с това подреден хаос от бележки, 
есета, сериозни научни наблюде-
ния, кратки художествени истории, 
по-дълги истории, чиито герои са 
фикционални или пък реални. Някои от 
тях живеят в далечния XVII век, други 
– днес, трети – неясно кога. Времето 
не е от значение тук, пространство-
то – също. Човекът в движение е спо-
собен да ги прекосява, да се връща на-
зад или да отскача напред, животът 
няма как да бъде подреден.

Какво е тялото? То обвивка ли е за 
нещо вътре у нас, тъй съществено, 
което никога не можем да опишем, 
разкажем, изобразим… Или е важно, 

Катя Атанасова

„Бегуни“,	Олга	Токарчук,	
превод	от	полски	Силвия	
Борисова,	издателство	
ICU,	2019	г.

Живот
някъде другаде

защото то може да бъде видяно, про-
учено, описано, разбрано. В „Бегуни“ 
анатомията е историческа, а исто-
рията поне понякога става анато-
мическа. Изследване на болката през 
собственото тяло води до откритие 
– на ахилесовото сухожилие, анато-
мични препарати в стъкленици, за 
„паноптикума на човешкото тяло, 
разделено на основни части, механич-
ния космос на органите“. 

Домът и паметта за него – дали е въз-
можно тя да бъде друга освен лична. 
Детството в комунистическа дър-
жава, семейството, което тръгва за 
някъде – за да се върне, а не за да пъ-
тува. Но в страниците има спомен за 
дима на печките, за празния двор, за 
вечери, които са „ръбът на света“. 
За всичко онова, което всъщност ни 
е направило такива, каквито сме. За-
това и една жена, една от героините 

в книгата, ще се върне в родината, 
в която отдавна не живее, за да по-
могне на отдавнашния си приятел да 
умре.

„Бегуни“ е книга, в която разказва-
щият човек се движи, любопитства, 
колебае, спомня си, разказва истории. 
Книга, в която неговият глас, негови-
ят личен глас се пресича с други гласо-
ве. И те така се срещат и сговарят, 
че всичко става някак общозначимо и 
едновременно с това остава съкро-
вено лично. В тази книга никога нищо 
не е категорично казано. Нищо не е 
свършило. Можем да я четем някъде 
по пътя, да се връщаме към едни или 
други страници. Да се чувстваме с нея 
по-живи и по-тревожни. Днешният 
свят е такъв и ние сме такива, какви-
то сме, живеещи в него.

Олга Токарчук
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Новини от фронта

Със	Силвия	
Борисова,	
преводачка	на	
романа	„Бегуни“	
от	Олга	Токарчук,	
разговаря	Катя	
Атанасова

В ключа на разказа

Кога	и	как	се	случи	първата	ви	сре-
ща	с	творчеството	на	Олга	Токар-
чук?	

Бях чела дебютната ѝ книга „Пъте-
шествието на хората на Книгата“, 
едно зряло историческо съчинение с 
елементи на мистика. Харесвам този 
тип повествование. Но най-напред я 
представих в „Литературен вест-
ник“ с един напълно съвременен раз-
каз. Писателката и издателка Весела 
Люцканова го беше прочела и настоя 
да издадем целия сборник, от който 
той беше. Така първата ми преводна 
книга от Олга стана „Музика от мно-
го барабани“. Обичам да превеждам 
разкази, всеки от тях е отделна все-
лена, а Олга е майстор и в този жанр. 
Впрочем тя е инициатор на Първия 
международен фестивал на разказа, 
провел се в приказния град Вроцлав 
през 2004 г. Заглавието на встъпле-
нието ѝ е „Да пазим нашите разкази“, 
а първото му изречение –  „Романът 
служи за изпадане в транс, разказът – 
за просветление“.

Преводът	е	и	творчество.	Как	
подходихте	към	„Бегуни“,	кое	беше	
трудното?	Това	 е	много,	много	
сложна	книга…

Преводът е и творчество. Когато 
превеждам стойностно произведение, 
творя. „Бегуни“ е написана в ключа 
на разказа, на многото най-различни 
къси и дълги истории, размисли, на-

блюдения, описания на пътуването – 
от тялото към душата и обратно, от 
живото към мъртвото, от една ми-
съл към друга… Идеята за движение-
то като условие за живот не е нова в 
световната литература, но Олга  я е 
пречупила през разбирането си за све-
та и човека и от това се беше полу-
чила магическа забележителна сплав.

Всъщност	преводът	за	ICU	е	вто-
ри,	превеждали	сте	романа	пре-
ди	години	за	друго	издателство.	
Какво	ново	внесохте	в	този	превод	
като	език,	смисъл?

Още през 2009 г., веднага след като 
„Бегуни“ получи най-престижната 
полска награда за литература „Нике“, 
връчвана от вестник „Газета Вибор-
ча“, я предложих отново на Весела 
Люцканова и тя я издаде с огромно 
удоволствие. За жалост тогава кни-
гата не получи отзвука, който за-
служаваше и на който се радва днес 
при второто издание. Вероятно за 
сегашното признание има значение и 

фактът, че „Бегуни“ в нейния превод 
на английски бе удостоена с Между-
народната награда „Букър“ – първа 
за полската литература. Разбира се, 
прочетох внимателно превода си и го 
усъвършенствах, където се налагаше. 
В това ме подкрепи и сегашната изда-
телка Невена Дишлиева-Кръстева, на 
която съм благодарна за точното око 
и за душата, която вложи. От сега на-
татък творчеството на Олга Токар-
чук ще се издава само от ICU.

Българските	читатели	познават	
няколко	книги	на	Олга	Токарчук,	но	
има	и	такива,	които	ще	се	срещнат	
с	авторката	за	първи	път.	Какво	
бихте	им	казали	като	начало?

Чудесно е, че  първата им среща би 
била именно с „Бегуни“. Тя събира 
като във фокус всички онези забеле-
жителни черти на творчеството на 
Олга – мъдрост, постоянство, пламък, 
съпричастие, непокорство… – които я 
правят една от най-големите съвре-
менни европейски писатели.

Вие	познавате	добре	българската	
и	полската	литература.	В	какво	
те	са	близки	и	в	кое	много,	много	
различни?

О, това е въпрос за дълго писане. Ще 
ми позволите да го оставя за друг слу-
чай.

Имате	ли	планове	за	още	преводи	
на	Токарчук?

Да, със сигурност. Все още не съм се 
отказала окончателно от епоса ѝ 
„Книгите на Яков” (макар че бяхме 
стигнали с нея до извода, че едва ли 
би се „задомил“ у нас по ред причини), 
може би ще стигна до новия ѝ сборник 
„Чудати разкази“, дай боже да можем с 
Невена да представим на българските 
читатели малкото ѝ бижу „Изгубена-
та душа“, която получи за великолеп-
ните си илюстрации награда на пана-
ира в Болоня.
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Малцина са тези, които могат да из-
редят повече от пет имена на жени 
диригенти. През последните години 
в световен план нашумяха Ив Куилър, 
Марин Олсоп, Оксана Линив, Йоана 
Малвиц, Джулия Джонс, гостувалите у 
нас Беатриче Венеци и Николета Кон-
ти. У нас години наред на пулта пред 
оркестъра заставаха Радосвета Боя-
джиева – първата българка диригент, 
и Росица Баталова, които бяха изво-
ювали достойно място сред колеги-
те си. Напоследък стана популярна и 
Любка Биаджони с оперните спектак-                                                                           
ли и симфоничните програми, които 
направи със своя оркестър „София 
симфоникс“. 

Днес идва ново поколение, което 
целенасочено и с голяма амбиция си 
проправя път в тази мъжка профе-
сия. Това са Вилиана Вълчева, Калина 
Василева, Светлана Галианова и Инна 
Диловска. Последните три са уче-
нички на Пламен Джуров. А поводът 
за срещите с тях дойде от разгово-
ра с маестро Джуров, публикуван в 
майския брой на списание „Култура“. 
Четири млади диригентки с различни 
съдби, изпълнени с мечти, разказват 
за пътя си дотук. 

Вилиана Вълчева
Тя е от Варна, завършила е Музикал-
ното училище „Добри Христов“, спе-
циалност пиано. Следва в Берн, Ню-
шател и Люцерн. Работи в театъра в 
Люцерн като репетитор и асистент 
на главния диригент. През 2014 г. е   
назначена във Варненската опера. Там 
дирижира „Андре Шение“, „Адриана 
Лекуврьор“, „Норма“, „Лучия ди Ламер-
мур“, „Дон Жуан“. От няколко години 
работи с Русенската опера. 

Израснах с операта. Баща ми често 
ме водеше на опера. Винаги съм из-
питвала огромна любов към оперното 

изкуство. Обичам и симфоничната 
музика, но при диригентството ме 
отведе операта.

Когато	ходиш	на	опера,	искаш	да	
си	горе,	на	сцената.	В	оперните	
спектакли	диригентът	дори	не	се	
вижда.

Светлана Димитрова

на диригентския пулт 
Жени

Първо ме възхити моментът, в който 
оркестърът се настройва. Атмосфе-
рата в театъра, преди да започне 
спектакълът, винаги ми е харесвала. 
Дори сега сядам в салона преди репе-
тиция и слушам всички тези шумове, 
цялата суматоха с режисьора, помощ-
ниците и работниците на сцената, 
певците, които още не са разпели или 
се разпяват. Да, пеенето, на първо 
място, ме впечатли, но винаги съм 
изпитвала влечение към работата в 
самата оркестрина.

Как	започна	изграждането	ви	като	
диригент?

Както винаги, доста трудно. Аз съм 
на първо място пианист. Когато 
отидох в чужбина да уча, започнах ле-
ка-полека да се занимавам с дирижира-
не. Подпомагах се финансово, като ди-
рижирах полупрофесионални оркестри 
и хорове. Още в музикалното училище 
във Варна имахме хорово дирижиране. 
Там бях понаучила някои неща. Гледах 
репетициите на училищния оркестър 
на маестро Милко Коларов. 

Сигурно	си	спомняте	първия	път,	
когато	професионално	застанахте	
пред	оркестър?

Първия път работих с професиона-
лен оркестър в Кошице, Словакия. 
Беше проект за размяна на студенти 
с университета в Люцерн, където 
учех. Беше стресиращо. Трябваше да 
дирижирам „Ромео и Жулиета“ на Чай-
ковски. Но най-големият шок беше с 
„Фестивал стрингс Люцерн“, с които 
трябваше да направя творба на Джон 
Адамс, Shaker Loops, уникално трудна 
със смяна почти на всеки такт на раз-
мера, на темпата. Но се справихме с 
колегите.

А	първата	опера,	която	подгот-
вихте	като	диригент?

Пак беше в Люцерн, където получих 
място като репетитор и диригент и 
ми дадоха да дирижирам четири „ала-
минут“ опери на Дариус Мийо. Много 
хубави творби, които направихме с 
малък състав от симфоничния оркес-
тър на Люцерн. В България първата 
опера, която направих, беше „Труба-
дур“ във Варна – първата опера, коя-
то гледах като малка. Дори поста-
новката беше същата. Бях много 
развълнувана. Спомням си, че две нощи 
преди това не спах. Излязоха много 

Вилиана Вълчева

https://en.wikipedia.org/wiki/Shaker_Loops
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на диригентския пулт 
спомени, имаше огромна сантимен-
тална стойност. Може би най-много 
съм дирижирала „Дон Жуан“, която е 
любимата ми опера. Когато постъпих 
тук, във Варна, имах доста спектакли, 
докато се играеше операта. Много 
съм дирижирала и „Норма“, освен във 
Варна и в Реджо Калабрия, както и с 
Русенската опера.

Усещали	ли	сте	особено	отношение	
от	страна	на	оркестрантите	или	
от	ръководствата	на	музикални	
институции?

Трудно е. Първото впечатление е за 
несериозно внимание. Но много е важ-                
но как човек подхожда към професия-
та си. Важно е как си подготвен, за-
това винаги се старая да бъда дори 
по-подготвена, най-вече в чужбина, 
защото съм българка, но и жена. Тази 
професия все още се приема за мъжка. 
Според мен както една жена може да 
стане пилот на самолет, да бъде по-
лицай или детектив, така тя може да 
бъде много добър диригент. Остана-
лото зависи от нейната компетент-
ност, знания и разбира се, важна роля 
играят характерът и подходът.

И	какъв	трябва	да	бъде	подходът	
на	една	диригентка?

Човек не трябва да бъде лош. Има 
лоши диригенти, които си мислят, че 
с подобно отношение към оркестъра 
ще добият респект. Но не е така. Ди-
ригентът трябва да има специално 
отношение към оркестъра, за да има 
и оркестърът такова отношение към 
диригента. За диригента е изключи-
телно трудно, защото той е сам, а 
срещу него са най-малко петдесет 
различни лица, всеки със своите проб- 
леми и характер. Трябва да се намери 
баланс и той трябва да ги обедини в 
името на музиката.

От	кого	сте	се	учили	в	професията?

Имах огромния късмет да уча при едни 
от най-добрите. Смея да го кажа и се 
гордея с това. Моят учител по дири-
жиране е Ралф Вайкерт, бивш дългого-
дишен директор на Цюрихската опе-
ра, три години почетен директор на 
Метрополитън Опера. Много ми по-
могна. Бях негова асистентка на Ваг-
неровия фестивал във Велс, Австрия, 

в Цюрих на две негови постановки – 
„Мария Стюарт“ и „Лучия ди Ламер-
мур“. Много научих от него и съм му 
много благодарна. Той е бил в класа 
на Ханс Сваровски заедно със Зубин 
Мета, Клаудио Абадо. Правих няколко 
пъти майсторски класове с Бернард 
Хайтинк. Това са двамата диригенти, 
от които пряко черпих знания. През 
годините бях на различни продукции 
и репетиции. Последната беше при 
Зубин Мета в Берлин, където той на-
прави програма с Рихард Щраус, през 
май в Миланската „Скала“ направи 
Осма симфония на Брукнер и аз при-
съствах на всички репетиции. Ня-
мам идоли, но много се възхищавам на 
Карлос Клайбер, разбира се, на Ленард 
Бърнстейн, Жорж Претр, сър Джордж 
Шолти. От българските диригенти 
много харесвам Емил Чакъров.

Светлана Галианова
Светлана е родена в Добрич, учи пиано 
с Йорданка Ковачева. Завършва опер-
но-симфонично дирижиране в НМА 
„Панчо Владигеров“ в класа на проф. 
Пламен Джуров и доц. д-р Георги Пат- 
риков. На сцената дебютира с Ака-
демичния симфоничен оркестър. По 
покана на „Симфониета Видин“ пред-
ставя детски образователни концер-
ти, някои от тях са изпълнени в пеще-
рата Магура. Работила е и с Камерния 
оркестър в Добрич. 

Миналата	година	изнесохте	кон-
церт	с	Камерен	оркестър	–	Добрич.	
Вече	завършихте	Музикалната	
академия.	А	сега	накъде?

Продължавам да се уча. Смятам, че 
това е само началото, имам да из-
вървя доста дълъг път и го очаквам 
с голямо желание и нетърпение. Ам-
бицирана съм. Нашата професия е из-
вестна с това, че учиш цял живот.

Но	 вие	 всичко	 ли	 свързвате	 с	
дирижирането?	

Искам така да се развият нещата, че 
да успея да се издържам с дирижиране. 
Това е трудна цел, но не и невъзможна.

В	краткия	творчески	път	сте	ди-
рижирали	Академичния	оркестър,	
Добричкия	оркестър	и	още?

В последните години гостувах чес-
то във Видин. За настоящия сезон се 
очертават още няколко концерта, 
така че се надявам всичко да върви по 
плана.

От	натрупания	опит	не	съжалява-
те,	че	сте	избрали	този	път.	Как	
ви	приемат	музикантите?

Не съжалявам никак. За мен музика-
та е страст, цел и ме води напред. 
Оркестрантите ме приемат добре. 
Първоначално срещах погледи, които 

Светлана Галианова, фотография Василка Балевска
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питаха: „Това малко момиче дали ще се 
справи?“. Но и мъжете също започват 
като млади и се учат с времето. Не 
смятам, че трябва да се делят про-
фесиите на мъжки и женски. Важно-
то е човек да обича това, което пра-
ви, да може да предава цялата тази 
любов на оркестъра, а оттам и към 
публиката.

Имате	ли	обяснение	защо	са	толко-
ва	малко	диригентките	на	симфо-
нични	и	оперни	състави?	Особено	
у	нас.

Не мога да си отговоря. Преди много 
трудно са приемали жени в оркестри-
те. Предполагам, за да не се разсейват 
мъжете (смее се). Може би защото се 
е смятало, че нежният пол не може да 
взема решения. Хубаво е, че вече има 
възможности и ние да навлезем в тази 
сфера. 

Тъй	като	сте	в	началото	на	ка-
риерата,	сигурно	са	много	произ-
веденията,	които	мечтаете	да	
дирижирате?

Всъщност всяко произведение, кое-
то имам възможност да дирижирам, 
което уча и в чиято история навли-
зам, ми става любимо. Но един от ком-
позиторите, които са ми най-близко 
до сърцето, е Брамс. Обичам музика-
та и цялата му история, изпълнена с 
любов, тъга, падения и възвишения. 
Чувствам го близък.

Откъде	трябва	да	започне	пътят	
на	диригента?	

Не мога да дам точен отговор. Вся-
ко произведение, което работиш, е 
трудно. Да го разучиш, да облечеш 
кожата на композитора, всяка тех-
ника, щрих, нотите, взаимодействи-
ето между тях – това е много работа. 
Всеки композитор има своя специфи-
ка. При Брамс творбите са мащабни, 
а при Моцарт всичко е толкова ясно, 
кристално и светло, не бива да се мър-
да. Трябва да влезеш в дълбочина.

Споменахте,	че	навлизате	в	биогра-
фията	на	композитора,	разучава-
те	времето,	стила,	историята.	А	
слушате	ли	други	интерпретации,	

когато	трябва	да	подготвите	да-
дено	произведение,	или	работите	
само	с	партитурата?

Да, слушам. Има толкова много запи-
си, направени от големи диригенти. 
Интересни са ми техните идеи. Но аз 
имам моя идея как трябва да прозвучи 
дадено произведение.

Когато	 нямате	 ангажименти	
и	творби,	които	ви	предстои	да	
изпълните,	как	учите?	Инстру-
менталистите	имат	своя	инстру-
мент,	певците	–	гласа	си,	как	рабо-
ти	един	диригент?

Подготовката вкъщи е важна част 
от работата на музиканта. Всичко 
ми звучи в главата и си представям 
как бих го направила аз, уча парти- 
ите на всеки инструмент. Разбира се, 
много е различно, когато се изправиш 
пред други хора. Да, в главата звучи 
хубаво и всичко е прекрасно, но кога-
то си пред оркестъра, е възможно да 
възникнат неразбирателства – към 
жеста ми или при работата с отдел-
ните групи в оркестъра.

Докъде	 стигат	 мечтите	 на	
Светлана?

Може би някога да имам мой състав. 
Нали казват, че колкото са големи 
мечтите, толкова е голям и човекът. 
Важно е да се стремим към целите, 
които сме си поставили. 

Инна Диловска
Инна Диловска е от Плевен. Учи пиано 
при Елеонора Карамишева в НУИ „Па-
найот Пипков“. Следва в НМА „Панчо 
Владигеров“ при проф. Пламен Джуров 
и доц. д-р Георги Патриков. Работи с 
Академичния симфоничен оркестър и 
Дамски салонен оркестър – гр. Като-
вице, с Плевенската филхармония и 
образователния проект „Фортиси-
мо“ на Софийската филхармония. През 
2018 г. спечели наградата „Музикант 
на годината“ в категорията „Дебют“ 
на предаването „Алегро виваче“ на 
БНР.

Трудна е диригентската професия, не-
зависимо дали си мъж, или жена. Има 

предразсъдъци относно жената като 
диригент, но мисля, че те вече са в 
миналото. За щастие все повече дами 
успешно се изявяват на диригентския 
пулт. Тази професия ме привлече с 
многообразието, с възможността да 
проникна по-дълбоко в музиката, да я 
разбера на друго ниво. 

Кога	взехте	решение	да	бъдете	
диригент?

Спомням си, бях първи курс в теоре-
тичния факултет на Музикалната 
академия в София. Тогава не мислех да 
поема по този път, но когато започ-
нах да изучавам основи на дирижира-
нето, видях колко пленяваща може да 
бъде тази професия, колко много хори-
зонти открива пред мисълта на му-
зиканта, колко разнообразно може да 
бъде всичко, което диригентът успее 
да изгради. Трябва буквално от нулата 
да изгради една творба. Диригент-
ската професия отрано присъства в 
живота ми. Пеех в различни хорове. 
Винаги наблюдавах какво прави дири-
гентът. Разбира се, с детския си ум не 
съм могла да обхвана всички аспекти, 
но ми беше интересно.

Когато	 застанахте	 за	 първи																																																																			
път	 пред	 оркестър,	 как	 се	
почувствахте?

Често ходех на концертите на Акаде-
мичния симфоничен оркестър в НМА 
и наблюдавах по-големите ми колеги. 
Тайно си мечтаех, че един ден и аз ще 
застана на този пулт. Това стана в 
трети курс, когато започват концер-
тите с учебния оркестър. Трябваше 
да подготвя три произведения, които 
не бяха никак лесни – Четвъртия кон-
церт на Бетовен, Рококо вариациите 
на Чайковски и първа част от Петата 
симфония на Бетовен, като открива-
ща програмата. Беше голямо предиз-
викателство, но се справих успешно. 
Имах много положителни отзиви.

Кои	бяха	първите	ви	солисти?

Пианистът Александър Лиалиос и ви-
олончелистката Татяна Недкова.

Миналата	година	спечелихте	на-
градата	 в	 категория	 „Дебют“	
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в	 класацията	 „Музикант	 на	
годината“.	

Получих тази награда заради дебют-
ния ми концерт в Плевен – първия 
ми самостоятелен концерт извън 
академичната среда. Беше в края на              
2017 г., покани ме директорът на 
Плевенската филхармония Любомир 
Дяковски. Беше много вълнуващо. Аз 
съм от Плевен и за да дирижирам пред 
тази публика, трябваше да се пред-
ставя на високо ниво. Започнахме с 
увертюрата към „Дон Жуан“ на Мо-
царт, след това Първия концерт за 
пиано на Менделсон със солист Иван 
Дончев и Пета симфония на Бетовен.

Как	се	развива	кариерата	ви?

За всеки диригент началото е сложно, 
защото хората трябва да го призна-
ят като музикант и диригент. Има пе-
риод, в който участията не са толко-
ва чести – два-три пъти в годината. 
В началото човек няма как да разчита 
изцяло на това занимание. Естест-
вено, всеки млад диригент гледа да се 
развива и самоусъвършенства, прие-
ма поканите, които му се отправят. 
Аз съм докторант в Музикалната ака-
демия със специалност „Дирижиране“. 
Имам часове с първокурсници. Пре-
подавам пиано, солфеж и хармония в 
частна музикална школа. Дирижирам и 
пея в църковен хор в столична църква. 

Казвате,	че	е	труден	пътят	на	ди-
ригента,	но	когато	си	жена,	е	още	
по-трудно.	Не	трябва	ли	да	бъдете	
малко	по-агресивни,	вие	да	търсите	
контакти	със	съставите?

Да, така е. Последната ми покана от 
Сливенския оркестър дойде благода-
рение на установен контакт с тях. 
Реших да изпратя портфолиото си 
до няколко извънстолични оркестри, 
за да узнаят за присъствието ми на 
българската сцена и при интерес да 
се свържат с мен. Днес човек тряб-
ва да бъде по-активен. Периодично 
да напомня за себе си. Това не е нещо 
лошо, стига да се прави с вкус и уме-
рено. Благодаря на сливенския със-
тав, с който имах концерт през юни! 
Мисля, че мина добре. Имах проект и 

с „Фортисимо“ – „Менделсон и малки-
ят Ото“, интересна детска програма. 
Имам участия с Плевенската филхар-
мония. През октомври ще дирижирам 
Академичния оркестър, а в края на го-
дината – Плевенската филхармония. 
Наистина за момичетата е по-труд-
но, но пък в световен план стана мо-
дерно да се канят жени диригенти, 
което разчупи традицията. Май има 
раздвижване и у нас.

Мечтата	за	бъдещето?

Много съм мислила. Имала съм различ-
ни идеи. Трябва ми още време да на-
трупам опит, да се развия като дири-
гент. Искам да изляза извън България, 
да посетя майсторски класове при 
изтъкнати преподаватели. Защо не 
в бъдеще да започна свой проект, ако 
намеря съмишленици, да създам свой 
камерен състав, с който да стигна до 
повече хора в по-малки населени мес-
та или в социални заведения, където 
нямат достъп до жива музика. Много 
ми се иска да мога да пътувам с такъв 
състав, да представям красотата и 
многообразието на музиката. Чела 
съм книгите на Росица Баталова, знам 
за нейния дамски камерен оркестър 
„София“ и съм се замисляла какво ли би 
било да направя подобна формация и 
да възродя нейната идея. 

Калина Василева
Калина Василева е родена в Шумен. 
Завършва НМУ „Любомир Пипков“ с 
флейта, а след това Музикалната 
академия с флейта като студентка 
на проф. Лидия Ошавкова, същевре-
менно учи оперно-симфонично дири-
жиране с проф. Пламен Джуров. Като 
флейтистка печели награди от нацио-
нални и международни конкурси. Била 
е солистка на Държавния симфоничен 
оркестър в Шумен, на Оркестър „Ор-
фей“ в Перник, Филхармонията в Раз-
град, Академичния симфоничен оркес-
тър към НМА.

Флейтата винаги ми е била на сър-
це. Израснала съм в оркестрова сре-
да. Когато е нямало кой да ме гледа, 
съм била на сцената, около родители-
те ми. Така че звукът на оркестъра 
е трайно заседнал в съзнанието ми. 
Идеята за дирижирането се появи по-
степенно. Оказа се, че години наред не 
са приемали момичета в тази специ-
алност и аз бях първата. Никога няма 
да забравя момента, в който разбрах, 
че мога да се осмеля. 

Кога	 беше	 първият	 концерт,	 на	
който	 застанахте	на	диригент-
ския	пулт?

Инна Диловска, фотография Василка Балевска
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Маестро Станислав Ушев ме беше 
поканил за солистка на Шуменския ор-
кестър. Свирих Концерта на Карл Фи-
лип Емануел Бах и тъй като той зна-
еше, че уча дирижиране, ми предложи 
да изсвиря и издирижирам втората и 
третата част. Естествено, веднага 
се съгласих. След първата част той 
ми подаде палката и ме остави сама 
на сцената. Беше невероятно изживя-
ване! Спомням си колко бях изтощена. 
Една седмица не бях на себе си. Отто-
гава не съм си позволявала да свиря и 
дирижирам едновременно. Първият 
цял концерт, който направих, беше 
през декември 2011 г., изцяло с Моцар-
това програма. Спомням си как съну-
вах Моцарт.

След	това?

В момента съм в Шумен. Измина моят 
шести сезон. Маестро Ушев е дирек-
тор и диригент, а аз се водя главен 
диригент. Повечето концерти ги 
поемам аз. Много съм му благодарна 
за доверието. Това е изключително 
важно – млад човек, момиче, да полу-
чи подобен шанс. Той ме прие много 
добре. Имах възможност да си изби-
рам солисти, програми. Имах и имам 
свобода. Натрупах сериозен опит и се 
чувствам по-уверена. 

Как	се	 съставя	една	програма?	
Слушателят	в	залата	не	си	задава	
този	въпрос.

Първо избирам солистите. Вече съм 
работила с много от свирещите бъл-
гарски музиканти. Когато установим, 
че имаме идея за произведение, допъл-
вам програмата. Съобразявам се със 
стила, да има послание към публика-
та. Мисля, че в това отношение имам 
успешни програми.

Как	се	справяте	с	оркестъра	–	тол-
кова	сте	крехка,	нежна?

Да, самата аз се питах същото, кога-
то отидох за първи път в Шумен. За 
мен беше необяснимо как ще го напра-
вя – всички са по-големи от мен, всич-
ки имат по-голям опит от мен. Оказа 
се много леко. Ние сме едно семейство. 
Това, че съм млада, че съм момиче, не 
ми попречи. Напротив, гледат ме с 

интерес, вслушват се в мен, поняко-
га ме съветват, което аз приемам с 
радост, защото също се уча. Важен е 
също и фактът, че доста време съм 
свирила в оркестър и това ми е помог- 
нало чисто психологически да усетя 
ролята на диригента, за да е приятно 
на всички да работим заедно, да мис- 
лим заедно, да няма излишни емоции, 
които натоварват процеса.

Дирижирали	ли	сте	другаде?

В началото освен в Шумен бях наз- 
начена и в Разград, но там имаше 
опасност от закриване на оркестъ-
ра и трябваше да остана само в Шу-
мен. Все още ме канят за концерти 
в Разград. Работила съм и във Ви-
дин. С директора имаме хубав твор-                     
чески диалог. Обикновено ме канят, 
когато трябва да свирят деца от 

музикалното училище, тъй като се 
разбирам добре с тях. Отскоро и в 
Шумен направих един проект, в кой-
то говоря с децата за музиката. 
Дори имаме покани от други градове 
в областта. За този сезон смятам да 
разширим програмата. Много съм до-
волна, защото децата имат огромен 
интерес, слушат, не разговарят по-
между си. Била съм и в Хасково, преди 

да закрият оркестъра и да стане 
струнен състав.

Как	избирате	детските	програми?

Гледам да са по-камерни. Качвам де-
цата на сцената, за да са по-близо 
до инструментите, да чуват звука 
отблизо. Имаме Моцарт, Хайдн, ярки, 
малки пиеси. Позволила съм си една 
игра с динамиките – когато е силно, 
да стават, когато е тихо, да сядат, 
и децата много се забавляват. Показ-
вам им как се свири пицикато. Насоч-
вам вниманието им към всяко нещо, 
което могат да запомнят. Накрая им 
давам палката, за да дирижират.

Накъде	ви	водят	мечтите?

Бих искала да разширим състава на 
оркестъра, тъй като в момента е 
„Симфониета“. Отдавна си мисля за 

майсторски клас, но не съм избрала 
при кого, за да мога да получа макси-
мално за времето, което ще прекарам 
там.

Кога	е	първият	концерт	от	новия	
сезон	в	Шумен?

На 12 септември, аз дирижирам... Гле-
дам с хубави чувства към бъдещето.

 

Калина Василева, фотография Василка Балевска
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Деветдесетият сезон на Софийската 
филхармония вдигна летвата много 
високо – бяха осъществени проекти, 
които за много хора изглеждаха само 
като мечта, а сборът от събитията 
на световно ниво беше толкова го-
лям, че първоначалните планове ни се 
струваха невероятни. И въпреки това 
– изпълнени по най-добрия начин. Ад-
мирациите към директора Найден 
Тодоров и неговия екип от страна на 
аудиторията са неизбежни, но с тях 
идват и новите, вече много по-високи 
очаквания. 

Маестро Тодоров продължи да ра-
боти в европейски стил, обявявайки 
програмата за новия, 91-ви сезон още 
в края на пролетта. Звездно присъст-
вие, доста българска музика, специал-
ни събития и концерти в чужбина (в 
„Музикферайн“ – Виена, и в Загреб) – за 

меломаните, а и за филхармониците 
празниците, изглежда, ще продължат. 
Към всичко това се добавя и появата 
на още една фигура в екипа – новия 
главен гост-диригент.

Саша Гьотцел е виенчанин, започнал е 
музикалното си образование с цигулка. 
Има шанса да учи дирижиране в прес-
тижния нюйоркски колеж „Джулиард“ 
и от личности като Сейджи Озава 
(в Тангълууд), Зубин Мета и Рикардо 
Мути, а като студент в Академията 
„Сибелиус“ е в класа на забележител-
ния Йорма Панула. Чест гост е на пул-
та на Виенската държавна опера и на 
Виенския радиооркестър, дирижира по 
целия свят, а от 2009 г. е музикален 
директор на Истанбулската филхар-
мония „Борусан“. Издига този оркес-
тър до репутацията на конкурентен 
европейски състав – доказателство 

за това е успешното им турне, преми-
нало през големите сцени на Амстер-
дам, Париж, Щутгарт и др., където 
концертите завършват с бурни ова-
ции. През май т.г. в Истанбул отпраз-
нуваха 10 години от заставането на 
Саша Гьотцел начело на оркестъра с 
концерт, в който солист беше прочу-
тият цигулар Неманя Радулович – не-
говият последен албум, успешно изда-
ние на Deutsche Grammophon, е записан 
именно с този истанбулски екип.

Саша Гьотцел обещава да влее нова 
творческа енергия в работата си със 
Софийската филхармония. „Когато си 
дирижирал един оркестър и усещаш, 
че има специална химия между вас, 
тогава е важно да откриеш в какво 
музикално пътешествие можете да 
се впуснете заедно. Когато ме попи-
таха дали бих дошъл тук като главен 

Ирена Гъделева

Саша Гьотцел
Към върха със

Калина Василева, фотография Василка Балевска

Саша Гьотцел, главен гост-диригент на Софийската филхармония, фотография Василка Балевска
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гост-диригент, много се зарадвах, 
защото вече имах чувството, че през 
последните три години, откакто ра-
ботим заедно, имаме много специална 
връзка. Казах: „Да, но…“, защото смя-
там, че е важно от натрупания опит 
между диригента и оркестъра да ос-
тане нещо ценно. В противен случай 
просто работим парче по парче и след 
няколко години, когато напусна поста, 
нищо няма да остане след мен. Затова 
с директора, маестро Найден Тодоров, 
се споразумяхме в следващите три го-
дини да направя пълния Малеров цикъл 
– всички симфонии на Густав Малер, а 
между това, разбира се, и някои други 
произведения от моето родно музи-
кално наследство. Аз идвам от Виена, 
моите музикални корени започват от 
Хайдн, Моцарт, Бетовен, Шуберт и 
Брамс, продължават с Брукнер и Ма-
лер и цялата Нововиенска школа. Това 
са корените, с които е свързано мое-
то собствено ДНК. Още след първа-
та обща репетиция със Софийската 
филхармония аз почувствах, че музи-
кантите са силно концентрирани и си 
личи, че искат да работим, че за тях 
това също е нова страница в истори-
ята на оркестъра. Мисля, че и за мен, и 
за тях това е много хубаво начало. Ще 
работим в следващите 3-4 години и аз 
съм много щастлив, че е така.“

Малер обаче е много взискателен, по-
някога осъзнаваме, че не всеки оркес-
тър е готов да покрие изискванията, 
за да изпълни всяка негова симфония 
по най-добрия начин – не е ли твър-
де смело предложението на маестро 
Гьотцел?

„Аз си спомням много добре, когато 
Ленард Бърнстейн се завърна във Ви-
ена през 70-те години и представи 
отново симфониите на Малер с Виен-
ската филхармония. За тях самите по 
онова време, честно казано, не беше 
лесно да свирят Малер. Той изисква, на 
първо място, от всеки един музикант 
да бъде стопроцентово подготвен и 
технически подсигурен. Този компо-
зитор използва инструментите по 
много екстремен начин. На второ 
място е ансамбълът – Малер дава на 
оркестъра доста „за домашно“, за-
щото през повечето време в симфо-
ниите му се случват по няколко неща 

едновременно и те нямат връзка по-
между си. Ти можеш да свириш красива 
мелодия, а до теб някой да изпълнява 
съвсем различен ритъм. Това означа-
ва, че в оркестъра, който пулсира раз-
лично, всеки трябва да е много стаби-
лен сам по себе си. И за диригента, и за 
оркестъра Малер е голямо предизви-
кателство, няма спор. Но за израства-
нето на един симфоничен състав това 
е най-добрата школа, защото можем 
да работим индивидуално, по групи и 
цялостно. За три години може да се 
постигне изработването на харак-
тер и лице за всяка отделна секция в 
оркестъра. Да, трудно е! Да, предиз-
викателство е! Но в същото време е 
прекрасна работа и след няколко из-
пълнения се вижда резултатът – ис-
тинското израстване на оркестъра и 
достигането до друго ниво на интер-
претация. Все едно изкачваме Еве-
рест заедно и естествено, трябва да 
се погрижим за много неща по пътя, 
но пък като стъпиш на върха – имаш 
най-добрия изглед на света.“

Саша Гьотцел стъпи на българска 
сцена през 2017 г., пак по покана на 
Софийската филхармония. Музикан-
тите очевидно харесват работата 
с маестрото и отзивите са чудесни, 
което обяснява и новата му позиция 
в началото на този сезон. На въпроса 
как се чувства в София днес и усеща 
ли разлика от първото си идване тук, 
различно ли реагира Софийската фил-
хармония, той отговаря:

„Да, така мисля. Мисля, че в оркестъ-
ра наистина има развитие, а и София 
като град се развива. Обичам много 
храната тук – невероятно е, че има 
къде да хапнеш хубави неща цял ден и 
цяла нощ, а хората са изключително 
дружелюбни и отворени. Радвам се на 
престоя си тук и трябва да призная, 
че като студент имах много близки 
приятели българи в Ню Йорк. Също и 
във Виена – винаги съм имал емоцио-
нални отношения с българи, затова 
съм още по-щастлив, че сега имам 
възможност да съчетая личните си 
преживявания с професионалните тук,             
в София“. 

В биографията на Гьотцел четем, че е 
работил с певци като Анна Нетребко, 

Пласидо Доминго, Хосе Карерас, Рене 
Флеминг, Веселина Кацарова, с цигу-
ларите Вадим Репин и Даниел Хоуп, с 
пианистите Рудолф Бухбиндер и Да-
ниил Трифонов. А и в София през април     
2017 г. негов солист беше известни-
ят по света цигулар Теди Папаврами. 
След доста натрупан опит с изключи-
телни инструменталисти и оперни 
звезди виенският диригент се срещна 
на софийската сцена с 11-годишния пи-
анист Ивайло Василев, талант с огро-
мен потенциал, истинско дете чудо. 
Това стана на 12 септември, когато бе 
открит сезонът на Софийската фил-
хармония. Маестро Гьотцел не за пръв 
път работи с млади таланти, какъв е 
подходът му в такива случаи?

„От време на време се появява и та-
кова явление – почти гении, които 
са на 10–11 години. За един диригент 
най-важното е да даде на такъв та-
лант честна и чиста посока в сви-
ренето. Когато младите хора са 
толкова надарени, те, разбира се, 
имат виждане и много автентичен 
начин на музициране, който трябва 
да бъде продължен. Затова дириген-
тът трябва просто да дава насоки, 
да вдъхновява младите и да ги кара да 
се чувстват възможно най-удобно, за 
да имат самочувствие. За всички нас – 
не само професионалистите, но и пуб-
ликата, е много важно да пазим тези 
таланти, за да се превърнат те един 
ден в големи артисти. За мен като 
диригент задача номер едно е да нося 
вдъхновение и енергия на младия му-
зикант, за да продължи той да расте. 
Това е най-важното!“

В София маестро Гьотцел пристигна 
от Богота, Колумбия, защото сезо-
нът му тази година започна в Южна 
Америка. След София замина за кон-
церти в Италия, следват пътуване 
до Канада и откриване на сезона на 
основния му оркестър – Истанбулска-
та филхармония „Борусан“, през ок-
томври. По-късно през сезона той ще 
дирижира „Вълшебната флейта“ от 
Моцарт в Цюрихската опера, а с Виен-
ския радиооркестър ще направи праз-
ничен коледен концерт. Календарът 
му е доста запълнен, а следващият му 
концерт със Софийската филхармония 
е на 27 февруари. 
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Тодор Славчев
Фотоархивът на

Внучката	на	фотографа	
Яна	Узунова,	която	от	
години	дигитализира	
наследството	
му,	разказва	пред																
Оля	Стоянова

БЧК подготвя касички, 1945 г., фотография Тодор Славчев

В рамките на Европейския месец на 
фотографията през юни 2019 г. и по 
инициатива на Националното сдру-
жение „Фотографска академия“ в 
Червената къща, музей на Андрей 
Николов, беше подредена изложба на 
фотографа Тодор Славчев, един от 
доайените на фотожурналистиката 
у нас. Тази изложба позволи да се види 
една много малка част от огромния 
архив на Тодор Славчев (1900–1992), 
който не сваля своя фотоапарат в 
продължение на близо 60 години. Яна 
Узунова – внучка на Тодор Стойчев, от 
години се грижи за този богат фото-
архив – https://photoarhiv-todorslavchev.
com/, като съхранява, дигитализира и 
връща към живот старите фотогра-
фии. Яна Узунова е родена през 1961 г., 

филолог и преподавател по български 
език и литература.

Какъв	човек	беше	вашият	дядо,	
какви	спомени	имате	за	него?

Аз съм израснала в дома на дядо ми. 
Първите тридесет години от моя 

живот бях до него и го възприемах 
като баща. Познавам го от моя си 
ъгъл. Той беше много светъл и жизне-
радостен човек и до края на живота си 
не се промени. Не го помня сърдит или 
намръщен. До 92-годишна възраст 
дядо ми съхрани своята любов към 
живота, любопитство и умение да се 
радва и възторгва. Цялата му човеш-
ка природа и нагласа се отразяват във 
фотографията му – нагласа на човек, 
който с камерата търси и намира по-
зитивното, смисленото, градивното, 
красивото, доброто в живота. 

Помня също така един много трудо-
любив човек. Дори твърде възрастен, 
на 80–85-годишна възраст, той не 
спираше да работи – или беше навън, 

или беше във фотолабораторията, 
където проявяваше и копираше сним-
ките си. Дядо ми така и не остаря! 
Духът му беше млад, беше физически 
здрав и пълен с енергия. Той просто си 
беше намерил мястото – работеше 
нещо, което много обичаше. 

Обикновено	фотографите	оста-
ват	скрити	зад	фотоапарата	и	за	
тях	се	знае	малко.	Но	при	него	си	
личи,	че	харесва	хората,	които	сни-
ма	–	помня	фотографиите	на	онова	
усмихнато	момиче	от	село	Змеица	
например	или	миньорите	от	мини	
„Пирин“,	заснети	през	1937	г.

Да, всички казват, че има човещина в 
тези снимки. Човеколюбие. Толкова го-
дини търся да намеря точните думи, 
за да го обясня. Има дори опрощение 
към нещата, които сами по себе си 
не са хубави, но фотографът ги е по-
гледнал с добри очи. Да, на филмовите 
ленти на дядо ми има и политици, и 
общественици, и хора на изкуството, 
но повечето персонажи са обикновени 
хора, безименни, които минават през 
живота безизвестни, а той по свой 
начин сякаш иска да ги увековечи. 

Както	казва	Сюзан	Зонтаг	–	да	
фотографираш,	означава	да	отда-
ваш	значение…

Да, да придаваш вечност. И като каз-
вам това, не търся някаква поетич-
ност, просто така го усещам. Така 
фотографията придава вечност на 
тези хора, дава им допълнителна 
стойност. Например – фотография-
та на една красива майка, прегърнала 
детето си, в едно неизвестно селце – 
от снимката струи светлина и любов.

Дали	си	е	давал	сметка	за	този	
ефект	на	фотографията?

Не знам, не съм сигурна, че той се е 
оценявал така високо. Беше скромен 
и по-скоро фокусиран в днешния ден и 
в задачите, които трябва да свърши 
днес или утре.

Този	фотоархив	продължава	ли	
да	ви	изненадва?	Предполагам,	че	

https://photoarhiv-todorslavchev.com/
https://photoarhiv-todorslavchev.com/
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не	всички	кадри	са	били	копирани	
и	виждате	някои	фотографии	за	
първи	път?

Този архив ме изненада още в само-
то начало. Преди дядо ми да почине, 
той никога не ми беше казвал, че аз 
един ден ще наследя нещо ценно, кое-
то трябва да пазя. Или че трябва да 
направя нещо с тези снимки. Никога 
не беше говорил с мен за това и не ме 
беше подготвил. Което също ме уди-
вява, защото повечето хора търсят 
наследник и някаква приемственост 
на делото си, а той не говореше за 
това. Но като че ли е бил сигурен, че 
нищо няма да се изгуби.

Архивът ме изненада още през пър-
вата година, след като дядо ми по-
чина. Започнах да разглеждам папки 
със снимки на хартия, все още нямах 
скенер и не можех да разгледам онова, 
което беше на лента. Изумих се, защо-
то повечето неща не са публикувани 
никога – той ги е трупал, снимал е 
всяко събитие много подробно, мно-
го повече, отколкото му е било поръ-
чано – когато главният редактор го 
праща някъде да направи две снимки, 
той заснема две ленти. Всичко това 
е съхранено – много красиви неща, 
най-старите са от 30-те години на 
ХХ век. Намерих една кутия с около 
20 филмови ленти от Македония от 
1941 г. Тогава дядо ми заминава по своя 
инициатива за няколко месеца да сни-
ма там. Опитва се да заснеме цялата 
радост от присъединяването. 

Какви	са	сюжетите	от	Македония?

Снимал е много театралните дейци в 
Скопие. Малко се знае за нашите те-
атрали – режисьори, актьори, дирек-
тори, които отиват там и правят 
постановки в театъра. Там е Стефан 
Сърчаджиев, Стоил Стоилов, Сирак 
Скитник, както и все още неразпоз-
нати лица. Първата постановка, коя-
то театърът прави през есента на    
1941 г., е пиесата „Борислав“ на Иван 
Вазов. Дядо ми е снимал премиерата, 
актьорите, банкета, режисьорите 
пред театъра... 

Тези	фотографии	показвани	 ли	
са?	Във	фотоизложбата	през	юни	
бяха	включени	няколко	кадъра	от	

Македония	–	войник,	който	чете	
вестник	на	граничен	пост	край	
Охрид,	жени,	които	перат	на	Ох-
ридското	езеро…

Не, не са показвани. В снимките от 
Македония има и футболни мачове. 
Открих и архитект Адолф Мусман!  
Кадрите бяха от язовир „Матка“, 
където е електроцентралата на 
Скопие, с група мъже, включително 

и военни, и по средата един рус мъж, 
който много ми прилича на немец. 
Ровейки във вестниците, разпознах 
архитект Мусман, който създава гра-
доустройствения план на София през 
1937 г. Добра находка! 

Колко	години	работите	над	този	
архив?

Много дълго, но от 2011 г. дигитали-
зирам. Преди това само разглеждах 
нещата, но от 8 години ги публику-
вам на сайта на архива и на фейсбук 
страница. Желанието ми е снимките 
да бъдат максимално достъпни, да не 
стоят вкъщи в чекмеджетата. Да на-
мерят публика, да послужат като до-
кументи и да зарадват. Така се случи с 

една лента с 25 кадъра от Кратово в 
Македония. Жителите на днешно Кра-
тово видяха снимките, беше им много 
ценно.

Може	би	защото	днес	говорим	не	
просто	за	снимки,	а	за	памет.	Как	
обаче	изглеждат	тези	кадри	от	
дистанцията	на	времето?

Например преходът от едната Бъл-
гария към другата през 1944 г. е оме-
котен от темите, с които дядо ми се 
захваща. 1944 г. е драматична за не-
говия собствен свят, тогава изгарят 
цялата му редакция и целият му фо-
тоархив, събиран преди 9 септември. 
След бомбардировката на 30 март 
1944 г. дядо ми, както и много дру-
ги пострадали, трябва да започне да 
гради от нулата. И след 9 септември 
1944 г. дядо ми започва да работи към 
Червения кръст като фотосътруд-
ник. В следващите години той насоч-
ва вниманието си в тази хуманитарна 
сфера – грижата за бедните, за ране-
ните, кръводаряването, раздаването 
на помощи, добрите каузи. До края на 
40-те години архивът се състои пре-
димно от ленти, снимани за Червения 
кръст. Голяма част от тях днес се 
съхраняват в БЧК. 

Опазил	ли	се	е	да	не	снима	казионни	
събития	–	пленуми,	конгреси,	пар-
тийни	срещи?

Снимал е и тези неща, неизбежно. Ко-
гато работиш някъде и главният ре-
дактор те прати на събитие, тряб-
ва да изпълниш задачата – снимаш и 
манифестации, и конгреси… Дядо ми 
е станал един от фотолетописците 
на Съюза на българските журналисти, 
снимал е много техни събития. Колко-
то и да не искам да ги натрапвам, на-
пример има снимки от 9 септември в 
София. Това са исторически събития, 
не могат да бъдат подминати. Неиз-
бежно е да снимаш силните на деня – и 
днешните фоторепортери го правят. 
Има няколко ленти от Народния съд и 
те са съхранени с добро качество, има 
ги подсъдимите, повечето от тях сме 
ги разпознали. Потресаващи кадри! Но 
дядо ми съумява да улови човешката 
страна на историята по онова време 
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– колкото и да е била груба и жесто-
ка за много наши сънародници, целия 
преход, който носи за много хора ог-
ромни беди, нещастия и болка. Инте-
ресно е, че никога не е поискал да ста-
не партиен член. Канили са го, но той 
не е пожелал и както винаги е казвал 
вкъщи (а той не бе склонен да фило-
софства, да съветва и точно затова 
съм запомнила думите му): „Полити-
ката е мръсна работа. Никога не съм 
искал да бъда партиен член“.

Не	може	да	не	е	имало	натиск?

За да не пострада след 9 септември, 
предполагам, че много му е помогна-
ло онова, което е правил преди 9-и. А 
той от 1929 до 1946 г. е главен редак-
тор на едно малко частно списание 

„Трудови вести“ със социална пробле-
матика – орган на Социалното минис-
терство и Института за обществе-
но осигуряване. Темите на списанието 
– охрана на труда, трудово законода-
телство, осигуровки, строеж на ра-
ботнически жилища, по естествен 
начин го отдалечават от най-груба-
та страна на политиката. През 1937 г.             
дядо ми прави изложба, посветена 
на борбата с трудовите злополуки. 
Може би фактът, че неговото списа-
ние не се е занимавало с политика, с 
дворцовия живот, с класовите борби, 
му помага да премине през 9 септем-
ври 1944 г., без да пострада. 

През	целия	му	живот	сякаш	соци-
алната	проблематика	е	неговата	

територия.	Той	самият	отива	на	
фронта	като	доброволец,	включва	
се	в	каузи…

Да, във войната се включва като доб- 
роволец, отива като фотокореспон-
дент. Разбира се, културните дейци 
са били внушителна група, дядо ми е 
искал да бъде съпричастен. И благо-
дарение на това в архива са съхранени 
ценни неща. Има редки кадри от пара-
шутната дружина, примерно. 

Снима	и	много	спорт.	Има	кадри	
от	скалите	на	Лакатник,	там,	
където	някога	са	прокарвани	едни	
от	първите	турове	и	откъдето	
тръгват	първите	алпинисти.
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Да, той работи три години във вест-
ник „Народен спорт“ като фоторе-
портер, това е началото на 50-те, а 
кадрите със скалите на Лакатник са 
от 1952 г. Запазен е цял филм от едно 
състезание там, с младежи, върза-
ни през гърдите с дебели въжета. В 
спорта има много находки – баскет-
бол, волейбол, колоездене, ски и мно-
го футбол, разбира се, било е златно 
време за отбора на ЦСКА. Като цяло 
архивът е много разнопосочен. Из-
глежда, че самият фотограф е искал 
да обхване съзнателно много сфери на 
живота. Все едно да направи някаква 
огромна снимка, като пъзел на живо-
та. При това не моментна снимка.

А	кои	са	последните	кадри	от	архи-
ва?	От	палатковия	лагер	и	Града	
на	истината?	

Да, от палатковия лагер през 1990 г.                                                                                    
са едни от последните кадри. Но 
най-последните му снимки са от 
болницата от началото на 1992 г., 
малко преди да почине. Той вече беше 
над 90-годишен, наложи се да му се 
прелее кръв в болницата и той снима 
банката, на която беше написано име-
то на момчето кръводарител. И дори 
каза: „Когато оздравея, искам да наме-
ря това момче, ще направя репортаж 
– ще стане същинска „бомба“, както 
той се изразяваше. Уви, той почина. 
А банката от кръвопреливането ос-
тана във фотолабораторията, над-
писана, така, както дядо ми я беше 
оставил.

Днес	много	се	говори	за	етичен	ко-
декс	–	кое	е	редно	да	се	снима	и	кое	
не	е.	В	този	архив	има	ли	такива	
колебания?	Като	разглеждате	ар-
хива,	имали	ли	сте	колебания,	че	
нещо	не	трябва	да	се	показва?

Не, изглежда дядо ми е имал някакъв 
свой компас, който го е водел. 

Обичаше	ли	да	разказва	за	процеса	
на	снимане,	за	хората,	за	идеята	
и	за	това	после	как	се	е	получила	
снимката?

Не, той не беше много приказлив. 
Беше повече деятелен, отколкото 
споделящ човек. 

Как	работите	днес	с	този	архив?	

Огромна радост и удоволствие е рабо-
тата по архива. И в същото време има 
много голяма познавателна стойност. 
Пристрастяващо е. 

Фотографията	е	свързана	с	па-
метта	–	достатъчно	е	да	разтво-
рим	семейните	албуми	и	да	видим	
колко	малко	хора	познаваме	там.	
Или	да	видим	купищата	фотогра-
фии,	които	се	подхвърлят	на	бок-	
лука	и	се	откриват	на	сергиите	
на	битака.	Това	пристрастяване	
означава	ли,	че	при	вас	не	е	имало	
момент,	в	който	сте	мислили	да	се	
откажете	от	този	архив?

Не, защото за мен това е свързано 
със съхраняването и на семейните 
ценности, и на националната памет. 
Би трябвало всеки човек да има от-
ношение към паметта на своя род, а 
защо не и народ? Двойно повече това 
важи за потомците на професионал-
ните фоторепортери. Лични снимки, 
семейни реликви или фоторепортер-
ски труд – нищо не бива да попада на 
битака! Много би ми се искало да се 
създаде най-после подобаващ Музей 
на фотографията, където да се съх-
раняват фотоархивите на големите 
имена в художествената и репортер-
ската фотография. 

Имате	ли	любими	кадри,	любими	
герои,	сюжети?

Да. Колкото и невероятно да звучи от 
устата на едно градско момиче, израс-
нало в София, най-любими от фото-
архива са ми т.нар. селски снимки. Те, 
една по една и взети вкупом, изграж-
дат един желан, леко идиличен свят на 
хармония. Обичам също снимките от 
стара София – в изложбата включих- 
ме някои от тях – спирка „Вишнева“, 
разкопаването пред Царския дворец 
през 1946–47 г., когато полагат нача-
лото на новия център. Това са много 
интересни и ценни документални 
свидетелства. 

Каква	част	от	този	архив	сте	
дигитализирали	и	сте	успели	да	
видите?	

Може би само половината. Някои неща 
се вече готови, например писателите. 

Всички ленти с писатели са дигитали-
зирани и качени на сайта. Там са Елин 
Пелин например, Багряна, Дора Габе, 
Димитър Талев, Димитър Димов, 
Чудомир…

Догодина	се	навършват	120	години	
от	рождението	на	Тодор	Славчев,	
може	би	сега	е	точният	момент	
за	една	по-голяма	изложба	или	за	
книга?

Идеята е да направя догодина една 
представителна книга – фотоалбум 
с най-доброто, една подборка от раз-
лични теми, посветена на юбилея. 

Как	се	прави	един	албум	след	60	го-
дини	снимане?

Аз се шегувам, че трябва да бъдат 
три тома. Но сега сме на първия том 
и се надявам, че това ще се случи.

Покрай	качването	на	архива	в	со-
циалните	мрежи,	в	сайта	случва	ли	
се	с	вас	да	се	свързват	хора,	които	
успяват	да	разпознаят	някого	на	
тези	фотографии?

От репортажите е особено симпа-
тична историята на бебето Елиса-
вета – това е един филм от родилен 
дом „Шейново“ от 1 април 1970 г. Дядо 
ми отива да заснеме едно новородено 
детенце. На снимките се вижда как 
режат пъпната връв на бебето, как 
го мерят на един много стар кантар и 
как го дават за първи път на майката 
да го прегърне. Дядо ми беше запазил 
едно листче от родилния дом с имена-
та на майката, бащата, новородено-
то, както и адреса им. Голям късмет, 
че успях да ги намеря. От 1970 г. бяха 
минали 45 години, ала майката пом-
неше как е била заснета. Скоро ми се 
обади и една госпожа от София, коя-
то разпозна майка си на един кадър 
на площад „Славейков“ от началото 
на 50-те години. На фотографията 
бяха няколко хубави млади жени, кои-
то продават книги на една сергия. 
Да, обаждат се хора, но проблемът с 
разпознаването е сериозен. Защото 
времето минава, хората си отиват 
и заедно с тях си отива и паметта за 
много неща. Трябва да се бърза. 
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Малките къщички между блоковете 
една по една ги бутаха. Разчистваха 
храстите и дърветата. Идваше баге-
рът и започваше да копае. За няколко 
месеца вдигаха цяла кооперация. 

С пространствата между големите 
стари блокове се случваше също-
то. Някъде тези пространства бяха 
по-облагородени, другаде гъсталакът 
между високите дървета беше завзел 
всичко. И там за няколко дена орязваха 
зеленото. И идваше багерът.

Само тази градинка кой знае как беше 
оцеляла досега. Може би защото от 
едната страна граничеше с големия 
двор на стара масивна къща, превър-
нат в красив парк с алеи, с екзотична 
растителност. Къщата беше наета 
за офис на чужда фирма и имаше будка 
за охрана на входа.

От източната ѝ страна беше гра-
динката. В нея растяха дузина ста-
ри дървета, достигащи височината 
на околните кооперации. Дебелите 
им грапави стволове веднага те пре-
насяха в друг свят. Освен няколкото 
импровизирани кучешки колибки от 
шперплат, дело на милостиви жите-
ли на района, в средата на градинката 
имаше поставено бюро със столче, 
явно изхвърлени от някого. Тук вся-
ка сутрин пристигаше и сядаше един 
човек с молив и тетрадка. Той седеше 
с часове на бюрото. Оглеждаше се и 
се ослушваше и се виждаше как силно 
стиска молива. Но винаги си тръг-
ваше, без да напише и една буква в 
тетрадката.

Този човек живееше в блока в съсед-
ство. Живееше тук отдавна, от дете. 
Майка му и баща му бяха починали. 
Беше се женил веднъж, но за кратко, 
жена му го остави и отиде да пее по 
корабите в Норвегия. Той беше рабо-
тил какво ли не, сегашната му рабо-
та беше като охрана в едно училище. 
Казваше се Орфей. Смените му бяха 
такива, че една седмица работеше и 
една почиваше. И когато не беше на 
работа, той се отдаваше на любимо-
то си занимание – да сяда на бюрото в 
градинката и да чака стиховете.

Защото този човек беше издал една 
тъничка стихосбирка навремето, 
като млад, и без значение колко доб- 
ри бяха стиховете вътре, той беше 
разбрал най-важното – какво пред-
ставлява поезията. Беше разбрал, че 
стиховете не се появяват по принуда, 
а трябва просто да ги чакаш. И ето, 
той сядаше на бюрото в средата на 
градинката и чакаше. 

Сигурно изглеждаше странен за ми-
нувачите, за тези, които не знаеха 
какво прави. Възрастен мъж, седнал 
на малко, почти детско бюрце, по цял 
ден зяпа в клоните, сякаш се намира в 
стаята си и зяпа по тавана. Но тук не 
беше стаята му, тук беше навън. На-
истина странна работа.

Добре че за спокойствието му се гри-
жеше Белчо, едно от трите кучета, 
живеещи в колибките. Този Белчо вед-
нага скачаше, ако някой квартален 
пияница се запътеше към поета, и го 
пропъждаше. По същия начин той пре-
следваше и големите двайсеттонни 

камиони, които минаваха по улицата, 
пълни с пръст от поредния изкоп на-
около. Дебнеше и момчетата, които 
трупаха мускули на близката спорт-
на площадка, а после, в ръце с кенче-
та с енергийни напитки, тръгваха на 
шумна група по улицата, да не би да 
свърнат към поета и да започнат да 
го закачат.

Някъде към два следобед поетът се 
надигаше от бюрцето. Свиваше на 
руло тетрадката и я пъхаше в джоба 
си. Отиваше до кафенето в един от 
близките блокове, с масички отпред 
на тротоара, където Влади, момчето 
вътре, му правеше без пари две кафе-
та. Тях поетът изпиваше бавно с пет 
цигари една след друга, това му беше 
дневната дажба от цигари, за повече 
пари нямаше. 

Сега, през есента, градинката е осо-
бено красива, с нападалите пъстри 
листа, с тайнствения сумрак, който 
винаги цари в нея. Само дето Белчо 
го няма, беше подгонил един от голе-
мите камиони, хвърляше се към голя-
мата гума, шофьорът се ядоса и за-
въртя колелото и го премаза.

Един ден, тия дни беше, в градинката 
влязоха два буса с работници. Те каш-
ляха, дълго пиха кафета, пушиха. Пос-
ле извадиха бензиновите резачки. И се 
започна.

Сега градинката е празна, светла. Ог-
ромните стволове са натъркаляни в 
единия край и чакат да ги извозят.

А после ще дойде багерът.

Деян Енев е роден на 11 август 1960 г. Автор на 22 книги – 
сборници с разкази, есета, стихове. Най-новата му книга, 
„Лала Боса“, ще излезе в изд. „Рива“ през ноември. Колумнист 
е на Портал Култура. 

Деян Енев

фотография Борислав Николов
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