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Неудовлетвореността от време-
то, в което живеем, е историческа 
константа. Обърнем ли поглед назад 
(включително към времена, познати 
само от книгите), ще забележим, че 
събитията там се открояват някак 
по-мащабно въпреки периодите на 
несвобода, а пък хората, наложили 
отпечатък върху своето време, ни 
изглеждат направо исполини в сравне-
ние с фигурите от настоящето. Па-
радокс на „обратната перспектива“ 
в историята. Усещане, което намира 
траен израз в европейската култура 
поне от XII век насам, като на Бернар 
от Шартр се приписва формулата, че 
тъкмо поради тази причина ние при-
личаме на джуджета, изкатерили се на 
раменете на великани. И че виждаме 
по-далеч не защото имаме по-добро 
зрение или надвишаваме предходни-
ците си, а просто защото те са уве-
личили ръста ни със собственото си 
величие.

Днес тези спорове се пренасят в без-
крайната плоскост на социалните 
мрежи, където съзираме точно об-
ратното – всички еднакво „знаят“ и 
извисяващи се авторитети просто 
няма; нали цялата налична информа-
ция е на един клик разстояние. Как 
тогава някой да докаже на другите в 
мрежата, че мнението му се основа-
ва върху по-голяма експертиза? Още 
повече когато дебатът надхвърля 
сферата на конкретното експерт-
но знание и отпраща към ценност-
ния хоризонт на идеите, опазван от 
векове от една специфична соци-
ална прослойка – така наречените 

„интелектуалци“ – които поради съ-
щата тази причина са сочени и като 
„големите виновници“ за всичко случ-
ващо се в този свят. Обвиненията 
срещу тях са множество и какви ли не, 
но като че ли Жан-Пол Сартр ги обоб-
щава най-добре в своята „Пледоария 
за интелектуалците“ (1972): 1) те са 
обвинявани, че всъщност не произ-
веждат, а само дават идеите, което 
ги прави още по-подозрителни в очи-
те на другите; 2) заклеймявани са в 
догматизъм, тъй като отстояват 
абстрактни или неизменни принципи 
от сферата на морала (или на религия-
та); 3) и най-вече, не могат да им прос-
тят, че се бъркат в неща, които не ги 
засягат пряко (от аферата „Драйфус“ 
насетне). 

Ето защо темата на този брой е пос-
ветена именно на интелектуалците 
– след техния бурен възход през ХХ в. 
и все по-маргинализираното им при-
съствие в първата половина на XXI в. 
Дали не заживяваме в една все по-ан-
тиинтелектуална ситуация, чиито 
аспекти се открояват в разговора 
ни с проф. Ивайло Знеполски? И ако е 
така, как това повлиява на рациона-
лизирането на споменатия общест-
вен дебат, в който авторитетите 
липсват? Включително като ориен-
тири във времето на нов политичес- 
ки застой, когато нито вдясно, нито 
вляво има фигури като Георги Марков 
или Желю Желев, като Валери Петров 
или Радой Ралин. 

Да не би да се окаже, че ние живеем 
във време, когато самото понятие 

„интелектуалец“ е поставено под въп-                
рос? И че е на път то да се превърне 
от съществително в прилагателно, а 
справката в речника показва, че „ин-
телектуално“ означава най-вече нещо 
претенциозно или трудно понятно. 
Нещо, което може би допълнително 
утежнява ситуацията на интелек-
туалците като „оплакваща се класа“, 
както я определя немският социолог 
Волф Лепенис в лекция, която също 
може да откриете в броя.

Означава ли това, че зейва голяма 
празнота в полето на ценностите, 
с които досега се е свързвала култу-
рата на Стария континент? Защото 
Юго и Зола, Толстой и Достоевски, 
Чеслав Милош или Александър Солже-
ницин освен големи писатели са били 
и хора, отстояващи идеали и свобод-
ното слово. Как би изглеждал днешния 
ден без интелектуални фигури, бране-
щи полето на свободата? Не е ли това 
част от утопията ни – че обръщаме 
гръб на един „свят, в който се говори 
на общ културен и духовен език“, то-
ест на посланието на християнска Ев-
ропа през вековете, както става ясно 
от публикуваната дискусия между 
Жан-Пиер Дени и Жан-Франсоа Коло-
симо. И ако е така, не е ли тъкмо тук 
една от причините да усещаме днеш-
ния свят като „все повече центробе-
жен, в режим на разпад, ентропия“ – за 
което настоява в интервюто си писа-
телят Георги Господинов. Един свят с 
все по-крехка надежда. И с все по-го-
ляма меланхолия – както сред четя-
щите, така и сред нечетящите хора.
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Какво се случва с авторитетите във времето на лавинообразно разраства-
не на информацията и инвазия на социалните мрежи? Антиинтелектуална 
ли е днешната ситуация? Могат ли експертите постепенно да заместят 
интелектуалците? Как дефинираме днес ролята на интелектуалеца? Ясна 
ли е неговата функция в рационализирането на обществения дебат? Дали 
след своя възход около 1989 г. фигурата на интелектуалеца е трайно обре-
чена на упадък? Медиите ли използват по-добре интелектуалците, или ин-
телектуалците – медиите? Анализ по темата.

на броя

Интелектуалците
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Във	време	на	популизъм	и	кризи	от	
всякакъв	порядък	не	се	ли	наблюда-
ва	и	криза	на	идеите?	Съответно	
ролята	на	интелектуалците	–	хо-
рата,	носители	на	идеи	–	е	сякаш	
в	упадък	в	периода	след	1989	г.?	

Съгласен	ли	сте	с	подобна	диагноза	
на	днешната	българска	ситуация?	

За интелектуалците прекрачването 
на границата 10 ноември 1989 г. е из-
ключително важен момент на преход 

към нещо ново, но същевременно и на 
ерозия на установената до този мо-
мент характеристика и място в об-
ществото. Но за да разберем за какво 
става дума, трябва да се върнем мал-
ко назад. В българската история ин-
телектуалците, изглежда, никога не 
са могли да намерят точното си мяс-
то, тъй като на къси периоди от вре-
ме наблюдаваме радикално преформу-
лиране на функциите им. През 30-те и 
40-те години на миналия век една го-
ляма част от българската интелиген-
ция (но не най-представителната ѝ 
част) е ляво настроена и е изразител 
на ресантимана и социалните тежне-
ния на ниските социални слоеве. Те са 
селски чеда, чувстващи се без корен в 
големия град, и могат да бъдат опре-
делени с понятието, идващо от Грам-
ши – органични интелектуалци. Ра-
детели са на органичното общество, 
говорят от името на народа и по съ-
щество изразяват масовите настро-
ения за въображаемо спасение в пара-
религиозен смисъл. След 9 септември 
1944 г. тези маргинални дотогава 
интелектуалци минават в центъра, 
превръщат се в рупори и говорители 
на новата власт и елиминират без-
компромисно всякаква конкуренция. 
Може да определим тяхната ситуация 
с израза на Пиер Бурдийо: доминирана-
та фракция в доминиращата класа. Но 
предишната им функция парадоксал-
но остава непроменена – и в новите 

Антиинтелектуалната
„Повечето	интелектуалци	
днес	трудно	откриват	
новата	си	роля,	но	
напоследък	се	забелязват	
и	много	верни	стъпки											
по	посока	на	това,	което	
препоръчваше	още														
Макс	Вебер	в	„Ученият																																				
и	политикът“:	политиците	
и	интелектуалците													
не	да	правят	едно	и	също,						
а	да	се	ръководят	от	едни	
и	същи	ценности.“

ситуация

Разговор	с	проф.	
Ивайло	Знеполски	

фотография Николай Трейман
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условия те продължават да бъдат 
изразители на старото мечтание за 
въображаемо спасение, но вече с друга 
мотивирoвка. 

Постепенно с годините групата на 
тези партийни интелектуалци се 
разслоява, отделя се една неголяма, 
но особено видима част от по-млади и 
по-надарени индивиди, изявяващи се 
в различните изкуства, в социални-
те науки; те започват да проявяват 
стремеж към известна автономност, 
критичност, не на полето на идеоло-
гията, а на ценностите. Поставят 
акцент върху субекта, за сметка на 
колектива, издигат морални крите-
рии, проявяват стремеж за отваряне 
към света и т.н. Творци като Радой 
Ралин, Валери Петров, Георги Марков, 
Йордан Радичков, Блага Димитрова, 
Рангел Вълчанов, Георги Дюлгеров, 
Георги Мишев, Леон Даниел, Бинка 
Желязкова или учени като Исак Паси, 
Николай Генчев, Асен Игнатов, Аза-
ря Поликаров, Желю Желев и редица 
други стават изразители на някакъв 
граждански хуманизъм. Със своето не-
присъединяване към практикуването 
на властта те се конституират като 
апостроф към властта. Появяват се 
творби, притежаващи имплицитно 
подривен характер. Не стигат до по-
литическа критика на режима, но спо-
магат за разколебаване на вярата в 
ценностите му и неглижиране на иде-
ологическата му основа. Мнозина от 
тях стават обект на минимални санк-
ции, рядко на репресии. Властта за-
почва да гледа сериозно на тях, сери-
озно и подозрително. Спомням си едно 
интервю на Хайнер Мюлер, който се 
оплаква пред един западногермански 
композитор, че е подложен на репре-
сия, че е изключен от Съюза на източ-
ногерманските писатели, а събесед-
никът му отвръща: Драги приятелю, 
трябва да си щастлив, че живееш в 
диктатура, която отдава толкова 
голямо значение на литературата. 

Какво се случва след 10 ноември? Де-
мократичната държава не отдава 
толкова голямо значение на литера-
турата, но това ще се разбере мал-
ко по-късно. На първо време новите 
политици имат нужда от старите 

интелектуалци, тъй като мнозина от 
тях са активни фигури в протестни-
те акции през последните две години 
на режима – Комитетът за екологич-
на защита на град Русе, Клубът за 
гласност и преустройство… Това са 
единствените обществено разпозна-
ваеми фигури. Така тези интелекту-
алци или значителна част от тях от 
чувство за дълг станаха на свой ред 
говорители на новите демократич-
ни формации. Въвличането нерядко е 
пълно, до претопяване на личността 
в политическите страсти на момен-
та. Интелектуалците във Великото 
народно събрание са над 25% – музи-
канти, художници, писатели, актьо-
ри, театрални и филмови режисьори, 
университетски преподаватели… 
Но постепенно става ясно, че те не 
са на мястото си, не са компетент-
ни в законодателната сфера, нито 
се раздават в политическите битки. 
Пръснати по партийните лагери и об-
служването на конюнктурни партий-
ни интереси, те разпиляха скромния 
символен капитал, с който прекрачиха 
в демокрацията.

И политиците имат вина за упадъка 
на демократичните интелектуалци. 
Нека да припомня т.нар. война на пе-
тициите от началото на 90-те, в на-
вечерието на първите президентски 
избори. Вестник „Демокрация“ публи-
кува на първа страница с едри черни 
букви обръщението „Демокрация или 
комунизъм“, подписано от 95 интелек-
туалци. Отговорът не закъснява. На 
другия ден вестник „Дума“ публикува 
контраобръщение със заглавие „Изби-
райте: Желю Желев или демокрация“, 
подписано от 149 интелектуалци. 
На следващия ден и двата вестника, 
независимо един от друг, излизат с 
продължение на вече публикувани-
те списъци. Разиграва се нещо като 
покер. „Дума“ пише: „Над 500 българ-
ски интелектуалци се обръщат към 
избирателите: Избирайте – Желю 
Желев или демокрация!“. Картите се 
оказват слаби. „Демокрация“ сваля на 
масата следното заглавие: „Над 1000 
интелектуалци подкрепят обръще-
нието Демокрация или комунизъм“. И 
в двата случая обаче се посочват по 
десетина имена, след което следва 

многозначителното „и други“… Тази 
ситуация показва, първо, че малоброй-
ните интелектуалци, притежаващи 
символен капитал, са били нужни на 
прохождащите политици, привижда-
ли са се като гаранти за хода на про-
цесите. Но свидетелства и за друго, 
за дива свръхексплоатация на този 
скромен капитал. На политиците не 
са им достатъчни наличните инте-
лектуалци, имат нужда от повече и се 
заемат с производството им, разбира 
се, имагинерно. Тази свръхексплоата-
ция има последствия – след няколко 
години интелектуалците ще изчез-
нат не само от парламента, не само 
от политиката, но и от вниманието 
на публиката, която не може да не усе-
ти подмяната. Интелектуализмът не 
се измерва в килограми, още повече на 
развалени кантари. 

Не	стана	ли	навсякъде	така	в	Из-
точна	Европа?	Владимир	Буков-
ски	написа,	че	дисидентите	са	из-
лишните	хора,	а	Блага	Димитрова	
казва	в	едно	есе	от	1991	г.:	„Някои	
интелектуалци	или	дисиденти	от	
Изток	изпитват	странна	ностал-
гия	по	резервата	на	диктатурата,	
когато	са	били	мечтатели,	а	сега	
са	длъжни	да	станат	прагматици“.

Това, което се случи, изглежда резон-
но, тъй като основен агент, носител 
на рационалността в този решите-
лен момент на промяна на системата, 
се явяват именно политиците. Те са 
тези, от които се очаква да създадат 
новия ред, новите правила, с решава-
щи последствия за битовия пласт на 
живота. Разбира се, някои интелек-
туалци се преквалифицираха и има-
ха успешна политическа кариера. Но 
повечето продължаваха да пишат 
или рисуват, държейки се и като по-
литици, ето защо така и не успяха да 
си намерят място, да открият нова-
та си роля на осмислящи промяната, 
хуманизиращи процесите, придаващи 
смисъл на ставащото. Още си спом-
ням една реплика от интервю с много 
активния по онова време Стефан Ца-
нев. Той споделя, че гледайки по теле-
визията изстрелването на ракета, 
при което носещата част отпада, а 
главата продължава, си помислил за 
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обидния начин, по който интелекту-
алците са използвани. Видях се – казва 
той – като ракетоносител на няколко 
политици, които, след като набраха 
скорост, се освободиха от мене. Труд-
но е от тази реакция да разберем, ко-
гато се включва в политическия жи-
вот, интелектуалецът какво точно е 
правил и какво е очаквал – да го пока-
нят в редиците на политиците или да 
получи литературната власт, да ста-
не новата литературна номенклату-
ра. Повечето интелектуалци днес 
трудно откриват новата си роля, но 
напоследък се забелязват и много вер-                                                                        
ни стъпки по посока на това, което 
препоръчваше още Макс Вебер в „Уче-
ният и политикът“: политиците и 
интелектуалците не да правят едно 
и също, а да се ръководят от едни и 
същи ценности.

Нещата се утежняват, тъй като 
наред с функцията си, интелектуал-
ците загубват и социалния си ста-
тус, от център на вниманието из-
падат в периферията. Загубата се 
усеща и в битов план, като се има 
предвид, че творческите съюзи по 
времето на комунизма бяха хранилка 
за всички. Разбира се, в центъра сто-
яха огромно количество паразити, 

които се прехранваха с отстояване 
на пропагандния профил на изкуство-
то на социалистическия реализъм. 
Но покрай това и редица талантли-
ви творци успяваха да се възползват 
от наличните условия и да създадат 
артефакти, които остават. В раз-
лична степен всички – и любимци на 
властта, и недолюбвани, бяха члено-
ве на клуб с ограничен достъп. Наред 
с щедрите субсидии и повишения, ин-
терес към националната култура във 
ведомствените печатни издания, ко-
мунистическият творец получаваше 
и монополно положение на културния 
пазар. Промяната премахна цензура-
та, отвори границите, а с това дойде 
и свободен пазар на културни продук- 
ти; дори добрите или много добри-
те не бяха в състояние да устоят на 
новата конкуренция. Изчезването 
на големите държавни издателства 
остави вакуум. В новите условия кул-
турният продукт остава без цена, не 
съществува и културна периодика, 
нито адекватна критика, които да 
селекционират и йерархизират ху-
дожествената продукция. Подобна 
е ситуацията и в социалните науки, 
с това изключение, че учените загу-
биха по-малко, тъй като и по-рано не 

притежаваха особен престиж в сре-
да, чужда на рационалната култура. 
Жалко е, че в тази ситуация мнозина, 
които имаха нормална и свястна пози-
ция, достойна за уважение по времето 
на комунизма, започнаха да подкрепят 
един нов ирационализъм, свързан с 
носталгия по миналото, популизъм и 
насаждане на недоверие към полити-
ката и политиците. 

Какъв	е	обаче	проблемът?	Че	липс-
ват	големите	фигури	и	авторите-
ти	–	и	отляво,	и	отдясно	–	като	
Жан-Пол	Сартр	и	Рeймон	Арон,	
Хайнрих	Бьол	и	Александър	Сол-
женицин,	Хавел	и	Сахаров,	Георги	
Марков	или	Блага	Димитрова?	Или	
че	днешното	време	с	лекота	деми-
тологизира,	мащабите	са	други,	
интернет	не	търпи	авторитети,	
има	издребняване?	Каква	е	тук	ро-
лята	на	медиите?

Причините са комплексни, в различ-
ните условия интелектуалците 
трябва да се доказват и утвържда-
ват по различен начин. Днес е много 
по-трудно да си в центъра на вни-
манието, изисква се голям талант и 
много по-универсален начин на мисле-
не. Освен това наистина творбата и 
творецът попадат в коренно различ-
на медийна среда, лавинообразно на-
растване на информацията, инвазия 
на социалните мрежи… Не само пише-
щите, но и говорещите хора стават 
огромно количество. Това многообра-
зие води до упадък на качеството на 
четенето, гледането и т.н. Изразява 
се в намаления капацитет за съсредо-
точаване и съпреживяване; във всеки 
един момент вниманието ни е отвле-
чено от нещо друго. През социалните 
медии количеството на говорещите 
също нараства лавинообразно, така 
ирационални послания, мнения, оценки, 
предложения задушават малкото ка-
чествени продукти, рационализиращи 
ситуацията, опитващи се да схванат 
света като смислен космос. В края 
на ХIХ и първата половина на ХХ в.                 
общественото внимание и интерес 
са се концентрирали около един или 
няколко романа, пиеси или философски 
трактата; седмици и месеци се об-
съждат, изказват се различни мнения, 

Асен Старейшински, „Перестройка“, 1988 г.
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избухват полемики, публикуват се 
компетентни коментари… Акумули-
ра се ефект, изграждат се статути, 
формират се направления и школи. 
Днес вниманието трудно може да се 
задържи продължително върху нещо, 
което характеризира настоящата 
ситуация като антиинтелектуална. 
Ритъмът на живот се увеличава, умо-
рата се натрупва, потребностите се 
увеличават, а десетки неща претен-
дират за вниманието ти.

И все пак нещо от изкуствата попада 
в медиите, привлича, макар и мимо-
летно, вниманието, но не така сто-
ят нещата с науката и преди всичко 
със социалните науки, които са мно-
го важна съставка при формиране на 
интелектуалното поле. У нас погле-
дите са насочени преди всичко към из-
куствата, тъй като общата нагласа 
е емоционална, ориентирана към се-
тивното. През комунизма социални-
те науки, които не обслужваха идео-
логията, бяха задушавани. Малцината 
дръзнали да се отклонят, като Асен 
Игнатов, Николай Генчев или Желю 
Желев, попадаха под ударите на цен-
зурата. Днес репресията се изразява 
в мълчание, а медийното внимание 
към социалните изследвания се задо-
волява със спекулациите на базата на 
съмнителни социологически сондажи. 
Медийното безразличие към науката с 
оправданието, че е твърде сложна за 
широката публика, говори за слабия 
капацитет на нашето общество да 
рационализира проблемите си. 

Тук	изниква	въпросът	за	гилдиите	
и	за	университетите	и	тяхната	
връзка	със	статута	на	интелек-
туалеца.	Според	справки	на	Дър-
жавна	сигурност	от	времето	на	
комунизма	интелигенцията	в	Бъл-
гария	се	състои	от	точно	определен	
брой	хора	–	около	15	000	души.	С	
други	думи,	има	някакъв	крите-
рий,	макар	и	смешен,	по	който	се	
преценява	кой	е	интелектуалец.	
Как	 понастоящем	 дефинираме	
интелектуалеца?	След	като	поли-
тиката	или	публичният	живот	
не	могат	да	го	дефинират,	след	
като	медиите	не	са	в	състояние	

да	го	направят,	би	било	логично	той	
да	бъде	дефиниран	от	гилдиите	и	
университетите.	Но	явно	и	те	не	
могат	да	изпълнят	тази	мисия.	
Защо?	

Правени са много дефиниции на инте-
лектуалците, обикновено през тех-
ните функции, реални или вменявани. 
Определяни са през критическата 
им функция, статута им на контра- 
власт, автономността, ангажира-
ността, необвързаността и т.н. Но 
няма постоянна функция, тя се про-
меня непрекъснато във връзка с кон-
текста. Аз самият предпочитам оп-
ределенията, които виждат ролята 
на интелектуалците като агенти на 
рационализирането на действител-
ността, като създатели на символен 

свят, свързващ големите ценности с 
битовия пласт на живота… 

Класическото разбиране за интелек-
туалците, такова, каквото възниква 
по времето на Аферата „Драйфус“ и 
манифеста на Емил Зола, е свързано с 
понятието колективен интелектуа-
лец. Отделният писател, колкото и да 

е велик, не е в състояние да окаже не-
обходимото влияние, необходимо е да 
има група от единомишленици около 
едни и същи ценности, около едно пос-
лание. Понятието колективен инте-
лектуалец директно отпраща и към 
проблема за гилдиите. След ексцеси-
ите около петиционната война в на-
чалото на прехода не сме наблюдавали 
други опити за публични действия от 
името на един или друг интелекту-
ален колектив. Не че няма близост и 
обединяващи настроения, но трудно 
се формулират общи каузи, които са 
в състояние да увлекат големи общ-
ности. Оттук и разликите във функ-
ционирането на гилдиите в сферата 
на изкуствата и науката през кому- 
низма и днес. В известен смисъл го-
воря и от личен опит, тъй като дълги 
години бях член на секция „Кинокрити-
ка“ на Съюза на българските филмови 
дейци. В съюза или в секцията въпреки 
наличните антагонизми съществува-
ше и някакво чувство за професионал-
на принадлежност и общи интереси. 
Бяхме единни например във враждите 
с всесилния Писателски съюз, който 
се опитваше менторски да се намес-
ва в киното. Заставахме зад битка-
та на Анжел Вагенщайн, на когото му 
отказваха членство при писателите, 
тъй като отказваха да признаят сце-
нария за литературно произведение. 
Но това е външната страна, основно-
то ставаше на микрониво, в по-тесни 
неформални групирания между кри-
тици, режисьори, студийни редак-
тори, журналисти, актьори – с оглед 
запазването на някаква солидарност 
пред произвола на властта. Всячески 
се стремяхме да защитим от крити-
ките малките филми на Георги Мишев, 
Едуард Захариев, Людмил Кирков, Ни-
колай Волев или авторското кино на 
Рангел Вълчанов, Георги Дюлгеров и 
Бинка Желязкова. В основата на тази 
солидарност стоеше някакво чувство 
за общност на съдбата, бяхме или се 
изживявахме като полулегални заго-
ворници. Без тази взаимна поддръжка 
трудно можеше да се оцелее. В книга-
та си „Как се променят нещата“ под-
робно съм описал подобна ситуация 
в Софийския университет, където 
група философи и историци оцелява 

Юрис Димитерс, Латвия, 1987 г.
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в състояние на перманентна кръгова 
отбрана на всички нива на системата 
– от първичната партийна организа-
ция, през Факултетния съвет до ЦК 
на БКП.

Днес ситуацията с гилдиите е различ-
на. Ще взема за пример най-силно из-
разената – филмовата гилдия, която 
се стреми да формулира някакви общи 
правила, тъй като киното е колек-
тивно и много скъпо изкуство. Проб- 
лемите на общия живот тук са на 
нивото на финансирането и на прави-
лата за достъп до държавна подкре-
па. Политическата цензура е заменена 
от цензурата на пазара, но основният 
въпрос си остава професионалното 
оцеляване. Поради това формите на 
общ живот са много ограничени, на-
лице е силна конкуренция, надделяват 
личните интереси, важни са качества 
като конкурентоспособност, умения 
да привлечеш инвеститор и т.н. Гил-
дийният живот днес не е обвързан с 
ценности. Ето защо е нелепо да си въ-
образим гилдия интелектуалци.

Казахте,	че	ролята	на	интелекту-
алците	е	да	рационализират	света,	
в	който	живеем.	Кой	всъщност	из-
пълнява	тази	функция	днес?	И	ако	

няма	кой	да	рационализира	новия	
свят,	как	могат	да	се	променят	
нещата?	Не	е	ли	тогава	обяснимо	
всичко,	за	което	говорим	–	национа-
лизмът,	цялото	онова	ирационално	
и	свръхкритично,	а	всъщност	без-
критично	говорене?

В различни периоди различни фигу-
ри са водещи агенти в рационализа-
цията на действителността. Вече 
говорихме за политиците, които в 
първите години на промяната оли-
цетворяваха тази функция. Вебер 
посочва като важни фигури на инте-
лектуализма бюрокрацията, която 
създава реда и поддържа дисципли-
ната, и дори инженерите. В това се 
проявява разликата между френската 
и немската традиции. Във Франция 
понятието интелектуалец се ут-
върждава през фигурата на писателя 
и артиста изобщо, докато в Германия 
за първи път понятието се употребя-
ва във връзка с асоциацията на инже-
нерите. Днес у нас, колкото и стран-
но да звучи на фона на постоянното 
недоволство от политиците, именно 
те и държавната администрация про-
дължават да са водещи в рационали-
зирането на действителността, но 

вече в партньорство със събудени-
те граждански движения. Нужни са 
десетилетия напасвания между раз-
личните сфери и фактори в общес- 
твото, за да придобием усещането, 
че живеем в предвидим и сравнител-
но сигурен свят. Тези дни прочетох в 
списание „Нувел Обсерватьор“ ста-
тия от Еманюел Тод, доста критична 
към съвременното френско управле-
ние, в която той се обяснява в любов 
на френския народ, който съчетава в 
себе си анархията и реда. „Жълтите 
жилетки“ пълнят улиците и рушат, 
стачки парализират големите градо-
ве, но въпреки това френският свят 
е рационален и предвидим, той може 
да понесе тази анархия. Докато у нас 
дори много по-малки порции анархия 
не могат да бъдат преглътнати от 
обществото и го дестабилизират. 
Това е, защото ни липсва тази базис-                                                    
на, утвърждавана векове наред ра-
ционализация, която се превръща в 
част от природата на хората. Посто-
янните радикални промени са нещо 
ужасно за един млад народ. 

Възможно	ли	е	експертите	да	под-
менят	интелектуалците?	Кога-
то	има	криза	с	водата,	нормално	
е	да	говорят	експертите.	Инте-
лектуалецът	експерт	по	какво	е?	
Във	френската	традиция	например	
той	говори,	когато	е	застрашена	
свободата	и	има	нужда	от	свободно	
критично	говорене.	Как	да	дефини-
раме	полето	на	интелектуалеца,	с	
какво	точно	се	занимава	той?	За-
щото	има	и	медийни	интелектуал-
ци,	хора,	които	просто	се	появяват	
и	говорят	по	всякакви	проблеми.	

Експертът не може да замени инте-
лектуалния труд. Да вземем приме-
ра с водата – добрият хидроинженер 
може да даде експертна оценка и да 
помогне да се реши даден проблем, без 
това да го прави интелектуалец. Но 
хората, които управляват кризата с 
водата и правят необходимите изво-
ди за подобряване на организацията 
и нормативната база, вече се явяват 
агенти на рационализацията. Техни-
те действия ще помогнат да се уста-
новят отговорностите по веригата, 

Петер Пош, Унгария, 1989 г.
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Ивайло Знеполски (род. 1940 г.) 
е философ, културолог и фил-
мов критик. Министър на кул-
турата (1993–1995). Професор 
в СУ „Св. Климент Охридски“ 
и гост-професор в EHESS (Па-
риж). Директор на Института 
за изследване на близкото ми-
нало, основател и ръководител 
на форума „Софийски диалози“. 
Сред последните му книги са: 
„Новата преса и преходът“ 
(1997), „Езикът на имагинерния 
преход“ (1998), „Вебер и Бурди-
йо – подходи към интелекту-
алците“ (2003), „Българският 
комунизъм. Социокултурни 
черти и властова траекто-
рия“ (2009), „Как се променят 
нещата. От инциденти до 
голямото събитие. Истории 
с философи и историци“ (част 
1–2, 2016), „Историкът и мно-
жественото минало“ (2017), 
„Семиотика и критика на кул-
турата“ (2019), Communism, 
Science and the University 
(Routlidge, London, 2020) и др. 

Ивайло 
Знеполски

ще гарантират по-голяма сигурност 
в живота. 

За интелектуалеца обикновено се 
казва, че е някой, който притежава 
символен капитал в своята специфич-
на област (изкуство, наука, медии), 
има обществена видимост и това му 
дава основание да взима думата в една 
чуждо поле – политиката. Но както 
казах в началото, нещата се свеждат 
до мярката – до каква степен ще на-
влезе в чуждото поле, какъв ще е ха-
рактерът на ангажимента му. Тоест 
активно или пасивно ще изрази своя-
та политическа позиция, чрез взема-
не страна в политическата битка или 
чрез отстояване на ценности, които 
са и политически разпознаваеми, но 
не са свързани пряко с конюнктура-
та. Днес вече наблюдаваме и такъв 
тип присъствие в интелектуалното 
поле, Георги Господинов е един пример 
за това. И в прозата си, и в публици-
стиката си, и в медийните си изя-
ви той се позовава на ценности, но 
думите му съдържат и имплицитна 
политическа позиция. Ненатрапчива 
политическа позиция. Добрата ли-
тература и доброто научно изслед-
ване не могат да не бъдат размисъл 
за света. А щом говориш за света, не 
може да не заемеш позиция. Само че 
днес в новата медийна среда е труд-
но типът приглушен критицизъм на 
социалистическия интелектуалец да 
бъде чут, днес хората чакат нещо да 
бъде изкрещяно на висок глас. Мишел 
Уелбек се опитва да отговори на това 
очакване на далеч по-добре структу-
рираното френско общество. Така се 
появиха романи като „Подчинение“ 
или „Серотонин“, които отблъскват 
и привличат, тревожат и събуждат 
публиката. У нас скандално беше по-
явяването на мутренските саги на 
Христо Калчев и това им донесе пуб-
личен успех, но те изпълняваха точно 
обратната функция – на засилване на 
изначалната ирационалност на прехо-
да, правейки го още по-непрозрачен. 

Фигурата	на	интелектуалеца	вина-
ги	е	била	свързана	с	френското	„Аз	
обвинявам“	на	Зола.	Може	ли	инте-
лектуалецът	днес	да	съществува	
от	тази	позиция	–	обвинявайки?

Времето на Емил Зола в литература-
та по въпроса е известно като геро-
ичната епоха на интелектуалците. 
Тогава интелектуалците не само се 
заявяват, но го правят, изправяйки 
се срещу цял един обществен ред, во-
енния апарат и разузнаването, срещу 
съда, срещу държавния апарат или 
най-общо казано, срещу Raison d‘Etat 
(държавните интереси). Всичко това 
в името на хуманните принципи, на 
правата на човека срещу национа-
лизма, ксенофобията и расизма. Тях-
ната борба бележи началото на една 
бавна промяна. Днес дори и у нас ин-
телектуалците нямат основание да 
обвиняват на висок глас, тъй като 
ценностите на човешките права, на 
гражданските свободи и на върхо-
венството на закона са официална 
държавна политика. Но те могат да 
поддържат дебата относно потен-
циалните заплахи върху вече извою-
ваните права, тъй като обществата 
се развиват чрез кризи, а ходът на ис-
торията е непредвидим. 

А	какво	би	означавал	един	„край	
на	интелектуалците“?	Край	на	
публичния	дебат	или	негова	нова	
мутация?	

Навлизаме в сферата на научната 
фантастика. Само при един нов то-
талитаризъм, изграден на базата на 
новите технологии, може да си въоб-
разим картината на тласнатата до-
край рационализация, на царството 
на инструменталния Разум. Но мисля, 
че въпреки това съпротива ще има, 
докато има хора. А щом има хора, ще 
има и нужда от интелектуална ра-
бота. Универсалността на човеш-
кия вид се състои в дефинирането му 
като същество, способно на свобод-
но действие. Животните са изцяло 
подчинени на природата си, докато 
човекът е способен да се съпротив- 
лява на собствената си природа. От 
Русо до екзистенциализма човекът е 
определян като единственото живо 
същество, което притежава транс- 
цендентната свобода да избира – да 
избере да направи добро или да напра-
ви зло, да каже истината или да излъ-
же. Така че, докато има човечество и 

докато човекът е такъв, какъвто го 
познаваме, а не някакъв киборг, винаги 
ще има съпротива, винаги ще има от-
клонения, винаги ще е жив инстинк-
тът да отстояваш своята единич-
ност и неповторимост. Така че нужда 
от интелектуален труд винаги ще 
има. Да не забравяме, че направата на 
първото сечиво от първобитния чо-
век е и първият акт на интелектуал-
на дейност. Така че сме обречени или 
да бъдем интелектуалци, или да тър-
пим интелектуалците.
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?
Мнозина	смятат,	че	с	ХХ	в.	си	оти-
де	и	времето	на	големите	инте-
лектуалци	като	Жан-Пол	Сартр	
и	Реймон	Арон.	Какво	се	случва	с	
интелектуалците	днес?	Може	ли	
да	се	издаде	смъртен	акт	на	инте-
лектуалеца…	и	да	се	пристъпи	към	
аутопсията?

Жак	Жюлиар: Струва ми се, че тряб-
ва да се върнем към периодизацията, 
предполагаща, че съществува зла-
тен век на интелектуалците. В нея 
има предистория, доминирана от 
фигурата на Волтер, междинен пе-
риод, съответстващ на XIX в., както 
и златен век – от делото „Драйфус“ 
до смъртта на Сартр (1980 г.). Обик-
новено определят този златен век 
като периода на „ангажираността“. 
Което според мен е абсурдно, защото 

модерното понятие за интелектуа-
леца винаги почива върху ангажира-
ността. Не говоря за интелектуа-
леца в общия смисъл на думата, още 
Реймон Арон показа в „Опиумът на ин-
телектуалците“, че всяко общество 
създава такива, нуждаейки се от гра-
мотни хора, свещеници, експерти… Не 
можем да откъснем интелектуалеца 
от ангажираността, когато мис- 
лим за Юго, Ламартин, Шатобриан, 
Токвил…

Периодът, който свършва около 1980 г., 
не е златен век, а е една скоба. Анга-
жираността в този период означава 
преди всичко ангажираност към една 
партия. И в това е неговата особе-
ност. Въпросът за ангажираност-
та се поставяше по този начин от 
руската революция до рухването на 

надеждите в комунизма. Провалът на 
партийната ангажираност върна ин-
телектуалеца към традиционната му 
функция, която е в защита на правата 
на човека. Волтер се сражава тъкмо 
за тези права. Така че това не е някак-
ва измислица на „новите философи“. 

Ако илюзията за изчезването на ин-
телектуалеца съществува, то е 
поради нещо съвсем друго: интелек-
туалците от периода на ангажи-
раността бяха и големи писатели. 
Имаше и смесване между отзвука от 
тяхното творчество като писате-
ли с ефикасността на делото им като 
интелектуалци. От сюрреалистите 
до екзистенциалистите не липсваха 
големи имена в републиката на духа. 
Днес никой интелектуалец не иг-
рае особена роля в тази република. 

на интелектуалците

Разговор	с	Жак	Жюлиар	и	Мишел	Винок

Има	ли	специфична	мисия	на	интелектуалеца	и	коя	
е	тя?	В	какво	е	разликата	между	интелектуалеца	
и	експерта	или	между	журналистите	и	
интелектуалците?	Какво	е	„френското	
правило“	или	„френското	изключение“	с	оглед																															
на	„ангажираността	на	интелектуалците“											
от	делото	„Драйфус“	насам?	Емблематична	
дискусия	от	специалния	брой	на	сп.	„Еспри“,	
№	262,	посветен	на	„величието	и	падението	на	
интелектуалния	живот“	във	Франция

Краят
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? Напротив, обозначават като ин-
телектуалци автори, пожертвали 
творчеството си заради функцията 
си на интелектуалец. Да обобщим: ин-
телектуалецът от миналото прех-
върляше компетенции и авторитет 
от своето творчество (литературно, 
философско, художествено) към област-                                                                     
та на политиката, докато съвремен-           
ният интелектуалец се разполага           
най-вече в политическото поле; 
творчеството му е само отправна 
точка, претекст, маркер. Ако „нови-
те философи“ трябва да останат в 
историята, то ще е заради битката 
им за правата на човека, а не заради 
доста скромното им творчество. 
Усещането за края на интелектуале-
ца идва по-скоро от констатацията, 
че никой от тях няма литературното 
или художествено значение на сюрре-
алистите или екзистенциалистите.

Искам да припомня, че дори Сартр 
нямаше почти никакво влияние вър-
ху политиката на своето време. Не 
говоря за интелектуалния дебат, 
където ролята му беше огромна. Ала 
каква бе ефикасността му като анга-
жиран интелектуалец, включително 
за войната в Алжир? Не говоря дори за 
ангажирането му в полза на комунис-
тическата партия, което бе толкова 
контрапродуктивно, че днес всички 
се опитват да го заметат. Когато 
Сартр се опита да създаде собстве-
на политическа партия, провалът бе 
зашеметяващ. Сартр показа, че иде-
ята да се създаде „партия на инте-
лектуалците“ е илюзия. Би трябвало 
да го признаем. Ала когато рискувах 
да кажа, че интелектуалците бяха 
много по-ефикасни по „югославския 
въпрос“, отколкото по алжирската 
война, мнозина вдигнаха възмутено 
ръце към небето. Защо? Наистина 
Бернар-Анри Леви не е Сартр: той 
няма такова творчество зад гърба 
си. Днес има „професионализация на 
интелектуалците“, която ги отлича-
ва от интелектуалците от предход-
ните поколения.

Мишел	 Винок: Медиите обаче си 
служат по-добре с интелектуал-
ците, отколкото интелектуалците 

с медиите. Затова се възцарява усе-
щането за изгубена битка. Една от 
причините е, че интелектуалците, 
пишещи хора като цяло, изпитваха 
презрение към масмедиите и те поч-
ти не си даваха сметка, че медиите 
ще завоюват цялото пространство. 
Създателите на телевизията не бяха 
интелектуалци. Когато телевизия-
та тръгна, мнозина интелектуалци 
я презряха; и до днес например мно-
зина преподаватели заявяват, че 
нямат телевизори и не гледат теле-
визия. Телевизията се разви без тях, 
комерсиализира се, но днес им налага 
своите правила: минутни изказвания, 
гротескни мизансцени и т.н. Откри-
вайки силата на новите медии, мно-
зина интелектуалци обаче възприеха 
правилата на играта. Системата на 
размяна е следната: ти украсяваш 
(заемам термина на Жюлиар) преда-
ването ми, аз пък ти правя реклама, 
популяризирам лицето и името ти. 
Някои се съпротивляват на тези 
„игри на измамата“, но им е трудно да 
противостоят на закона на пазара, 
на натиска на своя издател, на раз-
познаването от страна на своя съсед 
или продавача на вестници. Инстру-
ментализацията понякога е цинична: 
интервюират повече от час някой 
автор, който смята, че има какво да 
каже, след което излъчват петнай-
сет или трийсет секунди, отговаря-
щи на целите на предаването. Но кой 
протестира срещу тази манипулация? 

Нали ако аз не отида, друг ще отиде: 
окупирането на екрана се е превърна-
ло в карикатура на „окупирането на 
властта“. 

Връщам се и към идеята, че специ-
фичната мисия на интелектуалеца 
е защита на човешките права. Тя е 
защитима, но и редуцираща. От ин-
телектуалците се очаква да имат 
мисията на наставници, на просвети-
тели. Големите писатели на XIX в. са 
призовавали останалите да се сража-
ват за свободата, демокрацията, ре-
публиката. Смутен съм от поражен-
ството на интелектуалците в наши 
дни. Най-вече около изграждането на 
днешна Европа. Тя е дело на полити-
ци, сетне на финансисти. А къде са 
„пророците на Европа“? Такива е има-
ло през XIX в. – от Сен-Симон до Вик-
тор Юго. А през ХХ в.? Мълчание! За 
което има исторически причини: Ев-
ропа е започнала да се изгражда като 
проект в момент, в който интелек-
туалците са били заети с други дела 
– с антиколониализма, с комунизма, с 
разобличаването на тоталитаризма. 
Изграждането на Европа е изглежда-
ло като нещо тривиално, затова са го 
оставили на другите. А тази Европа, 
която днес ситни едвам-едвам, която 
заклеймяваме заради господството на 
бюрокрацията или на икономиката, не 
ви ли се струва, че тя страда тъкмо 
от скръбната липса на интелекту-
ално и морално измерение? Колкото 

Мишел Винок (род. 1937 г.) е френски ис-
торик, изследовател на политическите 
и интелектуални движения във Франция. 
Дългогодишен професор в Института за по-
литически науки в Париж. Печели наградата 
Медиси за есе за изследването си „Векът на 
интелектуалците“ (1997), както и наградата 
Гонкур за биография за книгата си „Мадам 
дьо Стал“ (2010). Заедно с Жак Жюлиар из-
дават „Речник на френските интелекту-
алци“ (2002). Сред последните му книги са: 
„Годините Митеран“ (2018) и „Шарл дьо Гол: 
бунтовник, обитаващ историята“ (2019). 
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и това да изглежда утопично, вклю-
чително заради бездействието на 
интелектуалците.

Можете	 ли	 да	 уточните	 какво	
все	пак	разбирате	под	тази	„про-
фесионализация	 на	 интелекту-
алците“,	 характерна	 за	 нашето	
време?	 И	 как,	 от	 друга	 страна,	
тя	съвместява	интелектуалеца,	
бдящ	над	универсалното,	с	техни-
ческия	език	на	днешния	дебат?

Жак	Жюлиар:	 Говоря за професио-
нализация в смисъла, в който публич-
ната намеса се превръща за някои в 
занаят, а не в нещо, произтичащо от 
интелектуалната им дейност. На-
месите на социолога Пиер Бурдийо 
например са от класически вид: неза-
висимо дали го ценим, или не, зад гър-
ба си той има творчество, знание, в 
името на което се намесва. В случая 
на „новите философи“ тъкмо тяхна-
та намеса обаче ги конституира като 
интелектуалци. 

Искам да подчертая, че в случая има-
ме разширяване на символното поле 
спрямо материалното поле. Мнозина 
започват да претендират, че изразя-
ват социална функция в обществото: 
вече го правят и архитекти, както и 
хора от света на модата. През XIX в. 
на преден план са били само писате-
лите: Шатобриан, Ламартин, Юго; 
през ХХ в. по-скоро философите; днес 
най-често се позоваваме на социоло-
зите и пак на писателите. 

Мишел	 Винок: Има и друго явление, 
противопоставящо предишното вре-                  
ме на нашето – мястото, което за-
емат експертите. Бихме могли да 
възприемем термина „професионали-
зация“ в друг смисъл, в който общест-
веният живот предполага намесата 
на специалисти: лекари, научни ра-
ботници, икономисти… Фуко говоре-
ше за „специфични интелектуалци“… 
Жид, Сартр, Камю бяха и аматьори, но 
аматьорството в нашия „експертен 
свят“ е заклеймено. Класическият ин-
телектуалец рискува да бъде марги-
нализиран, фолклоризиран, статутът 
му става все по-проблематичен.

Така	стигаме	до	въпроса	за	отноше-
нието	интелектуалец–журналист?	
Или	за	разликата	между	журна-
листа	и	салонния	интелектуалец?

Жак	Жюлиар: Когато препрочита-
ме някои от изказванията на Сартр, 
човек бива смаян от липсата на ин-
формация, която прозира в тях, от 
неточността при представянето на 
фактите. Когато води дебат с Клод 
Льофор за марксизма, виждаме, че 
опонентът му владее по-добре тази 
материя. Същото е валидно за фило-
софа Луи Алтюсер и неговия „Отговор 
на Джон Люис“, където той описва 
хуманните основи на сталинизма. На-
стоящият дебат върху журналисти-
ката е важен и от тази гледна точ-
ка. Традиционният интелектуалец, 

какъвто си остана Пиер Бурдийо, 
подценяваше журналиста. За него 
журналистиката бе някаква дегради-
рала сфера на духа. В една от книгите 
си той дори се обявява за създаването 
на надзорен съвет, който да отреж-
да правото на участие по телевизия-
та… И обратното, професионалният 
интелектуалец, вместо да подценя-
ва функцията на журналиста, изцяло 
признава валидността ѝ. Журналис-
тът, доколкото е човек на информа-
цията, на комуникацията и локалното 
знание, е една от модерните фигури 
на интелектуалеца. Мнозина инте-
лектуалци – от Режис Дебре до Пиер 
Бурдийо – пренебрегват журналисти-
ческата професия. 

А журналистът не е деградирал ин-
телектуалец. Още от XIX в. властва 
убеждението, че един добър инте-
лектуалец трябва да е и добър жур-
налист. Това е свързано с идеята, че 
журналистът поначало не е само ре-
портер, но и коментатор, сиреч фило-
соф на актуалността. Някои писате-
ли, и то най-проницателните, бързо 
са разбрали, че журналистиката не е 
субпродукт на интелектуалния труд. 
„Видени неща“ на Виктор Юго, които 
в основата си са много добър репор-
таж, са пример за това.

Мишел	Винок:	Мнозина журналисти 
наистина са интелектуалци. Ще ви 
разкажа нещо анекдотично. Когато с 
Жюлиар и останалите автори на на-
шия „Речник на интелектуалците“ 
съставихме първия списък на имена-
та, които ще присъстват в книгата, 
започна спор: трябва ли да фигурират 
журналисти, или не? Бяхме по-склонни 
да приемем, че те не отговарят на на-
шата дефиниция. Ала Жюлиар настоя, 
че някои от тях са интелектуалци не 
толкова с творчеството си, с което 
са изградили своята репутация, кол-
кото с намесата си в събитията. Пи-
сателите от XIX в. масово са писали в 
пресата, когато са се намесвали в по-
литиката – от Бенжамен Констан до 
Морис Барес. Разделението, поне във 
Франция, между журналисти и инте-
лектуалци винаги е било изкуствено.

Превод от френски Тони Николов

Жак Жюлиар (род. 1933 г.) е френски историк и 
журналист, в продължение на 32 години комен-
татор на сп. „Нувел Обсерватьор“, а днес на 
в. „Фигаро“. Практикуващ католик, определящ 
себе си като човек, свързан с левицата. Ав-
тор на множество книги, сред които: „Геният 
на свободата“ (1990), „Левицата и десницата“ 
(1995), „Речник на френските интелектуалци“ 
(заедно с М. Винок, 2002), „Изборът на Паскал“ 
(2003), „Парите, Бог и дяволът. Бернанос и 
Клодел пред лицето на модерния свят“ (2008), 
„Шокът Симон Вейл“ (2014), „Духът на народа“ 
(2017), „Ще излезем ли от Историята?“ (2019). 
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Лекциите ми носят заглавието „Въз-
ход и падение на интелектуалците 
в Европа“1. Това заглавие е опасно. 
Имануел Кант слага на „Критика на 
чистия разум“ същото мото, което 
Бейкън от своя страна поставя на 
Instauratio Magna: De nobis ipsis silemus: 
De re autem, quae agitur, petimus: ut 
homines eam non Opinionem, sed Opus 
esse cogitent…2

De nobis ipsis silemus – за себе си мъл-
чим. Никой не е престъпвал по-често 
и с по-голяма и все по-нарастваща 
охота това мото от самите инте-
лектуалци: те рядко са мълчали за 
себе си, много по-често са прекарвали 

своето съществуване в непрекъсна-
то говорене за себе си. Доносо Кор-
тес, големият испански антилибе-
рален мислител на XIX в., е нарекъл 
буржоазията una clasa discutidora, една 
дискутираща класа. В този смисъл 
интелектуалецът, който от XVIII в.                              
насам вижда своята мисия в това да 
се подиграва на бюргерството, на 
коeто дължи своя възход, е буржоа 
par exellence. Изглежда – нека цити-
раме един безобиден главен свиде-
тел – че когато папагалът в романа 
на Реймон Кьоно „Зази в метрото“ 
крещи обвинително: „Дрънкаш, дрън-
каш, за друго не те бива“, има предвид 
интелектуалеца.

Рефлексията е изначалната задача на 
интелектуалците – саморефлекси-
ята е тяхната постоянна заплаха. 
Защото обръщането към самия себе 
си крие опасността да виждаш един-
ствено собственото си Аз, не и све-
та около себе си. Дидро, прототип 
на рефлектиращия интелектуалец, 
е разпознал тази опасност, когато с 
почти мазохистичен маниер нарича 
интелектуалеца „система, действа-
ща наобратно“.

De nobis ipsis silemus. Защо ние, инте-
лектуалците, не последваме съве-
та на Бейкън и Кант и не замълчим 
за себе си? Вярвам, че днес повече 

Волф Лепенис

Оплакващата се класа

„Както	и	да	оценяваме	ролята	на	интелектуалците	в	последните	
достойни	за	възхита	заради	ненасилието	си	европейски	революции	–	
извън	всяко	съмнение	е,	че	те	са	изиграли	значима	роля	в	тях.“

Димитри Стефанов, из серията фотографии „Вик“
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отвсякога интелектуалците имат 
повод да размишляват публично за 
себе си и своята роля. Основания да-
ват радикалните промени, които пре-
живява нашият континент Европа и 
заедно с нея светът. В тези промени, 
които – извинете ме за тази етно-
центрична или може би просто про-
винциална забележка – вероятно не 
могат да се усетят никъде другаде 
по-отчетливо, отколкото в Берлин, 
града, в който някога двете половини 
на света влизат в болезнен конфликт, 
а днес тези два свята се съединяват 
със същите големи мъки. По време на 
тези наистина революционни проме-
ни интелектуалците изиграха зна-
чима роля. Те бяха герои и предатели, 
те бяха критици на властта и нейни 
лакеи, някои говореха в правилния 
момент, а други – в грешния, и мно-
зина мълчаха, когато бяха длъжни да 
издигнат глас, вярвайки в силата на 
словото. Както и да оценяваме роля-
та на интелектуалците в последните 
толкова славни в началото и достой-
ни за възхита заради ненасилието си 
европейски революции – извън всяко 
съмнение е, че те са изиграли значи-
ма роля в тях. Настоящите промени 
в Европа ни принуждават да задава-
ме отново въпроси за историята на 
европейските интелектуалци, тях-
ното положение днес и задачите им в 
бъдеще. 

Започвам с поглед назад, към минало-
то: към оплакващата се класа и поя-
вата на чистата съвест. Не говоря 
италиански, но има едно изречение, 
което всяко немско дете повтаряше 
с видимо удоволствие, след като за 
първи път се беше возило във влак. 
Това изречение можеше да се проче-
те на четири езика във всяко купе 
на влаковете, които след войната 
отново прекосяваха границите, ала 
не немското, нито английското или 
френското изречение, а италианско-
то впечатляваше детската мисъл: E 
pericoloso sporgersi3. 

Не може по-добре да се предаде миси-
ята на интелектуалеца и опасности-
те, които го заплашват: E pericoloso 
sporgersi. Интелектуалецът е пътник 
през времето, който иска по-добре да 
познае нещата. Той отваря прозореца 

на своето купе, поглежда навън, пода-
ва главата си на вятъра и зажумява: 
гледката често му се вижда мрачна и 
той се обръща навътре, сядайки от-
ново в своя ъгъл в купето. Расте же-
ланието да бъде не само пътник, но 
и началник-влак или поне да може да 
каже на началник-влака в каква посо-
ка трябва да продължи пътуването. 
Тогава пътуването най-често става 
опасно – за самия интелектуалец, как-
то и за неговите спътници. Никаква 
работа не е свършило пломбирането 
на жп вагона, с който Владимир Илич 
Улянов, наречен Ленин, през 1917 г. се 
завръща след швейцарското си изгна-
ние през Германия, Швеция и Финлан-
дия в Петроград, който по-късно ще 
носи неговото име, а днес вече не. Ин-
телектуалецът е пътник, ала от вре-
ме на време иска да е началник-влак.

Интелектуалецът е хронично недово-
лен; той страда заради състоянието 
на света. Оплакването е същинският 
му занаят, много повече от хвалебст-
вието. Така се стига до опасността 
от модната професионална неудов- 
летвореност от света, която Пол 
Валери иронизира, казвайки за инте-
лектуалците: „Този вид пак се оплак- 
ва, следователно съществува“. Ала 
интелектуалецът с право страда за-
ради състоянието на света. По тази 
причина има толкова малко сангвини-
ци сред интелектуалците. Повече-
то от тях, най-добрите – както още 
Аристотел е знаел – са меланхолици.

Това е ключовата дума, която ми 
позволява леко да изясня понятието 
„оплакваща се класа“, което използ-
вам, придържайки се към ироничната 
мисъл на Валери. Интелектуалецът 
по природа е меланхолик. В началото 
светът му причинява страдание, на 
което той се опитва да даде израз, 
мислейки, и впоследствие започва 
да страда от самия себе си, защото 
може само да мисли, но не и да дейст-
ва. Разбира се, подобна обобщаваща 
и затова по необходимост погрешна, 
във всеки случай изкривена характе-
ристика се нуждае от уточнение. 
Проблемът, за който говоря, очевидно 
не е проблем на Античността. Той не 
е проблем и на културите, в които vita 
contemplativa4 има неоспорим превес 

пред vita activa. Меланхолията на ин-
телектуалците дава израз на един 
европейски проблем, когато с обур-
жоазяването на Запада и с възхода на 
протестантската етика vita activa се 
превръща в идеал за поведение, а vita 
contemplativa изпада в режим на оп-
равдание. Затова се стига дотам, че 
капитализмът започва да се провижда 
като универсална терапия срещу ме-
ланхолията. „Работи, не се оплаквай“ 
– мотото на Томас Карлайл5 определя 
европейското Ново време. 

Процесът на цивилизация, както Нор-
берт Елиас, един голям европеец, оп-
ределя зараждането на Новото време, 
се характеризира с принудата, упраж-
нявана върху хората, да държат под 
контрол своите афекти. Така мелан-
холията става подозрителна – с нея и 
интелектуалецът. Ако той не желае 
да извърши sacrificium intellectus6 и да 
приеме света за по-добър, отколкото 
е, тогава се налага да копнее по един 
по-добър свят и да го описва. Така се 
ражда утопията, жанрът, който съп- 
ровожда встъпването на Европа в Но-
вото време. 

Разбира се, понятието за интелекту-
алец възниква във Франция по време 
на Аферата „Драйфус“, има всички ос-
нования историята на интелектуал-
ците да започне от началото на ХХ в. 
Ала и тук важи правилото, че нещата 
не се нуждаят от точната дума, за да 
съществуват. Аз виждам интелекту-
алеца като меланхолик по устройс- 
тво, който си запазва правото на бяг-
ство в утопията. Робърт Бъртън, 
който през XVII в. написва „Анатомия 
на меланхолията“, вижда в утопията 
предпоставка да се прогони меланхо-
лията, а Кампанела, на когото позво-
ляват по време на дългия тъмничен 
затвор да изложи на хартия cвръхизо-
билието от свои мисли, се превръща 
като автор на „Градът на слънцето“ в 
интелектуалец – също както и херцог 
Франсоа дьо Ларошфуко, който след 
поражението на последното голямо 
въстание на благородниците Фрон-
дата става автор против волята си 
и в своите „Максими“ се бори с перото 
вместо с меча. Те всички са интелек-
туалци, изпреварили времето си, при-
надлежат към оплакващата се класа, 
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членове са на онова тайно общество 
или „меланхолична компания“, за коя-
то датският писател Йенс Петер 
Якобсен говори през XIX в. Една свое-
образна взаимозависимост между ме-
ланхолия и утопия определя тяхното 
съществуване. 

Интелектуалецът се оплаква от све-
та, ала от това оплакване се поражда 
утопично мислене, което проектира 
един по-добър свят и в същото вре-
ме трябва да пропъди меланхолията. 
Поради това меланхолията изчез-
ва от утопиите и дори още нещо – в 
утопията властва сурова възбрана 
над меланхолията. Ще откриете заб- 
рана на меланхолията при Робърт 
Бъртън и Кампанела, при Томас Мор 
и в дистопията на Джордж Оруел 
„1984“. И разбира се, не е изненада, че 
Маринети, който казва, че на баща си 
дължи силната си воля на сангвиник и 
властен човек, изрично формулира в 
„Основни понятия на футуризма“, съ-
чинени заедно със Сетимели и Марио 
Карли: „В живота футурист е този … 
който действа радостно, винаги с по-
глед към утрешния ден, без угризения 
на съвестта, без педантичност, без 
неискрен срам, без мистицизъм и без 
меланхолия“. 

Интелектуалецът нито е постоянно 
меланхолик, нито е утопист по нево-
ля. Ала неговото съществуване се ко-
лебае между тези два полюса. Светът 
го кара да страда, той измисля по-до-
бър. Тук вече се корени онова, което 
Жюлиен Бенда по-късно ще нарече la 
trahison des clercs, предателството 
на интелектуалците. Защото забра-
ната, която утопията налага върху 
меланхолията, в обществото на щас-
тието бързо се превръща в принуда 
или ако това се окаже невъзможно, 
поне в налагане на впечатление за 
щастие. „Организирай съдбата“ гла-
си мотото на Етиен Кабе и Френска-
та революция превръща щастието 
в цел на държавното управление. Ала 
тази повеля се превръща по ужасяващ 
начин в забрана за отделния поданик 
да показва открито своето лично 
щастие. Така Сталин желае да види 
хората в Русия щастливи – и горко на 
оногова, чието изражение на лицето 

не се подчинява на тази заповед, така 
и Гьобелс се стреми да направи арий-
ците щастливи.

Меланхолия и утопия – между тези 
полюси се простират възходът и па-
дението на европейските интелекту-
алци. Като казвам това, имам предвид 
най-вече художниците и писателите. 
Ала една група интелектуалци, която 
също води началото си от европейс-           
кото Ново време, преди всичко от 
Ренесанса, очевидно се измъква от 
тази алтернатива: това са учените. 
Науката може да се определи като 
онази сфера на интелектуална дей-
ност, която лежи отвъд меланхолия-
та и отсам утопията. Ученият не сe 
е отчаял от света, а полага усилия да 
го обясни, той не мисли в утопии, а из-
числява прогнози; поведението му се 
характеризира не с отчаяние, нито с 
надежда, а с обективност и спокойна 
съвест. 

Тук се корени онова напрежение меж-
ду двете прослойки на европейската 
интелигенция, които аз разгранича-
вам като „оплакваща се класа“ и „хора 
с чиста съвест“, напрежение, което 
не се изразява достатъчно добре чрез 
общоприетото разделение на „две 
култури“, на литератори и хумани-
таристи, от една страна, и на зани-
маващи се с природни науки, от друга. 

В тази лекция искам да проследя за-
раждането на чистата съвест, която 
определя европейската наука. Тук иде 
реч за процес, който може да се опре-
дели като историзиране на природа-
та и освобождаване от морал на нау-
ката и най-късно от XVIII в. започва да 
определя самосъзнанието на Европа. 
Едва в най-ново време това самосъз-
нание бива поставено под въпрос, 
едва днес се обажда гузната съвест… 

Превод от немски Людмила Димова

1    Волф Лепенис изнася лекциите, събрани в кни-
гата „Възход и падение на интелектуалците в 
Европа“, през ноември 1991 г. в рамките на Lezioni 
italiane на научната фондация „Сигма Тау“ и изда-
телство „Латерца“, Рим. Б.пр.

Волф Лепенис (1941 г.) е профе-
сор по социология в Свобод-
ния университет в Берлин и 
ректор на Висеншафтсколег 
– Институт за академични из-
следвания в Берлин, почетен 
доктор на Сорбоната, носител 
на наградите Карл Фослер, 
Александър фон Хумболд, Тео-
дор Хойс, на Наградата за мир 
на германските книготърговци 
и др. В продължение на години 
преподава в Принстън (Institute 
for Advanced Study) и Колеж дьо 
Франс. Автор на многобройни 
публикации върху историята на 
науката, културната и литера-
турна социология, сред които: 
„Меланхолия и общество“ (1969), 
„Краят на естествената ис-
тория“ (1976), „Трите култури“ 
(1985), „Автори и учени през 
XVIII в.“ (1988). Във „Възход и па-
дение на интелектуалците в 
Европа“ (1992) са събрани лек-
циите, които изнася през но-
ември 1991 г. в Рим. В тях той 
разглежда политическата и 
културна ситуация в Европа 
след падането на Берлинска-
та стена и на комунистически-
те режими в Източна Европа. 

Волф 
Лепенис

2 „За себе си мълчим. Що се отнася обаче до ра-
ботата, която излагаме тук, желаем тя да бъде 
смятана не просто като мнение, а като честен 
труд…“ Цит. по Имануел Кант, „Критика на чис-
тия разум“, Изд. на БАН, София, 1992 г. Б.пр.
3 Предупреждение, че навеждането през прозор-
ците е опасно. Б.пр.
4 Vita contemplativa и vita activa – лат., съзерца-
телен и активен живот.
5 Томас Карлайл (1795–1881) е шотландски писа-
тел, философ, историк.
6 Sacrificium intellectus, от лат., жертване на 
разума.
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Философът	Марсел	Гоше	още	през	
1985	г.	предсказваше	излизане	от	
религията.	Заживяхме	ли	днес	в	ера	
на	излизане	от	религиите?

Жан-Франсоа	 Колосимо:	 Тезата на                                                                   
Марсел Гоше е глобална, мощна и 
гъвкава. Тя ме провокира и стимули-
ра, но не бих сложил подписа си под 
нея. Можем дори да обърнем въпро-
са: дали излизането от религията не 
е някакво западно изкушение, плод 
на систематичните философии на 
историята, придаващи му оконча-
телен, универсален и положителен 
смисъл? Вярно е, че Гоше, който е из-
тъкнат критик на тоталитаризма, 
съществено модифицира механиката 
на прогреса. При него „ставането“ 
е отворен процес. Негов мотор е се-
куларизацията, а като целеполагане 
– демокрацията. Нека отбележим, че 
ислямът изцяло отсъства от това 
„разомагьосване на света“ (по Макс 
Вебер), ето защо тъкмо концепция-
та за християнството, разгърната 
в тази основополагаща книга, в мо-
ите очи предполага размисъл. Него-
вата концепция се базира върху две 

основни течения от френския XIX в.                                               
От политическа гледна точка ли-
берализмът свежда Евангелието до 
социален манифест. От богословска 
гледна точка модернизмът редуцира 
Христос на вярата до Христос на ис-
торията. Така се стига до двойното 
освещаване на индивида. Ала могат 
ли двадесет века християнство да 
се сведат до един религиозен свръх-
аз, трансформиран от религиозното 
несъзнавано? Нима всеки античен, 
средновековен или класически бого-
слов е само един необявен или скрит 
политик? Мисля, че този прочит е 
неточен. Напротив, християнската 
традиция изследва основополагаща-
та двойственост между духовното и 
временното. Същественият въпрос 
си остава антропологически: едно 
общество би ли могло да възстанови 
хоризонталното си единство, ако не 
е надарено по вертикала с представа 
за трансцендентното? Онова, което 
виждаме днес, е, че възтържествува 
секуларизацията: нито еманципация-
та, нито т.нар. „умиротворяване“ не 
се осъществиха, напротив, стигна се 
до едно безпрецедентно атомизиране 
на човечеството, което вече застра-
шава демократичното упражняване 
на свободата.

Жан-Пиер	Дени:	Марсел Гоше говори 
за християнството като за „религия 
на излизането от религията“. Какво 
изключително признание! Да се зая-
ви, че се излиза „от“ религията „чрез“ 

религията, означава да се признае 
нейното основополагащо място днес, 
което често се отрича. Означава да 
се подчертае, че християнството 
е нашият дом. И все пак, вместо да 
следвам Гоше, предпочитам да се по-
зова на канадския философ Чарлз Тей-
лър, който в книгата си „Секуларната 
държава“ изразява своята визия за се-
куларизацията, която не се свежда до 
„разомагьосването на света“. За него 
светът на вярванията е в експанзия. 
Метафора, която съответства на 
нашата визия за космоса и на надеж-
дата ни за света. Вече няма христи-
янство, а има „християнства“, вече 
няма ислям, а има множественост на 
„ислямите“. Доказателството е, че 
липсва консенсус и продължават пи-
танията какво би трябвало да бъде 
„истинският ислям“! Същото може 
да се каже за будизма или за юдаизма, 
или… за секуларизма. Това са фактите, 
въпросът е дали искаме да ги видим и 
изговорим.

Ако	не	може	да	се	говори	за	„край	
на	религията“,	може	ли	обаче	да	
се	говори	за	криза	в	католицизма?

Жан-Пиер	Дени: Католицизмът наис-
тина преживява много дълбока криза. 
Всички показатели са негативни. Ка-
толиците от доста време оспорват 
тази ситуация, омаловажават данни-
те, надценяват нововъведенията 
и се самоубеждават, че качеството 
замества количеството. Към това 

християнска
	
Изправени	ли	сме	пред	обрат	
в	европейската	цивилизация,	
или	става	дума	за	поредната	
криза	в	историята																																																						
на	Стария	континент?	
Историкът	и	православен	
богослов	Жан-Франсоа	Колосимо	
дискутира	духовната	ситуация	
на	времето	с	журналиста					
Жан-Пиер	Дени,	главен																			
редактор	на	католическия	
седмичник	„Ла	Ви“,	пред													
сп.	„Фигаро	Магазин“.

Европа още ли е ?
Разговор	с	Жан-Франсоа	Колосимо						
и	Жан-Пиер	Дени
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се добавя и кризата със сексуалните 
и духовни посегателства. Факт, кой-
то задължава институцията, как-
то и вярващите, към една болезнена 
интроспекция, която се очертава да 
е доста продължителна, тъй като 
проблемите са от двайсетина години 
и най-вероятно за решаването им ще 
са потребни поне още две десетиле-
тия. Ала католицизмът е надарен с 
невероятния капацитет да се рефор-
мира и обновява, което проличава дос-
татъчно ясно в историята. Неговият 
гений е в умението му да комбинира 
две противоположни сили – властта 
и светостта. Имали сме периоди на 
дълбок упадък, Църква, чийто гръбна-
чен стълб е изглеждал напълно увре-
ден, папи… малко подходящи за кано-
низация. Стигало се е дори до период 
на сериозен разпад и тъкмо в подобни 
ситуации същата тази институция 
е съумявала да се обърне към другия 
полюс – този на светостта. Младите 
католици, които наричаме Поколение-
то католици+, ми се струва, че доста-
тъчно ясно си дават сметка за всичко 
това. Другата голяма сила на Католи-
ческата църква е в способността ú да 
изслушва личностите, и то в едно об-
щество, в което вече никой не иска да 
чуе никого. И това е „моделът на изпо-
ведността“. Ако сърцето е способно 
да чуе, останалото ще дойде от само 
себе си. Друго измерение на духовната 
ситуация е в преследванията. Вижте 
само историята на християнството 

в Япония: невероятната евангелиза-
ция от страна на първите йезуити, 
сред които и св. Франциск Ксаверий, е 
последвана от садистични и методич-
ни преследвания. Християнството е 
било изтръгвано от корен. Някои са 
го похулили, други са минали в нелегал-
ност с цената на небивали жертви, 
без никаква подкрепа, без място, къ-
дето да изповядват вярата си, без св. 
тайни. Ала тези „скрити християни“ 
са оцелели двеста и петдесет години, 
чак до идването на френските мисио-
нери в края на XIX в. 

Жан-Франсоа	Колосимо: Изправени сме                                                                     
пред колосална криза, в каквато Ка-
толическата църква изпада всеки 

петстотин години. Настоящата кри-
за по системния си характер много на-
помня на кризата с ересите през IV в., 
на кризата с духовната инвеститура 
през XI в., породена от конфликта с 
германските императори, на криза-
та с индулгенциите през XV в. Всеки 
път тези кризи са били съпроводени 
от морален конфликт. И всеки път ка-                                                                              
тастрофата не е идвала отвън, а 
отвътре. Всеки път кризата е раз-
яждала отвътре институцията, а 
този път е концентрирана повече от 
всякога в Курията, клира и конгрега-
циите. Ала всеки път са възниквали 
движения за вътрешно обновление, 
пречистване и промяна: монашеска-
та реформа, грегорианската реформа, 
Контрареформацията. Намираме се 
тъкмо в период на обрат, но никой не 
може да предскаже какво ще се случи.

Какво	според	вас	трябва	да	е	мяс-
тото	на	католицизма	във	Франция	
и	в	Европа,	предвид	аскезата	на	
исляма	и	религията	на	правата	на	
човека?

Жан-Франсоа	Колосимо: Католициз-                                                                               
мът не е цяла Франция, но пък Фран-
ция е немислима без католицизма. 
Особената връзка, която същест-
вува във Франция между духовно-
то и временното, произтича от 
една специфична „католизация“ на 
политическата власт и от едно 

Жан-Пиер Дени (род. 1967 г.) е френски писател, 
поет и журналист. Директор на католическия 
седмичник „Ла Ви“  (от 2006 г.). Водещ на редица 
радио- и телевизионни предавания. От 2010 г. 
ръководи годишните дискусии в град Лил, про-
веждащи се под надслова „Генерални щати на 
християнството“. Автор на книгите: „Нашите 
деца на войната“  (2002), „Защо християнството 
скандализира. Възхвала на една контракултура“ 
(2010), на поетичните книги „Във великолеп-
на забрава“ (2010), „Ето ме, гора“ (2014) и др. 

Жан-Франсоа Колосимо (род. 1960 г.) е френски 
историк, издател и православен богослов. Зет 
е на известния руски богослов о. Александър 
Шмеман. От май 2010 до юни 2013 г. е бил ди-
ректор на френския Национален център за кни-
гата. В момента е директор на издателство 
„Серф“. Автор на книгите: „Денят на Божия 
гняв“, роман (2000), „Мълчанието на ангелите“ 
(2002), „Бог е американец: за теодемокрацията 
в Съединените щати“ (2006), „Руският апока-
липсис: Бог в страната на Достоевски“ (2008), 
„Излишните хора: проклятието на християните 
от Изтока“ (2014), „Заслепления: религии, войни, 
цивилизации“ (2014), „Френската религия“ (2019).



19

март 2020 

„осветскостяване“ на религиозната 
власт. В това е „френското изключе-
ние“. Ала остава една въпросителна. 
През 1910 г. Франция е на първо място 
в света по брой на вярващите и по 
техния интелектуален потенциал, 
дори „пролетта на мисионерството“ 
през XIX в. е най-вече френска. Как е 
станало възможно само за едно сто-
летие да се премине от тази духов-
на светлина към един относителен 
мрак? Християнството във Франция 
вече не е „най-доброто“ в страна-
та. И този проблем не е без връзка с 
намаляващото влияние на Франция в 
политически, индустриален, културен 
и дипломатически план. Този спад във 
влиянието е обвързан с една по-гло-
бална промяна, обща и за европейс- 
кото пространство. Религиозните 
институции в тези секуларни времена 
са търсени единствено с оглед на две-
те крайни състояния в нашия живот: 
раждането и смъртта. Ето двете 
зони на тайнството, в което поли-
тиката не е в състояние да навлезе 
изцяло. И много често църковните ин-
ституции се задоволяват само с тази 
си роля в глобализираното общество 
на преговорите. Което наистина е 
проблем.

Жан-Пиер	 Дени: Драмата на Църк-
вата е, че е престанала да се обръща 
към объркания човек, за да му пред-
ложи Спасението. Основната „ре-
волюция“ на папа Франциск не е от 
институционален, политически или 
идеологически порядък. Тя е от ду-
ховен порядък. Това е революция на 
милосърдието. Да се обърнем към 
всекиго по начина на Иисус: „Твоята 
вяра те спаси; иди си смиром“ (Марк. 
5:34). Простичкото послание на Еван-
гелието е голямата сила на християн-
ството. Във въпроса си споменахте 
за „религиите на правата на човека“. 
След падането на Берлинската стена 
бе извършена един вид политическа 
подмяна, свързана с „края на исто-
рията“. Изчезването на този „край 
на историята“ бе далеч по-бързо, 
отколкото появата му, запълнена 
обаче с религиите на правата на ин-
дивида. Универсализмът е в криза. 

Публичният дебат е миниран от ин-
дивидуални искания. Вече никой, с из-
ключение на християните, не вярва в 
универсалното.

Как	виждате	Европа	след	петде-
сет	години?	Ще	бъде	ли	все	още	
християнска?

Жан-Пиер	 Дени: На въпроса за бъ-
дещето ще отговоря най-смирено 
чрез миналото. Европа е изначално 
свързана с християнството. То идва 
от Атина, но също и от Йерусалим, 
и от Рим, от Петър и Павел, от Мои- 
сей и св. Франциск от Асизи. Първа-
та Европа е Европа на манастирите, 
на мрежата от клюнийските абат-
ства. Това е една Европа без граници, 
в която се говори на общ културен 
и духовен език. Което не е възпряло 
конфликтите между християнските 
нации, ала общата основа си е оста-
нала. Може винаги да се спори, да се 
отрича или да има отстъпления по 
този въпрос, но това е историческа-
та действителност. Останалото, 
бъдещето, е въпрос на надежда, кой-
то произтича и от едно убеждение: 

нашата цивилизация е свързана с 
християнството.

Жан-Франсоа	Колосимо: Всички ре-
форматори в Европа през вековете 
– от езическите теоретици на Рим-
ската империя до основателите на 
Съюза, като се мине през богослови-
те на Средновековието и философи-
те на Просвещението – са гледали 
на Атина като точка за сравнение. 
Независимо че впоследствие полисът 
на Перикъл и Платон се е превърнал 
в един прашен град, който е понасял 
ударите на историята, вместо да я 
прави. Вярвам, че европейският дух 
ще оцелее в библиотеките, музеите 
и консерваториите. Неговият от-
печатък е толкова силен, че се е кон-
ституирал завинаги като културно 
наследство на човечеството. Дехрис-
тиянизацията на Стария континент 
ни изправя обаче пред един сериозен 
проблем. Няма бъдеще без минало. И                     
политическата воля не възниква от 
материалната действителност, а от 
мистичното въображение. 

Превод от френски Тони Николов

Димитри Стефанов, из серията фотографии „Колапс“



И
Н

Р

Е

ин
т

ер
вю

Т

Георги                  
Господинов

Марин Янев

Тадеуш              
Домбровски

М
ар

ин
 Я

не
в 

в 
„Х

уб
ав

а 
ри

б
а“

, 
ре

ж
. 
И

ва
йл

о 
Х

ри
ст

ов
, 
ф

от
ог

ра
ф

ия
 Б

ож
ид

ар
 М

ар
ко

в

В

Ю



21

март 2020 

Да	започнем	с	нещо	актуално	–	наг-	
радите.	Имате	много,	но	наскоро	
получихте	две	много	престижни	
–	полската	литературна	награда	
Angelus за	„Физика	на	тъгата“	и	
италианската Серро	за	„И	всич-
ко	стана	луна“.	Как	се	отнасяте	
към	наградите,	до	каква	степен	ви	
влияят,	с	какво	помагат	и	с	какво	
пречат?

Губил съм толкова пъти, със сигур-
ност повече, отколкото съм печелил. 
И с времето развих един ведър скеп-
тицизъм. Преди пет-шест години 
„Физика на тъгата“ беше финалист на 
шест големи европейски и американ-
ски награди и всеки път печелеше ня-
кой друг. Разбира се, важно е на финала 
дали идваш от голямо или малко изда-
телство, от голям или малък език. На 
всички шест конкурса това беше пър-
вата българска книга, някъде първа-
та източноевропейска. Сигурен съм, 
че на следващите български писатели 

ще им бъде малко по-лесно и тепърва 
ще виждаме книгите им номинирани. 
Когато губиш, се научаваш и да при-
емаш загубата достойно, да отидеш 
при победителя, да го поздравиш, да 
намериш сили да се усмихнеш и да се 
върнеш към писането, защото там 
е смисълът. И още нещо – наградите 
навън са направени като празник, по-
вечето български са пълни с подозре-
ния и недомлъвки. Странно е, че не се 
публикуват ясно и почтено журита и 
мотивация за наградите. Странно е, 
че наградата не вдига книгата. Пом-
ните ли кои са предишните носители 
на големите ни награди, как това се е 
отразило на техните книги… Послед-
ните години наградите за книгите ми 
идват предимно от чужбина, което 
създава известно спокойствие и яс-
нота. За наградата Ангелус получих 
поздравления от много полски писа-
тели, най-напред от Олга Токарчук. С 
какво помагат или пречат – книгите 
ти стигат до повече хора, това на-
вън. У нас – губиш приятели. 

По	повод	на	Нобеловата	награда	
за	литература	на	Олга	Токарчук	
споделяте	наблюденията	си	за	от-
ношението	на	поляците	към	при-
съждането	є	на	полякиня.	Освен	
по-сериозните	традиции,	какво	
още	прави	невъзможно	такова	от-
ношение	към	наградата	на	писател	
у	нас?

Много хубав въпрос. Бях свидетел на 
отношението на полските читате-
ли, критика, общественост към наг- 
радата на Олга Токарчук. Същия ден, 
когато връчваха наградата Ангелус в 
родния ѝ Вроцлав, тя се връщаше. Гра-
дът беше пълен с очакване, навсякъде 

имаше нейни портрети, в най-голя-
мата зала за среща с нея се стичаха 
хиляди хора. Вестниците гърмяха и 
досега всяка нейна стъпка се следи, с 
обич и добронамереност, нека кажа. 
Но това е страна, която има голяма 
литература и знае как се цени такова 
нещо. Това е друг тип култура – да се 
радваш на успеха на другия. Да изпи-
таш радост от това, че нещо хуба-
во се е случило на талантлив човек. 
Представям си, ако Токарчук беше 
българска писателка. Веднага щяха 
да се намерят хора, които да кажат 
как тя е прецакала за години напред 
други български писатели, как какво 
пък толкова ѝ харесват, как има десет 
по-добри от нея, но я лансират… Мис- 
ля, че като общност не сме готови за 
такива награди. Тежко му на онзи, на 
когото му се случи тук. Но може и да 
не съм прав, дано не съм, отдавна съм 
емигрирал, преносно и буквално, от 
литературната среда, може би не-
щата с младите, които идват, ще се 
променят. И дано се променят. 

А	сега	да	поговорим	за	миналото.	
Българската	литературна	тра-
диция,	като	цяло,	обича	минало-
то	–	особено	го	харесва	романът.	
Освен	„улеснението“	да	разказваш	
за	по-далечни	събития,	особено	ако	
те	подлежат	на	митологизации,	
какво	още	според	вас	трябва	да	
отчита	литературата,	когато	
се	завръща	в	миналото?	Добрите	
и	опасните	страни	на	едно	такова	
„завръщане“?

Много сложен въпрос, който иска дъ-
лъг и внимателен отговор, какъвто 
няма да мога да дам тук. Има близко 
и далечно минало. Последното не ме 

С	писателя	Георги	Господинов	разговаря	
Катя	Атанасова	

„Осмелявал	съм	се	да	кажа																
(и	съм	получавал	заслужен	
отпор),	че	част	от	
българското	неслучване	
днес	е	последствие	от				
конкретни	неслучили	се																						
и	премълчавани	неща	
от	близкото	минало.	
Някъде	Борхес	казваше,	
че	само	онова,	което	съм	
изгубил,	ми	принадлежи.	
Неслучилото	се	и	
изгубеното	–	всичко	това	
е	част	от	българската	
тъга,	част	от	нещата,	
които	продължават	да	ме	
интересуват	и	да	пиша					
за	тях.“	

ироник
на отчаянието
Един
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интересува толкова. Но точно то е 
често яхвано, особено в квазигероич-
ни и квазипатриотически времeна… 
Разбира се, когато обръщането към 
миналото е с талант и просвете-
ност, берекет версин, дето се казва. 

Но да грабиш от него урбулешката, 
защото си решил, че това ще се харчи 
сега, бързо и бездарно, ширпотреб-
но, турил си малко древност, малко 
мистичавост, малко Орфей, нести-
нарки и всичко това брандирано като 

„българщина“ – айде, сбогом. Тук вече 
не става дума за литература.

Иначе миналото е пълно с истории, 
всеприсъствено тъкмо днес. Имам 
слабост към онова близко, биографич-
но близко минало, което още може да 
бъде изговорено, към двайсети век, 
който не си е отишъл, такива неща 
ме занимават.

Във	вашата	есеистична	книга	от-
преди	няколко	години	–	„Невиди-
мите	кризи“,	разказвате	истории	
или	за	„неслучилото	се“	–	нашата	
1968	г.	например,	или	за	истинския	
живот	през	90-те.	За	надеждите	и	
загубите	–	в	антологията	„Исто-
рии	от	90-те“.	Как	се	отнасяте	
към	миналото	в	личен,	социален	и	
литературен	план	днес,	през	зи-
мата	на	2020	г.?	Все	още	ли	то	би	
могло	да	бъде	някакъв	белег	за	иден-
тичността	ни?

Неслучилото се е същностна част 
от миналото и изобщо от живота 
ни. Посветих няколко години, да не ги 
броя, че ще се окажат много, на съ-
биране на истории, артефакти, на 
писане за близкото минало. Есето за 
неслучилата се 1968 г., което е в „Не-
видимите кризи“ и първо излезе във в. 
„Култура“ преди петнайсeтина годи-
ни, например раздвижи доста гласо-
ве, станаха скандали, айде, да кажем, 
дискусии. Никой не обича да говори за 
неслучилото се. Но то стои и излъчва 
своята неслученост. Осмелявал съм се 
да кажа (и съм получавал заслужен от-
пор), че част от българското неслуч-
ване днес е последствие от конкрет-
ни неслучили се и премълчавани неща 
от близкото минало. Някъде Борхес 
казваше, че само онова, което съм из-
губил, ми принадлежи. Неслучилото се 
и изгубеното – всичко това е част от 
българската тъга, част от нещата, 
които продължават да ме интере-
суват и да пиша за тях. Да, мисля, че 
са част от идентичността ни, че ни 
определят до голяма степен, и затова 
трябва да се говори по тях. 

След	миналото	да	поговорим	за	
бъдещето.	Писахте,	че	нашето	

фотография Цочо Бояджиев
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бъдеще	е	„отменено“,	че	живеем	
с	това	усещане.	Днес	като	че	ли	
това	е	все	така	вярно.	И	все	пак	
какво	бъдеще	си	представяте	вие	
–	за	вас	лично,	за	литературата,	
за	децата	ни?	

Да, усещането ми е за остър дефицит 
на бъдеще. Това може би е част от де-
фицита на смисъл, който преживява-
ме в последните две десетилетия. 

Нещо радикално се е променило в нас 
и света и ние още не сме успели да 
разберем какво точно. А май вече не 
се и опитваме много. Има едно есе в 
„Невидимите кризи“, което се каз-
ва „Ние, от ХХ век“. Продължавам да 
смятам себе си за човек от този век 
и се чувствам все по-често като един 
Гаустин, сбъркал времето си, непри-
надлежащ е думата.

А бъдещето, което си представям, 
е това, в което има всекидневие, 
има следобеди, хора, които стоят на 
слънце или четат по пейките. Такива 
прости неща, от които е направен 
животът всъщност. Не се виждам да 
подскачам неловко из Луната.

Бихте	ли	написали	история	със	сю-
жет	в	бъдещето?

Тръгнах да казвам „не“ и изведнъж се 
спрях. Всъщност няколко разказа от 
книгата „И всичко стана луна“ са впи-
сани в бъдещето. Доста меланхолни 
разкази, ще призная. Един баща, който 
отива да умре и се опитва на раздяла 
да поговори с мъртвия свой баща и със 
сина си, който се е запилял из друга га-
лактика. По-лесно е да поговориш с 
мъртвия си баща, отколкото със за-
пилелия се някъде син. Имам и либре-
то за една опера, която се казва Space 
Оpera, чиято тема е първата двой-
ка астронавти в полет до Марс. Но 
това, което ме интересува там, е как 
двама души могат да прекарат заедно 
дълго време в клаустрофобното прос-
транство на една капсула, запратена 
нейде из Космоса. И дали изобщо сме 
готови, не технологически, а човеш-
ки готови, екзистенциално готови да 
напуснем Земята. И дали просто няма 

да пренесем скандалите си в Космо-
са. Операта беше поставена в Полша 
преди няколко години, на премиерата 
присъства и Олга Токарчук, която се 
вдъхнови и направи на следващата 
година своята първа опера със същия 
композитор, в същия театър. 

Днес	много	се	говори	за	кризите	
в	образованието,	в	отношението	
към	литературата	и	езика,	за	за-
губата	на	смисъл,	на	ценностни	
ориентири.	Вие	също	сте	писали	за	
това.	Все	пак	струва	ми	се,	че	има	
за	какво	да	се	„заловим“,	на	какво	
да	се	опрем.	Вие	какво	мислите	за	
опорите,	за	надеждите	ни?

Надеждата е направена от нетрайна 
материя, бързо се разваля. У нас – още 
по-бързо. Скоро си дадох сметка кол-
ко пъти съм писал, включвал съм се в 
битки с предизвестен край и много 
малко се е променило. Изтощително е, 
особено като виждаш как се случват 
пред очите ти неща, които са вън от 
здравия разум и здравия вкус. Неща 
отвъд думите. И въпреки всичко, по-
неже питате за надеждите, няма да 
се уморя да говоря за смисъла от това 
да развиваме вкус и чувствителност. 
Как? Стъпка по стъпка, дума по дума, 
от човек на човек. С поведение, с опит 

за достойнство, с четене. Нека го 
кажа пак – четящият човек създава 
вкус, а вкусът е политически важен, 
най-малкото защото човекът с вкус 
по-трудно става подлец. И по-трудно 
се поддава на популизъм и пропаганда. 
А това вече е спасително важно. Ще 
дойдат млади хора, които ще ни за-
ставят да се променим, да се видим 
през техните очи и да се ужасим от 
себе си. 

Да	се	върнем	към	днешното	с	един	
по-личен	въпрос.	Пътувате	много	
през	последните	години.	Бяхте	на	
много	места,	за	някои	писахте.	Ако	
можете	да	се	върнете	поне	на	едно	
–	кое	би	било	то	и	защо?

Пътувах по най-хубавия начин, подир 
книгите си. И в това има особена сво-
бода. Понякога и защото усещах, че 
тук се превръщам в нещо, което не 
харесвам, че става тясно и интри-
гантско, че отделям много повече 
време и нерви не за това, което искам 
да правя, а то е просто да пиша. Пъ-
туването отваря отново някакви се-
тива, предизвиква те: други градове и 
други стаи, други хора, които срещаш 
– всичко това дава обем и простран-
ство. Дава ти самота, която може да 
бъде пречистваща. Разбира се, кога-
то се върнеш – защото винаги се връ-
щам, където и да съм – та когато се 
върнеш, усещаш с кожата си как само-
тата ти се е увеличила, мястото те 
е изличило, както може, или нещо се е 
случило и ти стоиш леко неловко. Но 
свободата да си независим си струва, 
не е лесна, но си струва. Бих се връ-
щал на няколко места. На една улица 
в Бруклин или нейде из следобедите и 
сокаците на Истанбул и Лисабон.

Литературният	свят.	Какъв	е	
той	във	вашите	очи	днес?	

За българския вече не знам, самоот-
страних се за добро. Следя каквото 
мога, говоря с няколко по-млади поети 
и един-двама приятели. И тукашният 
литературен свят, а и този навън ми 
се струва все повече центробежен, 
в режим на разпад, ентропия. Онова, 
което преди сто години е бил Париж 
или Берлин, или Буенос Айрес, пък и 

„Миналото	е	
пълно	с	истории,	
всеприсъствено	
тъкмо	днес.	
Имам	слабост	
към	биографично	
близкото	минало,	
което	още	може		
да	бъде	изговорено,	
към	двайсети	
век,	който																				
не	си	е	отишъл.“
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Георги Господинов (род. 1968 г.) 
е автор на книги като „Череша-
та на един народ“, „Естествен 
роман“, „И други истории“, „Фи-
зика на тъгата“, „Невидимите 
кризи“, „Всичките наши тела“… 
Книгите му са публикувани на 
повече от 25 езика. Получават 
отзиви в издания като „Ню 
Йоркър“, „Ню Йорк Таймс“, „Гар-
диън“, „Либерасион“. Романът 
му „Физика на тъгата“ печели 
наградата Ангелус за централ-
ноевропейска литература. 
Нобеловата лауреатка Олга 
Токарчук пише, че този роман 
е безспорна част от съвремен-
ния европейски канон. Чуждата 
критика го сравнява с писате-
ли като Маркес, Орхан Памук, 
Милан Кундера и определя „Фи-
зика на тъгата“ като българ-
ските „Сто години самота“. 
Книгите му се преподават в 
университети в Европа, Вели-
кобритания, САЩ, Аржентина. 
Едноименният филм на Теодор 
Ушев по романа влезе в крат-
кия списък за тазгодишните 
Оскари. Автор е на повече от 
15 книги с поезия, проза, есе-
та, графичен роман, книги за 
близкото минало, либрето за 
опера, поставена в Познан, 
пиеси и сценарии за късомет- 
ражни филми. През 2018 г. е 
отличен със стипендията на 
Нюйоркската обществена 
библиотека. „Ироник на отчая-
нието“, го нарича „Нойе Цюрхер 
Цайтунг“ в специален портрет 
за него. „Един от най-важните 
европейски писатели днес“, 
пише за него аржентински-
ят писател Алберто Мангел. 

Георги 
Господинов

София в друг мащаб, вече е безвъз-
вратно изгубено. И това е част от 
всеобщата самота, която ни застига.

Има	ли	българска	литературна	сре-
да,	ако	да	–	как	бихте	я	описали,	ако	
не	–	причините?

Толкова години при различни обстоя-
телства съм се стърпявал да не уни-
жа този или онзи, а поводи не е като 
да съм нямал. Но няма да премълча 
какво като тенденция ми се струва 
пагубно за средата, а оттам и за пи-
сането ни, защото това са свързани 
неща. Всяване на страх и разделение, 
което стеснява и спихва, не дава дос-
татъчно въздух, в който всеки да от-
стоява своето писане. Тъжно е, че все 
по-малко си говорим за литература, 
че все по-малко си говорим изобщо, без 
недомлъвки, без натрупани обиди и 
неясни съперничества. Вероятно има 
много български среди, повечето от 
тях, струва ми се, нито си говорят, 
нито се познават. 

Каква	е	отговорността	на	писа-
теля,	какво	му	е	по-трудно,	а	кое	
може	би	по-лесно?

Писателят нито е повече, нито 
по-малко от всеки друг, така че от-
говорността му е поравно поделена с 
всеки един, споделена човешка отго-
ворност. Но по силата на някакво уме-
ние (или неумение) с думите, което му 
е дадено, той може да отваря забра-
вени врати, да ни заведе там, където 
ни е било страх да надникнем, или да 
ни каже, че няма страшно, а друг път 
напротив – че там, където махваме 
с ръка и отминаваме, стои страшно-
то. Той е този, който с историите 
си може за малко да отложи края. А 
най-трудно за писателя е да запази 
онова, което с приближение можем да 
наречем поддържане на две взаимоиз-
ключващи се неща – безкрайно раним и 
безкрайно издръжлив на всичко, което 
има да идва. Защото то първо ще се 
стовари на неговата глава, той ще го 
почувства пръв, за да ни го разкаже и 
ни подготви.

Коя	е	другата	„физика“	освен	на	
тъгата,	която	ви	интересува,	над	

която	мислите,	която	бихте	изра-
зили	чрез	езика,	чрез	история?

Старите гърци са знаели да боравят с 
имената и „физика“ ще рече и природа. 
Природата на всичко ме интересува. 
Природата на отминаващото, на не-
трайното, на остаряването, на оце-
ляването. Природата на всекиднев-
ното възвишено, ако го има. Такива 
прости неща.

Над	какво	работите	в	момента,	
какво	ще	прочетем	скоро	от	Георги	
Господинов?

Довършвам, чета и редактирам тре-
тия си роман. Като усетя, че е готов, 
ще го дам на издателството, с което 
работя двайсет години. При добро 
стечение може да се появи още тази 
пролет. Романът изследва особеното 
състояние, в което пребиваваме сега, 
смесването на времена и тревож-
ността пред бъдещето. Развива се в 
няколко конкретни европейски стра-
ни и в България. Това, което се случва 
у нас и по света, ме кара да побързам.

Познаваме	се	от	близо	двайсет	го-
дини.	Много	неща	се	промениха,	а	
други	останаха.	Ако	затворите	очи	
и	си	представите	себе	си,	вашите	
близки	след	още	двайсет	години,	
какво	виждате?

С лявото си око виждам опит за връ-
щане назад, който може да бъде дос-
та опасен, защото никое минало не 
е невинно. С дясното си око виждам, 
или ми се ще да видя, как света още го 
има, въздухът е за дишане, през зима-
та пада сняг, а през лятото хората се 
разхождат до късно из улиците и ня-
какви деца търчат наоколо в часа на 
синята мъгла, по Яворов.

Нещо	важно,	което	ви	се	иска	да	
споделите,	а	го	пропускаме	–	винаги	
пропускаме	много	в	разговорите?

Много е важно да има пропуснато, 
смълчаване. Разговорът не бива да 
изчерпва нещата, а само да ги събуж-
да и те да си утихват бавно или да съ-
буждат нови неща, нови размисли. Да 
оставим така.
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Една	баба	Мария	си	имате	в	дет-
ството.	С	вселенска	святост	е	
свързана	тя	и	винаги	ви	е	гледала	
от	първия	ред...	Нека	с	нея	да	за-
почнем	нашия	разговор.	

Човек си дава сметка за някои неща – 
било от детството му, било от мла-
достта му, по особен начин. Преос-
мисля ги, когато нахлуват в паметта 
му ненадейно, сигурно по определен 
повод, но съм забелязал, че идват 
извън волята му. Моята баба Мария 
много често се явява в сънищата и 
мислите ми. Имам чувството, че тя 

не ме е напускала. Прекалено много ме 
обичаше. Няма да я забравя как седеше 
на първия ред във „Варненска комуна“, 
където играехме със Стефан Мавро-
диев като членове на драматичния 
кръжок и имахме изяви в някакви пиес- 
ки. Преди всяко представление виждах 
как непрекъснато се върти и се чудех 
защо го прави, а тя обясняваше на 
всеки, че внукът ѝ e на сцената. Кой 
знае какво е било? Радост ли, гордост 
ли, или пък някакво удовлетворение? 
Тя беше един изключително духовен 
човек, в истинския и религиозния сми-
съл на думата. В онези бедни, смутни 
години и тежки времена тя остава 
вдовица с единайсет деца. Връхли-
та чума и десет от нейните деца без 
време умират. Остава само майка ми и 
баба, за да я запази – отива на служба 
в Плаковския манастир. 

Когато хората от селата започнаха 
да се изселват и да навлизат в града 
(онова време, за което Хайтов пише 
в „Дърво без корен“), тя беше една 
от жертвите. Нашите решиха да я 
вземат във Варна. Баба Мария беше 
точно героят от „Дърво без корен“ 
– не можеше да приеме, че я няма 

градинката, църквата, и започна да 
ходи в една църква – „Св. Петка“, да 
служи там, помагаше с каквото може. 
Един ден си взе бохчичката, в която 
си беше приготвила дрехите за по-
гребение, и едно портмоненце с малко 
пари и отиде в Плаковския манастир. 
И там завърши нейният земен път. Тя 
беше светица. Свят човек беше баба 
ми Мария.

Някъде	четох,	че	близките	ни,	кои-
то	ни	напускат	физически,	всъщ-
ност	остават	с	нас	духовно	като	
ангели	пазители	и	ни	закрилят,	
помагат	ни	да	не	се	отклоняваме	
от	пътя.	Може	би	и	вашата	баба	
бди	нас	вас.	

Знае ли човек? Аз чувствам крилото ѝ. 
Тя си е с мен. Аз си знам.

Театралното	ви	пътешествие	за-
почва	във	Варна.	Баща	ви	и	майка	
ви	са	работили	в	театъра,	сигурно	
са	ви	водили	често	зад	кулисите,	
сред	декорите?	Какво	виждаха	в	
тези	моменти	детските	ви	очи?	
Спомняте	ли	 си	някакви	много	
ярки	моменти?

С	Марин	Янев,	
който	на	27	март	
ще	получи	Икар 
за	изключителен	
принос	към	
театъра,	разговаря	
Мария	Панайотова

Чувство за

 летене

В „Опит за летене“, реж. Стоян Радев, фотография Стефан Н. Щерев
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Детското съзнание е като една попи-
вателна, толкова любопитство има 
там. Аз съм бил ококорен през цялото 
време и съм влизал в тази магия като 
в друг по-красив и одухотворен свят. 
Първото ми участие на сцена беше 
на четири години, трябваше да чета 
една телеграма, а аз не можех още да 
чета, затова трябваше да я науча 
наизуст. 

Сега, от дистанцията на времето, 
вече съм сигурен, че в театъра има 
някакъв вирус, като този китайския 
– неизлечим, поне засега. И ако влезе в 
теб, няма лечение, няма излизане. От 
времето на детството моите сетива 
са запомнили как театърът ухаеше на 
грим, онзи особен аромат на декора, 
на прах – всичко това, което дишат 
артистите непрекъснато. Ето този 
особен климат не може да убегне на 
детските рефлекси. 

И до днес една история стои в съзна-
нието ми и до края на живота няма 
да ме напусне. По онова време, тъй 
като баща ми беше театър майстор 
и на Драмата, и на Операта, не се 
прибираше вкъщи за обяд и аз ходех 
с едни канчета да му нося храна. И 
покрай тези обедни мои посещения 
в театъра винаги си „открадвах“ по 

нещо – да погледна на тайно място, 
да се навра край декорите, да изям 
някой и друг шамар... Имаше една ка-
руца-платформа, с която пренасяха 
декора на представленията до да-
лечни складове, където го съхранява-
ха. И тази платформа се теглеше от 
един кон. Той стоеше пред театъра 
и чакаше да свърши представление-
то. Изключително красиво животно. 
Беше „бракувана“ циркова кобила, 
някаква унгарска порода, с големи ко-
пита, голяма красота беше. Звезда 
се казваше, едното ѝ око беше синьо, 
другото – зелено. И въпреки че беше 
пенсионирана, тя носеше невероят-
но очарование и достолепие в себе си. 
Аз я гледах в захлас. Най-потресава-
щото за мен беше, че докато чакаше 
отвън, а зрителите вътре в театъра 
ръкопляскаха, тя чуваше това и се из-
правяше на задните си крака, ей така, 
както е впрегната, и се покланяше. 
Някои от хората ѝ се подиграваха, 
други плачеха. Няма да го забравя! По 
някакъв начин този кон е метафора 
за артистичния дух. Аз се чувствам 
като този пенсиониран кон, когото 
обаче сцената не го напуска. Зараза-
та на театъра е неизлечима, остава в 
теб до края на живота. Възрастта за 
актьора оказва влияние, но другото, 

което стои в душата му – то е цен-
ното и трябва да се уважава. Сещам 
се за една история, която Коко Азарян 
ми е разказвал. Той пък я знае от Слав-
ка Славова. Когато в театъра идвала 
млада актриса, по-възрастните си я 
взимали под крилото. И Славка попа-
да под крилото на Олга Кирчева. Тя я 
напътствала, споделяла с нея твор-
чески тайни, разказвала ѝ житейски 
и професионални истории, грижела 
се за нея. В един разговор Олга казва: 
„Моля ви, Слава, много ще ви моля, ако 
вие усетите, че започвам да забра-
вям текст, моля ви, предпазете ме 
от този срам и елате и ми кажете:                                                                               
„Г-жа Кирчева, вече е време да си 
тръгвате“. Минават години и на-
стъпва този момент, в който Слава 
трябва да изпълни обещанието си 
към Олга. Отива в нейната гримьор-
на, почуква на вратата и казва: „Г-жа 
Кирчева, в един разговор ме помолих-
те, когато аз усетя, да дойда и да ви 
кажа...“. Пауза. Огромна. Мълчание. 
И Олга отвръща: „Как си позволя-
ваш? Как си позволяваш да ми казваш 
това?“. Всички ние знаем, че ще дойде 
време да слезем от сцената, но зна-
ем и че още не сме казали всичко, още 
имаме нещо да кажем. Ако сцената ти 
е била изповедалня, ако това е място-
то, където си изповядвал себе си, то 
никога не може да те напусне.

Випускът	ви	във	ВИТИЗ	е	звезден	
по	всички	възможни	критерии,	
претеглени	през	времето	и	сърца-
та	на	зрителите.	Преподавател	
ви	е	проф.	Боян	Дановски.	А	ваши	
състуденти	са	колосални	имена	на	
българския	театър,	записани	със	
златни	букви	в	паметта	ни	–	Катя	
Паскалева,	Руси	Чанев,	Стефан	Да-
наилов,	Стефан	Мавродиев...	Си-
гурно	сте	имали	много	мили	момен-
ти	заедно?

Когато ние влизахме във ВИТИЗ през 
далечната 1963 г., всеки носеше свои-
те белези. Аз дойдох директно от 
казармата. Едно момче с акне, обръс-
ната глава, самочувствие някъде под 
земята. И изведнъж – Стефан Данаи-
лов, току-що заснел поредния си филм. 
Илийчо Добрев – от Хасково, с подби-
то самочувствие. Христо Домусчиев 

„Търси се стар клоун“, реж. Ивайло Христов, фотография Симон Варсано 
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дойде с моряшката униформа, краса-
вец, със сини очи. Всички момичета 
гледаха него. Мавро не беше красавец, 
но беше симпатяга. Мен изобщо ме 
нямаше, не знаех какво търся аз тук, 
макар че знаех що е то театър, бях 
гледал много представления във Вар-
ненския театър. Но това, във ВИТИЗ, 
беше поразително за мен. Една година 
аз не казах дума, не можех да изиграя 
етюд, почти си бях тръгнал. Но във 
втори курс се отпушиха нещата. И 
днес, 57 години след нашата първа 
среща, все още живите от този курс 
не можем един без друг. Случи се нещо 
много истинско и безценно между нас. 
Ние живеехме заедно, играехме заедно, 
вечер се събирахме. И днес често се 
чуваме с Меглена Караламбова, Елена 
Райнова, Мавро... Звезден клас бяхме, 
но заслуга за това имат нашите про-
фесори, които ни избраха и събраха, 
имали са нюх за нас, че можем да изле- 
зем добри артисти.

Вашите	учители...

Давам си сметка, че моите учители 
бяха големи личности, педагози, съз-
дали поколения актьори и режисьо-
ри. Аз досега, пристъпвайки към нова 
роля, подсъзнателно си спомням за 
определени напътствия на проф. Боян 
Дановски. Казваше: „Не, не, не навън, а 
навътре, навътре, не тръгвай отвън, 
недей“. Разбери какво движи героя 
отвътре, какво идва от душата му – 
оттам се започва. Големият въпрос на 
професията ни и не само на нея е: „Що 
е то, човекът?“ – този всемирен въп- 
рос движи света според мен.

Намерихте	ли	отговора	на	този	
въпрос?	

Не. Ако този въпрос има отговор, ние 
ще изглеждаме по друг начин. Аз имам 
своя догадка защо хората умират с 
отворени очи. Защото няма отговор и 
на този въпрос. Няма. Искат да знаят. 
Може би искат още да живеят, не ис-
кат да си тръгнат. Може би. Но и тук 
има парадокс. Животът е гаден, от-
вратителен, а не искаме да се отка-
жем от него, още ни се живее. Другият 
съществен въпрос, който ме интере-
сува: „Кой съм аз?“ – себепознанието. 
Аз още нямам отговор, не знам. Аз не 

знам как изглеждам във вашите очи 
например.

Аз	ще	ви	кажа.	В	моите	очи	сте	
благородник.	И	според	мен	това	
благородство	идва	от	душата	ви.

Не, не. Измамно е. Някой скоро ми каза, 
че съдбата на актьора е характерът 
му. Това е изключително важно! В сми-
съла на себепознанието, да се позна-
ваш – що съм, докъде съм, какво мога и 
не мога. Ние мислим, че можем всичко, 
че знаем всичко. А всъщност си умира-
ме с въпросите: „Кой съм аз?“, „Какъв 
е този свят?“. Но аз вярвам, че точно 
тези въпроси, на които никога не на-
мираме отговори и които ни държат 
в напрежение през целия ни живот, 
може би са най-хубавото на този жи-
вот, на живеенето и на непрестанно-
то търсене – вътре и извън нас. 

Ако	много	бързо	намерим	отговора,	
след	това	какво	правим?

Не знам. Аз не знам някой да е намерил 
отговора. Има много версии. Всеки чо-
век има своите версии – за всичко, от 
най-малкото до най-голямото нещо, 
което го спохожда. Много често за-
почнах да употребявам думата „не 
знам“. Вече не смея да казвам „знам“. 
Все повече започвам да се страхувам 
да давам оценки. Кой съм аз, че да си 
позволявам да оценявам останалите! 
В младостта си аз поне пред себе си 
(не на глас) – раздавах оценки кой е до-
бър и не е добър артист. Чакай, спри 
се! Кога имаш и нямаш право да даваш 
оценки? И какво променя това? Гово-
рим непрекъснато за промяна. Кога-
то играхме с Илия Добрев, Кирил Гос-
подинов, Меглена Караламбова в една 
пиеса под режисурата на Красимир 
Спасов, излизахме отпред на сцената 
и пеехме, преизпълнени с вярата, че 
„светът трябва да бъде променен“. 
Ние искахме да променяме света и 
мислехме, че от нас започва светът. 
Разбираш ли колко е и красиво, и наив-
но, и романтично? Човечеството ви-
наги е искало да променя света. 

Вие	сте	живата	история	на	българ-
ския	театър.	Помните	как	е	било	
преди,	знаете	как	е	днес.	Театърът	
промени	ли	се	през	годините?	

Театърът, сериозно или несериозно, 
старомодно или модно – това няма 
никакво значение, при всички случаи 
– той е различен. И аз си давам смет-
ка за това, че днес процесите в теа-
търа са различни от всичко, което е 
било преди. И няма нищо по-нормално 
от това. Не бих могъл да дам генерал-
на оценка, защото има много хубави 
постановки и такива, които са из-
вън моите представи за продукт на 
театъра, за нещо, което носи стой-
ност за зрителя. Преди сякаш имаше 
критерии и ценностна система в из-
куството, имаше стойностни неща, 
които се раждаха с усилие. И правехме 
представления с уговорката: „Ще 
мине ли?“, „Ще я пуснат ли?“, имаше 
стимул, публиката усещаше нашите 
усилия, хората искаха да ни чуят. 

Какви	са	младите	в	театъра?	Ис-
кат	много	бързо	да	им	се	случат	
успехите	или	са	мотивирани	да	
положат	усилия,	за	да	постигнат	
целите	си?

Това бързото случване младостта 
винаги го е искала. Разбира се, ско-
ростта е била различна. Но младост-
та винаги – и преди, и сега – е безпар-
донна, дори крайна понякога, нахална, 
с усмивка, иска да има своето място. 
И това е чудесно! Аз много се радвам 
на младите колеги, които тръгват 
по своите пътеки и се доказват. Мла-
дите в театъра са широко скроени и 
приемат тежестите на битието по 
съвсем друг начин. Те имат сили!

„Щом	излезеш	на	сцената,	полу-
чаваш	разрешително	да	вършиш	
какво	ли	не.	Това	е	връзка	по	взаим-
но	съгласие.	Излизаш	на	сцената	–	
това	е	твоята	работа“	–	някъде	го	
прочетох,	казал	го	е	Робин	Уилямс.	
Вие	имате	ли	такова	споразумение	
с	театъра?	

Аз имам такова споразумение със себе 
си, с моя Аз. Всеки човек крие поне още 
една същност в себе си. И този диа-
лог с другия ми Аз го водя много често. 
Понякога другият Аз ми пречи, опит-
вам се да го махна, но той е ужасен и 
нахален. Контролира ме. Но съм се 
разбрал с него за едно – „на сцената 
ще мълчиш, там съм аз“. Когато на 
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сцената си верен на себе си – това е 
душевен катарзис, толкова е красиво. 
Да даваш от себе си нещо на някого, 
който има нужда от това. Нарича се 
всеотдайност. Аз искам да говоря и да 
мисля за добрия, всеотдайния артист, 
който има чувството, че има мисия и 
необходимост да е на сцената. Ти си 
тук. И тези хора са тук, гледат те и 

Марин Янев завършва ак-
тьорско майсторство във                           
ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 
1967 г. в класа на проф. Боян Да-
новски. Сред най-значимите му 
театрални роли са: Антифол в 
,,Комедия от грешки“ от Уилям 
Шекспир, Макмърфи в ,,Полет 
над кукувиче гнездо“. През 1985 г.                                                                       
постъпва в трупата на НТ 
,,Иван Вазов“, където изиграва 
Хенри в ,,Камината“ от Марга-
рит Минков, Господа в ,,Църква 
за вълци“ от Петър Анаста-
сов, Бубнов в ,,На дъното“ по 
Максим Горки, Майстор Добри 
в ,,Майстори“ от Рачо Стоя-
нов, Бабина душица в ,,Опит за 
летене“ от Йордан Радичков, 
Рон в ,,Хубава риба“ от Марк 
Райлънс и Куинс Дженкинс, Ву-
кол Потехин в ,,Чаровно лято 
с неизбежните му там непри-
ятности“ от Максим Горки и 
др. Участва в много български 
филми, сред които: ,,Дърво 
без корен“, ,,Козият рог“. През       
1980 г. получава Наградата на 
Съюза на артистите в Бълга-
рия за главна мъжка роля за 
образа на Макмърфи в ,,Полет 
над кукувиче гнездо“ от Дейл 
Васерман и Кен Киси. Носител е 
и на Аскеер от 1998 г. за поддър-
жаща роля за Господа в ,,Църква 
за вълци“ от Петър Анастасов. 

Марин 
Янев

ти вярват. И ти можеш да направиш 
всичко за тях. 

Това	свободата	ли	е?	Или	е	полет	
на	духа?

Това е някакво чувство за летене, за 
нещо, което никъде на друго място и 
никога в друго време не може да ти се 
случи. То се случва много, много рядко. 
Не е всекидневие в професията. В та-
кива мигове си казваш: „Да, струваше 
си наистина“. 

На	вас	колко	пъти	ви	се	е	случвало	
това?

О, малко пъти са. Може би не повече 
от десет за цялото време, през което 
съм в театъра.

Театралните	превъплъщения	ос-
тавят	ли	отпечатъци?	

Много бързо минаха тези години, като 
миг. Но смея да твърдя, че съм ги пре-
минал с чувство на отговорност. Ние 
носим отговорност за публиката. Хо-
рата идват в театъра, за да бъдат 
излъгани. Те знаят, че ножът е дър-
вен, че персонажът не умира и не се 
ражда наистина, че всичко това е една 
лъжа. Зрителите искат да бъдат из-
лъгани красиво, истински. В тези два 
часа искат да забравят за всичко на-
вън, независимо дали е добро, лошо, 
грозно, хубаво, леко, тежко... Всичко 
оставят навън, а в залата влиза ду-
шата им. Тя иска да остане тук и те 
моли: „Направи го, ти си орисан за 
това, ти си избран за това“. Шекспир 
е казал, че целият свят лицедейства и 
всички хора са актьори. Да! Лицедейс- 
твото е човешка черта, но актьорът 
се различава от обикновения човек – 
той е егоцентрик, той твърди: „Аз го 
мога по-добре и го правя по-добре“. И е 
длъжен да го прави по-добре! Емоцио-
налното докосване до публиката се 
случва само ако това мине през теб, 
през душата ти. Ако не си истински на 
сцената, ако опитваш да имитираш – 
публиката го хваща това. 

Имам	снимка	на	табелката	от	вра-
тата	на	вашата	гримьорна.	Марин	
Янев	и	Стефан	Данаилов	–	имена-
та	ви	стоят	едно	до	друго.	Така	ли	
беше	и	в	живота?

Със Стефан не можехме да не сме при-
ятели. Всичко започна от Академия-
та. Бяхме много близки. Той беше голя-
мата звезда от „На всеки километър“, 
беше обречен да помага и да обича. Не 
познавам толкова всеотдаен човек. 
Много добро момче. И добър актьор. 
Във времето разбрахме, че не можем 
да унищожим приятелството ни. Ко-
гато едно приятелство се е родило от 
истината, то не може да бъде зачерк-
нато и да изчезне. 

Сякаш	искам	да	завършим	този	
разговор	с	„Полет	над	кукувиче	
гнездо“.	Аз	не	съм	го	гледала,	но	се	
носят	легенди	за	това	представле-
ние,	за	въздействието	му	върху	хо-
рата,	през	80-те	години	на	миналия	
век	зрителите	са	идвали	да	ви	поз-
дравят	за	думите	на	Макмърфи,	
които	сте	изричали	от	сцената.

Много е важно какъв е контекстът, 
в който се появява едно предста-
вление. „Полет над кукувиче гнез-
до“ хвана едно време, в което имаше 
забрани, цензура, имаше какво да се 
преодолява, защото всичко, което 
беше забранено, ни беше интересно. 
И самата пиеса показваше един та-
къв контекст – как ти се забранява да 
бъдеш истински, както и насилието 
върху човешкия дух. Беше в противо-
речие с времето, в което живеехме. 
Заслугата това представление да се 
появи беше на Павел Писарев – той 
отговаряше тогава за театрална-
та дейност в Министерството на 
културата, той пусна тази пиеса. 
Красимир Спасов направи едно много 
добро представление. Публиката ни 
заобича, защото ни идентифицира-
ше с героите от „Полет над кукувиче 
гнездо“. Чакаха ме след представле-
ние, прегръщаха ме и все ме питаха 
дали и в живота съм такъв. Опитвах 
се на всички да казвам, че това е роля. 
Невероятен феномен беше. Опашката 
за билети беше от касата на „Сълза 
и смях“ до градинката на „Кристал“. 
Хората го гледаха по няколко пъти. 
Всичко това го отдавам на въз-
действието и силата на театъра. И 
думите, които прескачат ограничени-
ята и бариерите, преодоляват всич-
ки забрани и оставят следа в човеш-
кото съзнание.
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„Това беше първата книга, при която 
не си сътрудничех с преводача“, обяс-
ни Тадеуш Домбровски за българската 
си стихосбирка „Тишината след мен“. 
„Когато бях по-млад, исках постоян-
но да контролирам моите преводи. 
Възникваха спорове, някои казваха, че 
се чувстват едва ли не като на сту-
дентската скамейка. В конкретния 
случай реших изцяло да се доверя на 
преводача. Което, разбира се, носи 
рискове, защото, ако той не се обръ-
ща към мен дори с един въпрос, това 
може да означава две неща: или е ге-
ниален, или е невежа. Ала се оказа, че 
имам късмет.“

Какво	е	да	си	поет	във	време,	кога-
то	идентичността	вече	не	се	гра-
ди,	а	се	търси,	както	се	изразявате	
в	едно	ваше	стихотворение?	

Ролята на поезията е в това да съуме-
ем да узнаем нещо ново за себе си. Как-
то поетът, пишейки стихотворения, 
научава нещо ново за себе си, така, 
надявам се, и читателят ще научи за 
себе си неща, които по-рано не е зна-
ел. Наистина вярвам, че стихотво-
рението е по-мъдро от своя автор, 
интересува ме дистанцията му от 
мен. Съвременният човек – и това не е 
откритие, установено е от социоло-
зи и психолози – има раздробена иден-
тичност. Имам предвид нещо повече 
от способността да играеш различни 
социални роли, което е естествена 

черта на човека и свидетелство за 
неговата интелигентност. Раздро-
бяването на идентичността е вид 
шизофрения, в която един човек може 
да бъде едновременно вярващ и ате-
ист, примерен съпруг и любовник на 
съседката. И тези личности дори не 
се срещат в самия него. Всъщност 
всяко разсъждение или угризение на 
съвестта произтича именно от сре-
щата между вътрешните хора в нас. 
И може би днешната поезия и изобщо 
изкуството са затова – тези, които 
населяват нашия вътрешен мир, да се 
сблъскат помежду си. 

Вашата	поезия	живее	от	сблъсъка	
на	значенията.	А	немският	поет	
Михаел	Крюгер	ви	нарича	„добре	
трениран	скептик“.	

Струва ми се, че стихотворението 
трябва да отразява тайнствеността 
на света. Под тайнственост или мис-
териозност аз разбирам сфера, която 
не може да бъде обяснена. Тайната 
на света може да бъде претворена 
единствено с помощта на парадокса 
или оксиморона. Затова ни полазват 

тръпки по гърба, когато четем ня-
кое добро стихотворение, защото 
усещаме, че то се движи извън кате-
гориите на правдата и фалша, с кои-
то мислим във всекидневието. Сти-
хотворението казва едновременно 
„да“, „не“ и „може би“ и в това няма и 
най-малка сянка от опортюнизъм. 
Смятам, че подобен тип оксиморон-
но писане е мой своеобразен рефлекс 
спрямо действителността, която е 
далеч по-сложна от обичайните ка-
тегории. Защото кой е казал, че де-
нят е антипод на нощта? Възниква 
въпросът: в състояние ли е стихът да 
предаде тайната, за която говорим? 
Той може само да я надгражда и обгръ-
ща с помощта на словото. Добрият 
стих трябва, използвайки цялото ве-
ликолепие на езика, да показва накрая 
своята познавателна безпомощност. 
Да отведе читателя на ръба на ези-
ка, където свършва способността на 
езика да описва света. И да му каже: 
„Погледни, там има още един свят“. И 
всеки по собствено убеждение би мо-
гъл да нарече този свят: Бог, нищо, ад, 
тишина… Компетенциите на стиха 
свършват дотук. Ако той започне да 
обяснява какво има отвъд думите, се 
превръща в публицистика, идеология, 
философски трактат, но престава да 
бъде поезия. 

Пишете	често	за	неопределените	
пространства	„помежду“	–	между	
думата	и	истината,	между	„беше“	
и	„е“,	където	се	случва	животът	
ни.	Но	как	съществува	поезията	в	
днешния	свят	на	точните	науки?

Светът на науката и на научните 
понятия е също поетичен, концепци-
ите на астрофизиците и математи-
ческите уравнения са вид метафори. 
Както нашият език се наслагва върху 
действителността, както Windows 
сe наслагва върху Dos, така и научни-
те концепции, макар да звучат точно 
и конкретно и зад тях да стоят не-         
опровержими аргументи, са само наши 
представи за света. Поезията ни учи 
и на това – на познавателно смирение.

Тадеуш Домбровски

На ръба на езика
Поезията	на	Тадеуш	
Домбровски	стигна	до	
българските	читатели	
през	миналата	година	чрез	
превода	от	полски	на	Вера	
Деянова	и	издателство	
„Ерго“	(вж.	сп.	„Култура“	
7/2019	г.).	Малко	по-късно	
и	самият	автор	дойде	в	
София.	С	него	разговаря	
Людмила	Димова

Тадеуш Домбровски,                                                                   
фотография Raphael Zubler
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Големият	полски	поет	Тадеуш	Ру-
жевич,	„човек,	който	пише	стихо-
ве“,	присъства	неотклонно	в	поези-
ята	ви.	На	какво	се	дължи	почитта	
на	един	поет	към	друг?

Измежду всички полски велики поети 
на ХХ в. Ружевич за мен е най-важни-
ят, защото веднага след войната 
проявява кураж да изнамери съвсем 
нов поетически език, който изцяло 
се отказва от образността и мета-
форите. Той одираше, свличаше ко-
жата на стихотворението, всичко, 
дотогава приемало се за поетичност. 
Така се противопоставяше на орна-
ментиката в поезията, на този тип 
творчество, което не попречи на хо-
рата да извършат изтребления през 
Втората световна война. Ружевич 
стига до извода, че такъв тип прес-
тъпления и деградация на човечест-
вото са резултат от крайното раз-
деление между истината и красивото. 
Той категорично констатира, че след 
Аушвиц такава поезия е невъзможна. 
Да използваш този поетичен модел е 
непристойно. И започва да пише сти-
хотворения, звучащи като разрязана 
на стихове проза. Това е голям риск 
и през първия период от творчест-
вото си той се сблъсква с много от-
рицателни коментари от страна на 
литературната критика. По-късно, 
през 60-те години, всички млади по-
ети вече пишат в стила на Ружевич. 
В какво се изразява неговата револю-
ционност? Той измести поетичните 
граници по посока на читателя, на-
товари го с отговорност за стихо-
творението, направи го съавтор. В 
процеса на мислене и писане той кал-
кулираше емоционалната и рационал-
на реакция на своя събеседник. Дори 
в края на живота си можеше да си 
позволи да пише стихове, съставени 
от цитати от поп културата, фраг-
менти от вестници, които дори и за 
феновете на Ружевич бяха непоноси-
ми за четене, грозни и досадни. Него-
вото намерение беше да предизвика 
трус у читателя. Образно казано, Ру-
жевич беше черният дроб на масова-
та култура. Той не бягаше със стиха 
си от това бунище, а се стараеше да 

изчопли нещо от него, което все още 
става за ядене. И тези негови стихо-
творения се опитваха частично да 
неутрализират токсините, подобно 
на черен дроб, който в същото време 
умираше. Можем да кажем, че Ружевич 
ни показваше смъртта на поезията на 
живо. 

С този Ружевич, когото познавах само 
като читател, се срещнах за пръв 

път в една книжарница в полския град 
Сопот. Видях пред себе си възрастен 
господин, който прелистваше лите-
ратурно списание. Престраших се да 
се доближа до него и да го попитам: 
„Извинете, вие ли сте Ружевич?“. Раз-
говаряхме цели 20 минути, но не за по-
езия. Той ме питаше с какво се занима-
вам, какво правят родителите ми, все 
едно се познаваме от много години. 
След време, когато завърших следва-
нето си, му изпратих моята дипломна 
работа, посветена изцяло на него-
вата поезия. След това издадох едно 
лимитирано библиофилско поетично 
издание, което се наричаше „Майката 

идва“. Една от най-важните книги на 
Ружевич, както е известно, е „Май-
ката си тръгва“, трогателен порт-
рет на синовната обич и на обичта 
на майката в контекста на нейното 
напускане на този свят. Моята книга 
на двайсетгодишен младок донякъде 
можеше да се асоциира със заглавията 
на филмите за Годзила и беше порт-
рет на майката и на семейството от 
перспективата на единствено дете 
със свръхгрижовна майка. От днешна 
гледна точка, това беше рисковано, 
на границата на добрия вкус. Какво 
се оказа? Ружевич се отнесе съвсем 
сериозно към това мое издание, има-
ше усещането, че един млад поет е 
влязъл в диалог или дори в полемика 
с него. По това можем да познаем го-
лемите личности, че са способни на 
подобна дистанция спрямо себе си, 
могат да приемат такъв тип шега и 
дори да се посмеят. Оттогава започ-
на нашата писмена кореспонденция, 
аз изпращах мои стихосбирки на Ру-
жевич. Той винаги ми отговаряше с по-
щенска картичка, наричаше ме, между 
другото, Тадеуш Млади. През 2006 г. 
ми се обади тогавашният издател на 
Ружевич. По това време бях на рабо-
та в едно издателство. Помоли ме да 
седна и ми обяви, че Тадеуш Ружевич 
ми е присъдил Наградата на Полска-
та фондация за култура. Тя беше, е и 
ще бъде най-важната награда, която 
мога да получа. Защото ми я присъди 
не жури, това беше абсолютно не-
зависимо решение на един човек, при 
това на този, който беше мой учител 
и ментор в поезията. Той се отличава-
ше с изключителна скромност, беше 
самоироничен. Помня, че когато с него 
пътувахме в таксито към Театър Ви-
елки, за да ми бъде връчена награда-
та, той ми каза: „Виждате ли, госпо-
дин Тадеуш, аз вече 70 години пиша за 
смъртта на поезията, значи… може“. 
Така накратко изглеждаше историята 
на нашето познанство.  

Защо	написахте	роман,	изненад-
ващ	жест	от	последователен	поет	
като	вас?

За самия мен този роман е изнена-
да. Той беше породен от отмъщение 
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Тадеуш Домбровски (род. 1979 г.)                                                         
е автор на стихосбирките 
„Червенини“ (1999), e-mail (2000), 
„Мазурка“ (2002), Te Deum (2005), 
„Черен квадрат“ (2009), „Помеж-
ду“ (2013), „Сърцевината на сло-
вото“ (2016), както и на романа 
„Беззащитна черта“ (2016). За 
„Черен квадрат“ е удостоен с 
литературната награда Кош-
челски и номиниран за награда-
та Нике. През 2006 г. получава 
от ръцете на Тадеуш Ружевич 
Малък жезъл на Полската фон-
дация за култура, а през 2008 г.                           
в Германия – Hubert-Burda-
Preis. Преведен е на повече 
от двайсет езика. Редактор 
в литературното списание 
„Топос“, артистичен директор 
на гданския фестивал „Евро-
пейски поет на свободата“.

Тадеуш 
Домбровски

спрямо една млада архитектка от Ню 
Йорк, която не оцени чувствата на 
един млад полски поет. Винаги съм се 
отвращавал от литература, която се 
ражда от такива низки подбуди, но се 
оказва, че може да се напише книга от-
мъщение, да си уредиш личните от-
ношения, да се излекуваш от депре-
сията и в същото време да оставиш 
на света едно литературно дело. За 
моя изненада немските рецензии бяха 
по-многобройни и по-задълбочени, 
отколкото полският прочит, когато 
се появи оригиналът. Може да се каже, 
че книгата е своеобразна инсталация, 
поетичен проект, чиято цел беше ре-
циклирането на Меган, героинята, 
и нейния тогавашен любовник Тед, 
поет от Полша, и преобразяването им 
в литературни персонажи. Това беше 
нов писателски опит за мен, но пре-
ди всичко беше много изтощителен 
екзистенциален опит. Не съм сигурен 
дали бих искал да повторя подобен 
проект в бъдеще. Разбира се, работа-
та върху роман изисква много повече 
дисциплина. Ала в основата на тази 
книга, както и в основата на стихо-
творенията, стоеше необходимост-
та. Знаех, че съм длъжен да я напиша. 
Всъщност колкото повече време ми-
нава, толкова по-убеден съм, че тя е 
поредната ми поетична книга. Исках 
непременно за момент да бъда про-
заик, но мисля, че не сполучих. Книгата 
всъщност живее благодарение на ме-
тафорите, а някои нейни фрагменти, 
ако мога да се изкажа по-цинично, бих 
могъл да разделя на стихове и да пуб-
ликувам като такива.

Ръководите	ли	все	още	поетичния	
фестивал	в	Гданск?

Ръководех го еднолично в продълже-
ние на осем години, понастоящем за-
почнахме сътрудничество с още две 
литературни критички и поетеси, 
които внасят своята лепта по отно-
шение на идеите, и съм много добре 
ориентиран в творчеството на пол-
ските творци дебютанти. Целта 
ни е с помощта на този фестивал да 
покажем най-новите явления в на-
шата литература, но в центъра на 

вниманието ни са европейските по-
ети, преведени на полски. В това от-
ношение фестивалът е без аналог в 
Полша, защото всички останали фес-
тивали са насочени към представяне 
на нашите родни автори. Ние един-
ствени искаме да чуем гласове и на 
други поети, на други езици. Просто 
сме любопитни какво става в други-
те литератури и не желаем да научим 
това от литературните критици 
след 50 години.

Какви	хора	идват	най-често	на	ва-
шия	фестивал?

Най-различни – от студенти до пен-
сионери. С поетичната публика, 
предполагам и в България, е трудно 
да предвидиш каквото и да било. По-
някога за някой дебютант залата е 
препълнена, а за класик или култова 
личност, за която пише в учебниците, 
идват петима души. Няма какво да се 
лъжем, поезията в Полша не играе ро-
лята, която играеше преди. Във вре-
мето на хищния капитализъм поетът 
е откачен човек, който няма идеи за 
живота. С поезия не можеш да спече-
лиш пари, така че от гледна точка на 
дистрибуцията печалбата е нищож-
на. Не страдам от това, смятам, че 
е като изповядването на религия. В 
западните страни църквите са поч-
ти празни, ала тези, които ги посе-
щават, участват много съзнателно и 
има много млади хора. Мисля, че така 
ще бъде и с поезията. Тези, които си 
направят усилието да се доберат до 
нея, ще бъдат истински проникновени 
читатели. Във време, когато всичко е 
за продан и медиите, поп културата 
ни обещават несвършващ оргазъм, 
поезията и самото ѝ четене вече е 
анархистичен жест на противопос-
тавяне. Рядко публикувам стихо-
творенията си в интернет, защото 
смятам, че търсенето на поезията, 
стигането до нея вече е начало на из-
граждане в себе си на пространство 
за стиха.

Как	приемате	Нобеловата	награ-
да	за	вашата	сънародничка	Олга	
Токарчук?

Наградите са субективни. Винаги 
ще се намери някой, който да каже, 
че друг е по-достоен. Независимо от 
това Нобеловата награда е огромен 
празник за полската литература. То-
карчук е важна и бих казал, монумен-
тална писателка. Малко са писате-
лите, създали такива монументални 
книги, които се опитват да обхва-
нат целия наш опит –  от скритото 
дълбоко в нашето подсъзнание през 
социологическите и историческите 
проблеми. Но аз като поет очаквам от 
литературата да ми проговори: „Пог-
ледни моя език!“. И в света на прозата 
аз оценявам творбите повече по на-
чина, по който са написани, отколко-
то по това, за което говорят. 

Превод от полски Юлиян Божков
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Гражданите коментират градоуст- 
ройството благодарение на лесния 
достъп до Мрежата? Прекрасно! И все 
пак... Това, което мога да кажа от свое 
име, не е за блог, по-дълго е. То обаче е 
тясно свързано, да не кажа – закова-
но, с трите цитата от блога на „Но-
винар“. Но трите мнения са преценени 
погрешно като неутрални и разстро-
ени. Не са такива, протестни са и има 
защо. За щастие дори за статия, пос-
ветена на резултата от конкурса, не 
са нужни много повече думи. Община-
та направи поредния си устройствен 
гаф, за да оправдае добре дошли не-
нужни разходи под благовиден пред-
лог. Както в случаите с досегашните 
софийски конкурси, се разчита „на 
едни пари за усвояване“, а архите-
ктите, както винаги, не са първо-
причина, нито втора, нито трета 
отговорна инстанция, а са повече или 
по-малко осъзнати съучастници на 
админис- трацията.

Колкото участниците са по-прочути 
и известни, толкова по-легитимира-
що безобразието е участието им. И 
властта добре знае това! Масими-
лиано Фуксас е архитектурна звезда, 
вярно – от втория отбор, но все пак 
минава за велик! Неговата архитек-
тура е екстравагантна, скъпа, ори-
гинална – и толкоз! Напълно доста-
тъчно обаче да оправдае желанието 

на възложителя – на него такава 
архитектура му трябва – да шашва 
простаците и да пълни джобовете на 
изпълнителя, а той от своя страна – 
по лесно разгадаема крива – се отпла-
ща на възложителя. „Света Неделя“ е 
копие под индиго на конкурса за „Къро“ 
(„Вторичен градски център“). За там 
държавата направи световен кон-
курс, недостъпен за скромните нацио-
нални участници, а САБ „в знак на про-
тест“ направи паралелен конкурс (по 
същата програма, но безплатен), за 
да докажем на света, че и ние не пасем 
трева (абсолютно вярно)! Този път 
стана същото – вместо да се проти-
вопостави на начинанието заради не-
говите пороци, САБ направи отново 
паралелен конкурс, с който доказа, че 
българските безименни проектанти 
не са по-лоши (а доста по-трезви) от 
звездите, но какво от това? По този 
начин САБ официално призна конкурса 
за нужен и добър, като единственият 
му недостатък е, че не можахме (пак) 
равнопоставено да се състезаваме на 
терена – запазен периметър за „голе-
мите бюра“.

А защо конкурсът да е безобразие? 
Защото в заданието отново няма ге-
нерална транспортна схема на града, 
нито на центъра му! Как така се зат- 
варя „Стамболийски“? Защо отгоре 
все пак трамваят остава, след като 
отдолу има метро? Така ли ще остане 
скопено Ларгото – стеснено веднага 

след „Каката“? Защо Общината не из-
следва предварително какви римски 
сгради има отдолу (такова беше ре-
шението на журито – като единствен 
полезен резултат от предишния кон-
курс за същото място)? Защо ще се 

Павел Попов

Три цитата с коментар
По	повод	на	
конкурса	за	
преустройството	
на	площад			
„Света	Неделя“				
в	София

gargarmel

разстроено

Гледам, всички дървета отпред и 
около църквата се предвижда да ги 
отсекат... колко тъжно, а те имат 
освен естетична и друга функция 
– когато се чака за служба, сватба 
или друго събитие отпред – да 
има къде да се скрият хората, я от 
вятър, я от слънце, или дъжд... да 
не говорим, че точно дърветата 
придават чар на църквата в 
момента.

Славейко

неутрално

Просто пазете градовете                               
от архитекти. 
Просто е!!!

Кмет	в	сянка

неутрално

Не ми харесва „Стамболийски“ 
да е паркинг.

хвърлят пари, за да бъде променено 
(може би съсипано) едно прекрасно со-
фийско пространство – такова какво-
то е в момента – едно от двете-три-
те най-хубави в София...

Блогърите, наред с дразнещи глупос- 
ти и несправедливи съждения, всъщ-                              
ност поставиха трите опорни точки, 
които Общината (а не участниците, 
те изпълняват заданието ѝ) трябва-
ше да има предвид, а именно: 

1. Транспортната роля на „Тодор Алек-
сандров“, „Мария Луиза“ и „Стамбо-
лийски“, тоест главния софийски кръс-
топът, е водещият проблем от всяка 
гледна точка.

2. На второ място идва неоспоримото 
присъствие на „Света Неделя“ заед-
но с хълмчето си и старите си върби 
като образцов пример за неприкосно-
вено запазване. „Римските останки“ 
като фактор, с който следва да се 
съобразим, в случая идват на десето 
място или още по-назад. Особено ко-
гато не знаем за какви старини става 
дума.

3. Определящи градоустройството не 
са идеите на архитектите, а са влас- 
товите желания. Последните могат 
и вероятно трябва да се влияят от 
архитектите, но още преди, а не след 
заявените погрешни властови наме-
рения. Не е никак просто, Славейко!

https://knetwork.capital.bg/gargarmel
https://knetwork.capital.bg/brj58576801
https://knetwork.capital.bg/georgi960
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Един от съвсем малкото градоуст- 
ройствени мотиви, които имаме в 
столицата, е сигурно поставеният на 
ъгъл масив на джамията, който разси-
ча монотонността на ул. „Мария Луи-
за“. Може би тъкмо неправилното по-
ложение на джамията, особено с тази 
хубава аркада, чиято крайна колона 
дори прекрачва тротоара – един ужас 
за автора на градоустройствения 
план на София – може би тъкмо тази 
неправилност дава и неочаквания 
чар за окото на идещия от ул. „Ма-
рия Луиза“. Освен това екзотичната 
извивност на дъгите, великолепната 
тухлена зидария, яснотата на про-
порциите на тази постройка я правят 
сякаш търсена за този банален ъгъл и 
безличната ширина на една отегчи-
телно права улица.

Ала джамията има не само значение-
то на синкоп по стената на ул. „Мария 
Луиза“. Масивът на джамията е особе-
но важен и с ексцентричния устрем на 
минарето, който акцентира спокой-
ния купол на централната построй-
ка. Във връзка с площада, градината 
и банята, значението на джамията 
добива особена цена. 

Тук имаме няколко разнородни моти-
ва: стената на банята, поставена по-
грешно като продължение на стената 
на площада, и втори път погрешно – с 
групиране на масите около една ос на 
симетрия, която изхвръква от пло-
щада и търси градината с едно при-
нудено симетрично решение. Втори-
ят мотив е южната стена на банята, 
която очертава страничната улица 
„Триадица“ – и която завършва нео-
чаквано добре с мотива на кулата от 
кооперация „Мусала“, сполучен още и в 
това, че се подкрепя от многоетаж-
ната стена на хотел „Сплендид“, коя-
то завършва гледката и отклонява 
окото от сляпото продължение на 
тази улица в една неясна и незначи-
телна перспектива. Третият мотив 
е пак погрешен: градината пред баня-
та, която обезформява съвсем пло-
щада и освен това по силата на оста 
на симетрия, дадена от входа и сред-
ния купол на банята (също погрешно 
очертан с по-малка маса, отколкото 
двата крайни куполи на басейните), 
тегли към себе си площада, за да го 
прехвърли чак до ул. „Екзарх Йосиф“, 
гдето едвам там намира стена, за 
да го спре. При това положение само 

масивът на джамията свързва загу-
бената картина в един горе-долу по-
ясен образ, и то като начало на сте-
на, която прехвърля градината, поема 
южната стена на банята и отеква в 
кулата на кооперация „Мусала“. Само 
при това предположение: тъкмо като 
включим едновременно масите на 
джамията и банята в един мотив, мо-
жем да имаме вече едно очертание на 
площада и едно разрешение на улици-
те, които се вливат в него; от друга 
страна, този площад без мъка се раз-
ширява чак до ул. „Мария Луиза“, где-
то и намира естествената си опора, 
за да спре; най-сетне така градината 
пред банята добива известна рамка 
и вместо да разединява площада, тя 
сама се включва в него, но вече като 
част от комплекса джамия и баня. От-
тук започва и градоустройственият 
проблем на този комплекс.

Професор Бестелмайер, при когото                        
имах задача като студент тъкмо 
постройка на баня на мястото на 
сегашната, ми даде идеята за едно 
разпределение на баня, площад, гра-
дина и джамия в един монументален и 
наистина завършен вид. Най-напред 

Чавдар Мутафов

Градоустройствени проблеми на

Могат	ли	да	се	
включат	в	по-тясна	
градоустройствена	рамка	
банята	и	джамията	
в	София?	Проект	на	
известния	модернист,	
писател	и	архитект	
Чавдар	Мутафов	
(1889–1954),	публикуван	
в	издаваното	от	него													
сп.	„Архитект“,	1927	г.,	
брой	3,	който	предлагаме	
със	съкращения

Банския площад
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той пренася главната маса на баня-
та – голям басейн за мъже – към ул. 
„Триадица“, и по този начин дава опо-
ра на една стена, която добива още 
по-голяма сила с това, че отворите 
за прозорци са малки и поставени ви-
соко. Този масив той свързва с масива 
на джамията с висока ограда, в коя-
то оставя само два големи отвора, 
прехвърлени с дъги, от които едини-
ят е близко при джамията, а другият 
при банята… И с тази оградна стена 
проф. Бестелмайер затваря напълно 
площада. На самия площад обаче той 
не отдава голямо значение, дори го 
стеснява, за сметка на чупката, коя-
то той прави при джамията, за да ú 
осигури едно свободно развитие на 
челен мотив… Остава да се отбележи 
и характерното поставяне на ъгло-
вия мотив при улиците „Мария Луиза“ 
и „Екзарх Йосиф“, от които започва 
отново стена до масива на банята 
– женския басейн – със същото раз-
решение на отворите-звена, както 
и при стената откъм площада. Най-
сетне и още една подробност, която, 
макар и да не влиза непосредствено в 
нашата задача, е интересна като гра-
доустройствено решение: главният 
ход на банята, който е едновременно 
проход през аркади – Durchgang – е в 
оста на сега затворената от гърба 
на банята улица „Искър“ и дава пряка 
връзка между ул. „Сердика“ и ул. „Ма-
рия Луиза“ през градината на банята.

От решението прочее на проф. Бес-
телмайер едно е ясно: че той включва 
джамията, банята и градината в една 
рамка, която рамка той подчертава 
още и с това, че вместо ниска ограда 
той прави цяла стена. Сигурно този 
мотив му е подсказан от джамията – 
защото такава стена е мислима само 
за Ориента – и тъкмо поемането на 
този мотив от джамията, а не от ба-
нята, говори за голямото значение, 
което той дава на джамията като 
челен мотив. Така обединяването на 
масите на джамията и банята е по-
стигнато напълно; целият комплекс 
става неделимо цяло – един велико-
лепен мотив, в който джамията стои 
като доминанта и разрешава градоус- 
тройствената картина.

При нарасналите нужди за движе-
нието на коли и пешеходци и при 

опасното натрупване, което става 
при входа на площада и при завоя око-
ло джамията, в който възел се влива 
още и движението от ул. „Пиротска“, 
към градоустройствения проблем на 
джамията се явява и чисто техниче-
ско-полицейският: регулирането на 
движението на колите и отвеждане-
то по някакъв начин натрупването на 
пешеходците. Все пак е желателно да 
се отведе една част от пешеходците 

през градината, която и без това е 
достъпна за публиката. Това поема-
не може да се развие тепърва, ако на 
алеите в самата градина се даде из-
вестна цел – и то по посока на ония 
улици, към които инак би се отивало 
със заобикаляне – значи по диагонали-
те. В представения проект са използ-
вани тия две посоки, които извиват в 
градината, като дават възможност 
за едно запазено от движение елип-
совидно място за игра на деца. Вхо-
довете са маркирани било с дъги, било 
със зеленина. Вглъбеният вход откъм 
ул. „Мария Луиза“ е проектиран в духа 
на решението на проф. Бестелмайер; 
също така е решен и ъгълът „Мария 
Луиза“–„Екзарх Йосиф“. За свръзка на 
джамията с банята е предвиден на 
югоизточния ъгъл втори павилион, 
който служи и за избягването на едно 
право навлизане от ъгъла, което не 
се препоръчва. Най-сетне, при едно 

приблизително симетрично пресичане 
на диагоналните алеи североизточ-
ният ръб на джамията е маркиран от 
двете страни като ос на симетрия, 
във връзка с този на банята, с подхо-
дящи мотиви (статуи, фонтанчета, 
цветарници и други такива). В образу-
вания ъгъл между така поставената 
ограда и джамията биха могли да се 
поставят няколко живописни павили-
ончета или още по-добре – там биха 

могли да се пренесат цветарските 
палатки пред църквата „Св. Неделя“.

Най-сетне самото движение на ко-
лите би могло да се регулира посред-
ством няколко спасителни острова 
за пешеходците. Тази технико-поли-
цейска страна би могла да бъде раз-
решена без особени мерки; това не е 
и най-важният въпрос. Много по-мъч-
на е задачата да се обединят в обща 
градоустройствена картина двата 
мотива: на джамията и банята, като 
се включат в една по-тясна архитек-                                                   
турна рамка. Ала чак със създава-
нето било на една колонада, било на 
монументална входна арка със съот-
ветната ограда и павилиони ще се до-
бие органична връзка между тия две 
постройки. Това би могло да бъде една 
великолепна задача за един градоус- 
тройствен конкурс.
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Предстои	ви	посещение	в	България.	
Какво	знаете	за	страната,	позна-
вате	ли	българската	литература?

В България съм идвала само веднъж, 
макар няколко пъти да съм посеща-
вала съседните страни – Румъния, 
Сърбия, Македония и Гърция – все във 
връзка с поезията и писането. Всъщ-
ност направо е учудващо, че не съм 
идвала в България по-често. Може 
би защото за човек като мен, който 
отказва да лети, е малко по-трудно 
да стигна дотук, отколкото до дру-
ги страни в района. (Какво се случва 
с влаковата линия до Белград и Буда-
пеща, като стана дума?) А има много 
български автори, на които се въз-
хищавам и които съм издавала в пре-
вод в различни списания: в „Ориент 
Експрес“ – списание за литература 
от бившите комунистически дър-
жави в Европа, което основах още 
през 2002 г., „Поетри Ривю“, което е 
водещото ни списание за поезия и на 
което дълги години бях редактор, а 
сега и в „Ню Хюманист“, където съм 
редактор на поетичния отдел. Това 

са Алек Попов, чиято „Мисия Лондон“ 
така ме разсмиваше, че ронех сълзи 
върху страниците, дълго преди да 
направят филма; Георги Господинов, 
преди „Естествен роман“ да бъде 
преведен на английски език, покойни-
ят Николай Кънчев, този невероятен 
визионер, с когото пих кафе последния 
път, когато бях в София, драматур-
гът Константин Илиев – публикувала 
съм част от неговия изключително 
вълнуващ и прозорлив мемоар; Тома 
Марков, Надежда Радулова, Марин 
Бодаков и Петър Чухов в тяхната по-
стмодернистична младост и разбира 
се, Цветанка Еленкова, чиято поезия 
внушава невероятен, кристален по-
кой, който винаги е говорел на душа-
та ми. Държа също така да спомена, 
че като млада бях силно повлияна от 
Юлия Кръстева – по времето, когато 
се опитвах да свържа поетичните си 
експерименти в психоаналитична и 

клинична обстановка с докторанту-
рата си по философия на езика.

Последния път, когато бях в София, 
улиците бяха потънали в киша, вале-
ше леден дъжд, но си спомням храм-па-
метника „Александър Невски“, синята 
сянка на Витоша и свежите, тръпчи-
ви зеленчуци и салати дори посред 
зима.

Сега	с	какви	очаквания	идвате?

Надявам се да не заваря киша и сняг! 
Вероятно ви звучи прозаично, но мно-
го ми се иска да мога да вдигна глава 
и да се огледам. Обожавам да се раз-
хождам из градове, които не познавам 
(или познавам съвсем слабо). Затова 
и отказвам да летя от една държава 
до друга: не желая да се телепорти-
рам от една „дестинация“ в друга, ис-
кам да видя как дадено място, дадена 
общност са свързани със съседните. 

Фиона Сампсън

Тя	е	автор	на	29	книги	с	
поезия,	публицистика	и	
критика.	Публикувана	
е	на	37	езика,	носителка	
на	много	награди,	нейни	
книги	са	били	избор	
на	„Гардиън“,	„Дейли	
Мейл“,	„Сънди	Таймс“,	
„Обзървър“,	„Таймс“.	На	
български	излезе	книгата	є	
с	поезия	„Колсхил“	в	превод	
на	Цветанка	Еленкова,	
издание	на	Small Stations 
Press.	През	март	Фиона	
Сампсън	ще	се	срещне	с	
читателите	си	в	България	
и	ще	изнесе	лекция,	
посветена	на	Мери	Шели.

Фиона Сампсън, фотография Ekaterina Voskresenskaya

Поезията
като духовно упражнение
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Обичам да наблюдавам хората, да 
попадам в магазинчета и църквички, 
да влизам в книжарници (макар да не 
продават нищо на английски език), 
за да гледам какво четат хората. Но 
се трогвам и вълнувам и когато ме 
заведат до Рилския манастир или в 
Пловдив. За човек като мен, отгледан 
сред суровото протестантство на 
Северна Европа, Източната право-
славна църква с нейната идея за ми-
лостив и състрадателен Бог е изклю-
чително привлекателна.

Това са очакванията ми като мислещ, 
наблюдаващ човек, тоест като писа-
тел. (Когато пиша за дадено място, 
винаги пиша за живо, населено място, 
за диалектиката между хората и мес-
тата, които те обитават, как едно-
то създава и прекроява другото.) Що 
се отнася до външните ми, „профе-
сионални“ очаквания, надявам се заед-
но с Британския съвет да събудим нов 
интерес към Мери Шели – да гледаш 
филм за Франкенщайн далеч не е съ-
щото. Надявам се да създам нови кон-
такти с български поети, редактори 
и читатели, с които да постигна ди-
алог по повод поезията ми и появата 
на „Колсхил“.

Имате	много	награди	–	за	поезия,	
публицистика,	критика.	Какво	оз-
начават	те	за	вас?

Значението на наградите за мен е 
съвсем просто: създават простран-
ство, в което мога да продължа да 
пиша. Естествено, в един идеален 
свят нямаше да имаме нужда от тях, 
но при положение че съществуват, 
неизбежно се оказват един от начи-
ните, чрез които достигаме до чита-
телите или убеждаваме издателите 
и други посредници и работодатели 
да ни „наемат“. Не пиша единствено 
за собствено удовлетворение: винаги 
си представям, че постигам някаква 
връзка, представям си съвършения 
читател, надявам си, че давам нещо 
на другите. Смятам, че поезията е 
завършена тогава, когато стигне до 
читател или слушател.

Европейците понякога като че ли не 
осъзнават, че Великобритания, ма-
кар и кацнала на няколко скали насред 

океана, има доста голямо население 
– близо шейсет и пет милиона. Не 
съвсем десет пъти колкото населе-
нието на България, но почти. Толкова 
сме много, че е трудно да пробиеш, да 
бъдеш чут, да си извоюваш място. Да 
си водещ писател сред такава тълпа 
не е никак лесно, а на мен лично не ми 
допада стратегическият рекламен 
подход, който е един от варианти-
те, за да се чуе гласът ти. Твърде се 
доближава до „Панаир на суетата“ … 
Всъщност направо го ненавиждам.

Освен всичко се чувствам и дълбоко 
поласкана от наградите, разбира се. 
Съвсем не приемам за даденост подоб-
ни щедри жестове.

Книгата	ви	„В	търсене	на	Мери	
Шели“	бе	високо	оценена	от	кри-
тиката,	от	водещи	издания.	Защо	
Мери	Шели?	С	какво	точно	ви	е	
интересна	тя?

Мери Шели е невероятна личност. 
Фактът, че е създала не един, а два 
трайни архетипа още в първата си 
книга, която е и първият научнофан-
тастичен роман, е изключително по-
стижение. Повечето митове набират 

популярност с течение на времето, 
извънредно бавно, постепенно се 
приспособяват и преработват чрез 
устната и литературната култу-
ра. А Шели ни предоставя два такива 
митични образа в напълно готов вид: 
свръхамбициозния учен и неговото 
получовешко творение. Пише и пър-
вия антиутопичен роман и е плодо-
вит и изключително професионален 
писател по време, когато подобни ус-
пехи са изключително трудни за една 
жена. И въпреки това продължава-
ме да пренебрегваме приноса ѝ. Това 
пренебрежение отчасти се дължи на 
факта, че в британския романтизъм 
прозата играе второстепенна роля 
– поезията, разбира се, е водеща, а и 
нямаме романтични философи, като 
германците например. А също и за-
щото е позволила славата на съпру-
га ѝ да я погълне. Струва ми се, че за 
нея е било изключително важно Пърси 
Биш Шели да бъде „велик“, в противен 
случай жертвите, които е правела за-
ради него (включително смъртта на 
децата ѝ, която вероятно е можела 
да бъде избегната, или пък лишава-
нето ѝ от наследство), не биха били 
оправдани. И въпреки това някои 
„изследователи“ продължават да на-
стояват, че Пърси е написал голямата 
ѝ творба – при положение че ръкопи-
сът на „Франкенщайн“ е достъпен под  
формата на факсимиле в интернет 
пространството и с очите си можем 
да видим кой го е написал. Истината 
е, че Пърси е бил първият ѝ читател, 
както Мери е била първата читател-
ка на стиховете му. Всъщност Мери е 
реконструирала произведенията му в 
много по-голяма степен, отколкото 
той – нейните, тъй като е преписвала 
начисто почти всичките му стихове, 
при това от крайно хаотични, раз-
хвърляни чернови.

Трябва да призная, че идеята за кни-
гата е плод на работата ми по ново-
то издание на стихове на Пърси Биш 
Шели за поетичната поредица на из-
дателство „Фабер“.

Вече	познаваме	поетичната	ви	кни-
га	„Колсхил“	в	превод	на	Цветанка	
Еленкова.	Да	ви	попитам	първо:	
какво	място	е	Колсхил?
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Колсхил е село в Оксфордшир, в което 
живях в продължение на седемнайсет 
години. Намира се във варовикова до-
лина, южно от прочутия, изключи-
телно живописен регион Котсуолдс и 
на север от варовиковите хълмове на 
Норт Уилтшър Даунс, с хилядолетни 
рисунки, издълбани в белия варовик, и 
неолитни гробници и укрепления.

И другаде съм писала за Колсхил – там 
написах всичките си книги преди този 
сборник. Впоследствие написах още 
няколко книги, чието действие не се 
развива в Колсхил. Сюжетът в нова-
та ми книга Come Down (издателство 
„Корсар“, февруари 2020) се развива 
отчасти в долината на границата с 
Уелс, където живея в момента, и от-
части в Австралия, откъдето е баща 
ми. И като цяло е по-митологична, ако 
мога така да се изразя. „Колсхил“ не е 
митологична, но определено е наси-
тена с емоция, с подсъзнателни вну-
шения. Докато я пишех, преминах през 
много тежък период. Действително 
става дума за психогеография – цве-
товете на тъгата и загубата.

Когато	четем	тази	поезия,	прави	
впечатление,	че	повечето	творби	
са	с	имена,	отнасящи	се	и	към	му-
зиката.	Търсихте	ли	тази	връзка?	
Трябва	ли	поезията	освен	да	носи	
смисъл,	и	да	звучи?

Много се радвам, че сте забелязали! 
Така е, докато пишех, си мислех, че 
„Колсхил“ би могла да се превърне в 
сборник с църковни химни, макар да не 
се получи точно така. Но пък обичам 
да прилагам своя си логика, уж скрита, 
но разгадаема за читателя и все пак 
ненатрапчива, така че тихомълком да 
обединява книгата. Такава е и играта 
ми със сонетната форма в четири-
найсетте сонета в книгата – както 
отбеляза един британски критик, ця-
лата колекция напомня на сонет.

А по-изчерпателният отговор е, че 
преди години се изявявах като про-
фесионална цигуларка и музиката е 
в кръвта ми. Дори следването ми в 
Оксфорд и докторантурата ми не 
успяха да я изличат. Поезията е слу-
хова (устна) форма на изкуство, как-
то и езикът. Така че музиката има 

значение. Естонецът Яан Каплински 
веднъж каза по мой адрес, че съм „об-
вързана с езика“. Вероятно знаете, че 
на младини Каплински е изключително 
формален поет, който впоследствие 
се насочва към свободните стихове 
и постига невероятна дълбочина. Но 
помоему, поезията действително е 
обвързана с езика. Това е и големият 
парадокс – именно формалните огра-
ничения са нейната ос.

В	„Колсхил“	преобладава	нощна-
та	образност	–	атмосферата	е	
ту	сумрачна,	ту	здрачна,	вечер-
на,	огряна	от	„лунна	светлина“.	
Това	ли	е	важното	време	от	едно	
денонощие?	Тогава	ли	се	„случват“	
нещата?

Действително вярвам, че „преходни-
те“ часове будят дълбоки асоциации. 
А Колсхил, както се опитвах да кажа, 
е гранично място. От друга страна, 
докато пишех книгата, все още рабо-
тех като редактор на „Поетри Ривю“, 
така че вечерите и нощите бяха 
единственото време, с което разпо-
лагах, за да пиша.

В	света	на	вашата	поезия	има	пре-
плитане	на	сетивното,	естестве-
ното,	видимото	и	на	невидимото,	
невъзможното	за	изричане,	на	„бо-
жественото“.	Какво	важно	искате	
да	кажете	с	него?

Още веднъж благодаря, че сте обър-
нали внимание. Да, точно така усе-
щам света – или поне онази част 
от света, за която искам да пиша. 
Струва ми се, че за мен поезията е не 
толкова тайнство (макар често да 
е точно това), а е по-скоро търсене, 
подлагане на съмнение – на себе си 
и света – което най-силно напомня 
на духовно упражнение, а може би е 
именно това. Дълго време възнаме-
рявах дисертацията ми да е на тема 
средновековните мистични поете-
си в западната традиция: Юлиана 
от Норич, Тереза Авилска, Хилдегард 
от Бинген. С други думи, методично 
търсене на смисъл. Ни най-малко не 
се интересувам от описанието – го-
воря за поезията – а от трансфор-
мацията. Трансформация чрез сти-
ховете или трансформация на света 

чрез съществуването му, уловена от 
стиховете.

И	накрая	един	по-общ	въпрос.	Как-
во	е	мястото	на	литературата	
днес?	Можем	ли	все	още	да	вярваме,	
че	думите	могат	да	правят	неща?

Опасявам се, че думите могат да сто-
рят твърде много неща, голяма част 
от които съвсем не са хубави. Замис- 
лете се за омразата, която се завръ-
ща в Европа, за груповото мислене в 
социалните медии, за фалшивите но-
вини, троловете. Трагедията Брек-
зит в Обединеното кралство напри-
мер бе провокирана от думи, а не от 
факти.

Но вярвам, че за литературата все 
още има място. Повече от всякога 
се нуждаем от подобно задълбочено 
разсъждаване на глас. Дори хората, 
които получават все по-лошо обра-
зование, които глобалните елити 
превръщат в маси, интересуващи се 
единствено от хляб и зрелища, дори 
и те смътно осъзнават нуждата 
от по-възвишен начин за изразява-
не и осезаване във великите мигове: 
раждане, смърт, любов. Средството 
трябва да е на разположение, когато 
посегнат към него. Години наред съм 
работила с поезия (и съм писала по 
тази тема и съм я изучавала) в сфера-
та на здравеопазването и социалните 
грижи – с умиращи хора, с хора, които 
цял живот са били затворени, защо-
то са „луди“, с хора, които се възста-
новяват от операция или на които са 
съобщили ужасна диагноза – и много-
кратно съм установявала, че дори не-
грамотните разбират добрата пое-
зия, особено когато са под натиска на 
драматични обстоятелства. Когато 
поезията им говори лично.

Не съм съвсем сигурна, че романът, 
във формата си от XIX и XX в., ще оце-
лее без изменения, но съм сигурна, че 
докато има хора, винаги ще има по-
езия, винаги ще се разказват исто-
рии. Докато има грамотни хора, ще 
съществува сериозна (стойностна) 
художествена и нехудожествена ли-
тература, както я е имало още от зо-
рата на писмената реч.

Въпросите зададе Катя Атанасова
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Все повече ми прави впечатление как 
с годините съм одомашнявал света, 
гледал съм през погледа на познато-
то, на уютното, без да искам, съм 
заобикалял това, което може да ме 
извади извън черупката ми, извън 
гнездото ми. Или, както в съня на 
свраката, земното кълбо за мен е било 
гнездо. Човек и сврака. 

Защо започвам с това? Защото осъз-
навам как всеки човек има своя път, 
през който преминава, и той не е слу-
чаен. Той преминава през определена 
земя, определена култура, определе-
ни хора и определено време и това го 
белязва и променя. И е хубаво понякога 
да се оставиш на живота без съпро-
тива, да пристъпиш към неизвест-
ното без страх. В книгата „Хора и 

свраки“ Йордан Радичков чува света и 
това, което му казват хората, свра-
ките, природата, и го приема в себе 
си, в сърцето си, не го отхвърля. Ко-
гато го приеме, той вече говори със 
собствения си глас чрез него. И това е 
основното. И това е движещото. 

Да живееш в момента, без да загър-
биш себе си. Това прави той.

Какви са тези хора обаче и какви са 
тези свраки и кой е Йордан Радичков? 
На всички тези въпроси всеки има своя 
отговор. За тези отговори могат да 
се изпишат и изговорят безкрайно 
много думи, написани с голяма любов 
и вдъхновение, но пълни с правописни 
грешки. 

Йордан Радичков е роден в определе-
но време, на определено място – село 
Калиманица, и това белязва, както 
знаем, цялото му творчество. Почти 
във всичките му произведения може 
да се види родното място, по един или 
друг начин. За него хората, с цялата 
си палитра от нюанси, и представата 
за тях се гради от това място. Пър-
вите впечатления, които остават 
за цял живот. И какво е човек сам по 
себе си, ако не си взаимодейства със 
света, ако не говори, ако не живее? Не 
знам, но знам, че Радичков вижда чо-
века жив и интересен дори когато не 
е такъв. Това е особена нагласа и спе-
цифика на съзнанието – да виждаш, да 
чуваш и да споделяш, запазвайки себе 
си. Човекът за Радичков е човекът на 
Радичков и няма как да бъде иначе. Ние 
всички възприемаме света през себе 
си. Но оставяме ли го да бъде, или го 
вкарваме в определена кутийка – за-
виси от това какви сме ние. Радичков 
обича човека и затова вярва в него. 
Вярва в природата му. Той знае, че и 
природата се ослушва. От това се 

ражда взаимодействието между тях 
и те си влияят и променят. 

Това са и хората в тази книга, та-
кива, каквито ги вижда той. Когато 
четем тези кратки текстове, ние ги 
чувстваме и си казваме, да, човекът е 
и това, защото най-личното, най-су-
бективното е и най-въздействащо. 
Чрез него ние можем да общуваме. 
Йордан Радичков винаги е бил честен 
и искрен, чрез въображението си, чрез 
езика. 

Ето какви чувства и мисли породи 
книгата в мен.

Да приемаш, както свраката приема 
кукувичето яйце, дори и да не знаеш, 
да го отгледаш.

Да се връщаш към детството, като 
спасение, към корените, към същина-
та си, към думите, към звученето им, 
към умалителното на езика: хлебец, 
лучец, към опитомяването на света, 
към топлотата на света. 

Да имаш връзка със земята и с кладен-
чето в душата си. Да знаеш, че в него 
можеш и да се удавиш, но можеш и да 
се откриеш.

Да вярваш в магията на света, в кой-
то едно крило на гълъб пренебрегва 
смъртта.

Да осъзнаваш загубата на ценности-
те от миналото, обезценяването на 
златната монета и да я помниш.

Да имаш памет за важното в човека. 

Да летиш с духа си, да падаш. 

Да се научиш да падаш и да губиш. 

Да знаеш, че понякога идва този мо-
мент, в който орлето не се връща в 

Радослав Чичев

Йордан Радичков 
сврачи истории

„Хора	и	свраки“,	
Йордан	Радичков,	
издателство	„Нике“,	
2020	г.	
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теб. Няма го и го няма! Напускаш род-
ното село, оказваш се гол пред света, 
като гола костенурка, която пази спо-
мена за своята коруба. И корубата, 
която като една изоставена къща 
напомня за човека. Много и нищо!

Да разбереш, че може да си затрупан 
от изобилие, но това, което ти липс-
ва, да го няма, да пристъпваш в света 
с два леви галоша. Страшното и важ- 
ното. Детството и зрелостта. 

Да откриваш света през историите 
на другите, през споделеността.

Да разбираш как можеш да живееш 
сам. 

Да откриваш богатството на приро-
дата, как е помислила за всичко и как 
живееш със значенията, метафори-
те и реалността, как претворяваш, 
как създаваш, как писането, подобно 
на пушек, дими, изтегля се на пръсти 
над засипаните със сняг покриви, из-
тънява, докато накрая се слее със си-
вото човешко небе и се изгуби в него. 
И когато се научиш на това, трудно, 
бавно, да изговаряш света със звънлив 
глас. 

Да се смееш.

Всички тези усещания и мисли, поро-
дени от книгата, ме върнаха към мен 
самия, към моята история. Хем чета 
историите, преживявам ги, предста-
вям си ги, хем ме отвеждат към мен. 
Тези истории ти подават приятел-
ска ръка и ти казват: ела с мен, не се 
страхувай от живота. Помни и оби-
чай, изразявай се и общувай. Не забра-
вяй, човекът има дух и душа.

Да разбираш хората е едно, но да раз-
бираш свраките е друго и тук въобра-
жението се разгръща, за да разкрие 
един друг свят. И отново този свят 
ни говори за нас, хората, разкрива 
ограниченията и представите ни. 
Какво ни казва този свят, казва ни, 
че има изход и вход, но и ни кара да се 
смеем, да се надсмеем над себе си, над 
нашите човешки представи, нашите 
наивни представи. И чрез смеха, чрез 
играта и въображението разширя-
ваме нашия човешки хоризонт. Тук 

откривам и нещо друго – отношени-
ята на човека и природата. Доста 
често ние не разбираме природата. И 
веднага чувам свраката, която казва: 
То не е за разбиране! То е все едно да 
разбереш каква е разликата помежду 
вход и изход, когато имаш само вход, а 
нямаш изход! 

Тези кратки текстове, самостойни 
по същината си, са свързани с она-
зи невидима нишка, която може и да 
е умозрителна, но аз вярвам, че тя 

преди всичко е нишката на духа, как-
то вече казах, нишката, която обеди-
нява фрагментарното ни съществу-
ване и създава една обща картина, в 
която има много картини, усещания и 
възможности.

В нея има и едно светло чувство, кое-
то за мен е свързано с нашата същ-
ност и вяра.

И така, това е книга на големия хума-
нист Йордан Радичков.

В текста са използвани цитати от 
книгата „Хора и свраки“ на Йордан 
Радичков.

Рисунките на Йордан Радичков към 
неговите сврачи истории бяха пред-
ставени в галерията на „София прес“ 
(27 януари–4 февруари). 

сврачи истории
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Леда Милева обича да разказва тази 
история – била на посещение в някак-
во училище, говорила с децата, чела 
им стихове, след това раздавала ав-
тографи, а в края на часа към нея се 
приближило едно дете и плахо я попи-
тало: „Другарко Милева, вие жива ли 
сте?“. 

„Това беше в провинцията, в едно село 
отдалечено, където не са ходили ни-
кога писатели“, разказва Леда Миле-
ва в запис, запазен в Златния фонд на 
БНР. „Но още като се влезе в училище-
то, по коридорите висят по стените 
портретите на Иван Вазов, Петко 
Славейков. За тези деца писателят 
е портрет, който виси на стената“, 
казва Леда Милева и със смях призна-
ва, че по-интересен въпрос от този 
никога не е чувала.

Обичам тази история и често я раз-
казвам и заради хубавото чувство за 
самоирония на Леда Милева, и заради 
думите ѝ, че децата от всички поко-
ления винаги са едни и същи – любо-
питни и честни.

Първото си стихотворение Леда Ми-
лева пише на 9 години. Споменава го 
Ангел Каралийчев, който е автор на 
предговора на книгата ѝ „Весели ба-
лони. Детски стихове и гатанки“, из-
дадена през 1963 г. 

Тревичките почиват,
цветенцата заспиват,
а от небето сиво
се сипят мълчаливо
белите снежинки
като в картинки…

Така дъщерята на Гео Милев започва 
да пише детски песни и стихове – от 
„Зайченцето бяло“, което всички зна-
ем, за да се стигне до детски пиеси и 
преводи от английски. Била е редак-
тор в различни издателства, дирек-
тор на телевизията, завежда редак-
цията за детски предавания в Радио 

„София“, представител на България в 
ЮНЕСКО, а също и председател на Съ-
юза на преводачите, авторка на пове-
че от 30 стихосбирки.

Тази лекота в писането при Леда Ми-
лева няма как да се скрие. Тя остава 
характерна за нея дори в по-късните 
ѝ години. Когато Леда Милева така и 
не успява да одобри нито един пре-
вод на английски език на стихотворе-
нието си „Зайченцето бяло“, защото 
държи текстът да остане верен на 
музиката на Петър Ступел, тя прос-
то сяда и сама превежда стиховете на 
английски. 

Този първи ръкопис на превода на 
„Зайченцето бяло“ може да се види в 
изложбата „Детският свят на Леда 
Милева“, открита в Столичната 
библиотека – неравният почерк, но 
и почти чистата чернова, първона-
чалното колебание, оградените рими 
и единствените две задраскани думи. 
Лекотата да правиш нещата, които 
обичаш.

На 5 февруари 2020 г. Леда Милева 
щеше да навърши 100 години. Родена 
на 5 февруари 1920 г., тя си отива на 
същия този ден 93 г. по-късно. Сто-
годишнината беше отбелязана в Со-
фия с „Дни на Леда Милева“, с излож-
ба, с валидирането на нова пощенска 
марка на нейно име – с илюстрациите 
на Маглена Константинова на люби-
мите герои на Леда Милева, както 

и с паметна вечер, организирана от 
Столичната библиотека заедно с ДА 
„Архиви“ и Българския П.Е.Н. център. 
А една от залите в Детския център 
на Столичната библиотека вече носи 
името на писателката. 

Но изложбата „Детският свят на 
Леда Милева“ трябва да се разгледа 
по-внимателно, защото сред орде-
ните и другите отличия, грамоти и 
медали могат да се видят оригинални 
документи – фотография от 1937 г.            
на Леда Милева с нейни съученички 
от Американския колеж в театрални 
костюми или усмихната, на 19 години, 
излязла на разходка край врачанско-
то село Караш. Има и още по-стари 
фотографии – тук е и най-ранната 
снимка на Леда Милева, направена в 
Стара Загора през 1920 г, когато бъ-
дещата писателка е съвсем малка – на 
6–7-месечна възраст, и гледа смутено 
към фотоапарата. Тук е и черно-бя-
лата фотография от 1923 г., където 
Гео Милев и съпругата му Мила са пре-
гърнали дъщерите си Бистра и Леда, 
а двете момичета държат в ръцете 
си кукли.

В изложбата са включени и първи-
те стихотворения на Леда Милева, 
публикувани в периода 1940–1947 г. в 
детските списания: „Първи стъпки“, 
„Прозорче“, „Звънче“ и „Детско здра-
ве“. Могат да се видят и безсрочната 
ѝ читателска карта, и поздравител-
ният адрес от ръководството на 
Столичната библиотека по случай 
рождения ѝ ден от 7 февруари 2000 г., 
когато ѝ съобщават, че я включват в 
списъка на почетните читатели. 

И разбира се, тук е онази първа тет- 
радка със стихове на 9-годишната 
Леда Милева, която през февруари 
1929 г. пише стихотворението „Зимен 
сън“ с решителен почерк и без нито 
една задраскана дума. Все доказател-
ства, че писателката е била жива и я е 
имало. И не е само снимка от стената.

Оля Джакова

Леда Милева 
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Тази малка книга на френския теолог 
и философ Марсел Ньош (1935–2015) 
е нещо като пътеводител в твор-
чеството на Августин. Тя помага на 
читателя да вкуси от прочита на не-
говите произведения, маркирайки ос-
новните насоки на мисълта му. Книга-
та предлага последователно: кратка 
биография, тълкувателни ключове 
към четенето на Изповедите, поглед 
към Правилото на Хипонския епископ, 
текст за структурата и духовно-
то значение на трактата За Божия 
град, анализ по темата за молитвата 
в творчеството и духовността на 
Августин, съзерцание върху Христос, 
акцент върху прочутия Коментар 

към Първото послание на св. ап. Йоан 
и анализ на отношението на мислите-
ля към Божието слово. Красив разказ 
за живота и творчеството на ранно- 
християнския философ, тя следва въз-
можно най-отблизо самия Августин. 

Във всяка от страниците на този пъ-
теводител всепризнатият „учител 
на Запада“ се разкрива като неуморен 
търсач на истината. Мисълта му се 
разгръща непрестанно между двата 
неразделни полюса на неговото духов-
но и интелектуално дирене – човека и 
Бога. Следвайки Платон и неоплато-
ниците, Августин знае прекрасно, че 
човекът живее едновременно в два 
свята, че макар и участник в емпирич-
ната действителност, той има за 
своя родина света на идеите, сфера-
та на истинската реалност. Ориги-
налността и непреходната ценност 
на християнския мислител обаче е в 
това, че той открива уникалността 
на човешката личност, срещайки 
Бога в дълбините на собственото си 
аз. Неговото творчество бележи – по 
думите на Сергей Аверинцев – крат-
кия и неповторим момент на срещата 
между две епохи. Защото, ако плато-
низмът дава идея за истината, то 
християнската вяра дава истината 
като път, а едва когато става път, 
тя се превръща в истина на човека1. 
Истината като чисто познание, като 
чиста идея остава без сила. Истина 
на човека тя става едва като път, 
който поставя пред него изпитание 
и цел. Да, платонизмът е забелязал 
донякъде „родината“, към която вър-
вим, но не е открил водещия до нея 
„път“, сиреч Посредника между чове-
ка и Бога. Него Августин открива по-
степенно, след серия от обръщания, 

които го отвеждат последователно 
при манихейците, при философите 
платоници и накрая при християни-
те, от които научава, че Посредни-
кът е въплътено Слово. Той призна-
ва на платониците заслугата, че са 
открили половината от Истината, 
вечното Слово, без обаче да познаят 
другата половина – унизеното Слово. 
Причината за това е, че приемането 
на Словото, станало плът, предполага 
друго отношение: не горделивостта 
на философите, а смирението на уче-
ника. „Този е Посредникът между Бога 
и човеците – човекът Христос Иисус. 
И наистина, Той е Посредник като чо-
век, като такъв е и пътят. Понеже, 
ако има път между този, който се е 
устремил, и това, към което се е ус-
тремил, има надежда, че ще стигне; 
ако пък липсва път или не се знае по 
кой път да се върви, каква е ползата 
да се знае накъде се върви? А един-
ственият път, укрепен най-сигур-
но срещу всякакви лутания, е Той да 
бъде и Бог, и човек – Бог, към Когото 
се върви, и човек, чрез когото като по 
път се върви.“2

С други думи, само Бог, Който е дейст-
вителният фундамент на света и за-
едно с това ни е близък, може да бъде 
цел на живота, обвързан с истината. 
Истината пък е необходима на човека, 
без нея е невъзможно щастието, до-
колкото тъкмо познанието насочва 
към надеждните блага и разобличава 
ненадеждните. Откриването на ис-
тината и щастието е едно и също 
нещо, понеже е абсурдна идеята, че 
е възможно някакво състояние, при 
което съжителстват щастието 
и заблудата. Копнежът за щастие, 
тази вечна тема, е водеща нишка в 

Димитрина Чернева

Неуморният

„Свети	Августин:	
Безмерната	любов“,	
Марсел	Ньош,	превод	
от	френски	и	латински	
Петър	Рогалски,	
Фондация	„Комунитас“,	
2019	г.

търсач на истината 
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живота и творчеството на Авгус-
тин. Той смята, че тъкмо този коп-
неж е истинската движеща сила на 
живота. Ала макар всички човеци да 
се стремят към щастието, не всички 
успяват да го придобият. Оказва се 
даже, че колкото повече човек се до-
ближава до него, толкова повече щас-
тието иска сякаш да се скрие. Голяма-
та заслуга на Августин е, че той пръв 
разкрива колко невероятно сложен 
е животът на душата, животът на 
„вътрешния човек“. „Бездна дълбока 
е човекът... а космите на главата му 
се броят по-лесно от неговите страс-
ти и от вълненията на сърцето му.“3 
„Сърцето“, тази сложно балансирана 
йерархична структура, се нуждае от 
постоянно наблюдение. Човек трябва 
да съотнася постоянно помислите си 
с Христовите повели, той трябва да 
е бдителен и към най-малкото движе-
ние на сърцето си. Поради това съ-
вестта като морален феномен при-
добива първостепенно значение. А 
това означава, че човешката култу-
ра се нуждае от нова психология и от 
нови, по-изкусни методи за описание 
на душевните процеси. С недостижим 
за античната литература и филосо-
фия психологически анализ Августин 
съумява да покаже в своите Изповеди 
вътрешната противоречивост на чо-
вешката личност, белязана от анти-
номичното двуединство на крайност 
и безкрайност. От констатацията 
за тъмните „бездни“ на душата той 
стига до извода за необходимостта 
от божествената благодат, която 
единствена може да освободи лич- 
ността от инерцията на греха и да 
я спаси. Всъщност по-точно е да се 
каже, че Августиновият възглед за 
благодатта и свободната воля на 
човека представлява своеобразно 
сумиране на личния му опит. А лични-
ят му опит разкрива недвусмислено, 
че човекът не е автономно битие, че 
неговата истинска човечност се реа-
лизира само когато живее в Бога. И ако 
пелагианите, с които влиза в полемика 
по въпроса за съотношението в дело-
то на спасението между свободната 
воля и благодатта, акцентират вър-
ху действителната самостойност на 

човешкото битие и способността на 
човека сам, със собствени сили да по-
стига доброто, Августин цели извеж-
дането на човека от егоцентризма 
и поставянето му в непосредствено 
партньорство с Бога. 

Марсел Ньош започва книгата си с ци-
тат от Симон Вейл, която твърди, че 
човешкото същество е смесица от 
„тежест и благодат“. Августин също 
смята, че човешкият живот е подчи-
нен на тези два вида „тегло“, нарече-
ни с едно и също име – любов, макар да 
са от различно естество, тъй като 
единият тегли живота към света, а 
другият – към Бога. С основание мо-
жем да поставим целия му живот – 
пише френският теолог – под знака на 
сблъсъка между двете любови, които 
взаимно се изключват. Разбира се, за-
конът на двете любови е в основата 
на двата града, описани в тракта-
та За Божия град. Те не обозначават 

1 Вж. Йозеф Ратцингер, Въведение в християн-
ството, превод Георги Каприев, изд. Фондация 
„Комунитас“, 2013 г.
2 De civitate Dei 11, 2. Превод Петър Рогалски.
3 Вж. Свети Аврелий Августин, Изповеди, Изд. 
„Народна култура“, превод Анна Б. Николова, 
1993, с. 63.

емпирични реалности, а реалности 
духовни, почиващи върху два анта-
гонистични принципа. В основата на 
градовете от този свят стои любов- 
та към себе си, а в основата на Божия 
град стои любовта към Бога. Макар и 
смесени в човешкото пространство, 
двата града са изначално несъвмес-
тими и вдъхновяващите ги принципи 
са несекващ източник на конфликти, 
които бележат етапите на история-
та и същевременно проникват посто-
янно във всеки индивидуален живот. 
Каин е този, който основава град в 
нашия мимолетен свят, един „град на 
човеците“, докато Авел не основава 
град, за него този свят е само място 
на странстване. Човекът е странник 
далеч от родината и може винаги да 
отпадне от пътя. Затова, додето 
„сме странници, ние въздишаме“. 

С въздишки са изпълнени и дните на 
Августин чак до сетния му дъх. Не-
говият биограф Посидий разказва как 
веднъж учителят и учениците бе-
седвали за „праведния бич Божи“. По 
онова време Хипон бил обсаден вече 
трети месец от вандалите. Тогава 
Августин споделил с братята си, че 
в тези скръбни дни се е молил за три 
неща: или Бог да избави града от вар-
варите, или да даде сили на братята 
да претърпят тегобите до края, или 
да вземе душата му при себе си. Но Бог 
не изпълнил първата му молитва: не 
спасил града. Втората изпълнил само 
донейде: дал сили на избраниците си 
да понасят мъченията. И само тре-
тата изпълнил изцяло: взел при себе 
си душата на Августин. Понеже, как-
то учи и сам почитаният на Запад и на 
Изток светец, за да удържим победа, 
трябва да имаме силата да изгубим 
себе си. Сила, която само Бог може да 
ни даде и която се нарича благодат. 

„Всеки	е	такъв,	
каквато	е	
любовта	му.	
Обичаш	ли	
земята?	Земя	ще	
бъдеш.	Обичаш	
ли	Бога?	Какво	
да	кажа?	Че	ще	
бъдеш	бог?	Не	
смея	да	го	кажа	
от	себе	си,	но	нека	
чуем	Писанието:	
Вие	сте	богове,	вие	
всички	сте	синове	
на	Всевишния.“

св.	Августин
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Интересен феномен: когато се казва 
„реализъм“ в литературната теория, 
той сякаш се манифестира в прони-
цателните очи на съсредоточените 
изследователи с не чак тъй важна 
стойност, колкото има определение-
то, епитетът, който го предхожда. 
Критически реализъм, социалисти-
чески реализъм, гротесков реализъм, 
магически реализъм – при всички тях 
ударението пада върху определение-
то и то е, което задава спецификите 
на съответния художествен метод. 
Разбира се, реализмът като че ли е са-
мопонятен: това е, когато разказът 
черпи от случилото се, от действи-
телността; макар че, от друга стра-
на, както справедливо посочва Милена 
Кирова: „Реалистичната интерпре-
тация е място, в което се разиграва 
едно смълчано съгласие със статукво-
то на типа мислене, характерно за 
дадена група от хора в конкретна 
историческа ситуация. Оттук идва 
и специфичното удоволствие в про-
чита на реалистичния текст: той е 
механизъм за връщане на познатото, 
вече наличното в рецептивната па-
мет. Това удоволствие е в състояние 
да компенсира нерядко плитката (или 
посредствена, или популистка) иде-
ология на текста, защото работи с 
психични потребности, по-дълбоки 
от всеки конкретен формат на соци-
алната мисъл“. Тоест реализмът се 

явява идеологически конструкт, нас- 
тояващ да извърши „връщане на поз- 
натото“ не просто като обикновено 
връщане, а като вечно завръщане; 
един реалистичен кръговрат, който 
се върти около действителността 
със скритото намерение да я утвър-
ди завинаги.

В този смисъл определенията на ре-
ализма осъществяват нещо като 
акт на пробив и същевременно на 
двояко отричане/затвърждаване: 
от една страна, прекъсват това 
вечно завръщане на реалистично-
то, отпращайки го и препращайки го 
отвъд самото него; от друга, отказ-
ват действителност на различните 
реализми за сметка на само един от                                 

тях – единствено правилния, един-
ствено верния. И това се отнася не 
само за социалистическия реализъм, 
който според един остроумен анек- 
дот е „възхваляване на властта с 
достъпни за нея средства“, но и за 
останалите: магическият оформя 
свят, в който „реалночудното“ (Але-
хо Карпентиер) е не чудо, сиреч извън-
редност, а норма, сиреч обичайност; 
гротесковото оформя свят, в който 
преобръщането е не свръх, не в пове-
че, а в рамките на приетото и поря-
дъчното; критичното пък (нарочно 
го оставих последно) натиква реално 
съществуващото под своите „11 000 
камшика“ (Гийом Аполинер), за да удос-
товери, че макар и скверно, все пак то 
е, което е – друго няма и изглежда, че 
не може да има.

Ето защо появата на сборника „Ма-
гическият реализъм“, реализиран от 
Института за литература при БАН и 
Издателския център „Боян Пенев“, ме 
заинтригува: как и дали изследовате-
лите тълкуват пробивите, които ма-
гическото прави в тъканта на реализ- 
ма; как снове магическото из плътта 
му и дали къса нервите му, или пък ги 
събужда/възбужда. Книгата е резул-
тат от мащабна научна конференция, 
провела се през юни 2016 г. в рамките 
на проекта „Геопоетика: литература 
и география“. Идеята е на рано отиш- 
лия си, за жалост, от света доц. д-р 
Вихрен Чернокожев (1951–2018), на 
чиято памет е посветен. Познавай-
ки Вихрен, убеден съм, че той би бил 
доволен от тази книга: задълбочена 
е, разнопосочна, прецизна, богата и 
компетентна. 24/7 (участници/дър-
жави), които на база разбирането на 

Митко Новков

Магически
„Магическият	реализъм“,	
сборник,	концепция	
и	съставителство							
Пламен	Антов,		
Издателски	център				
„Боян	Пенев“/Институт	
за	литература,	БАН,	2020	г.

реализъм
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магическия реализъм търсят негови 
проявления в различни национални 
литератури. Това, между другото, 
е съществен момент: магическият 
реализъм сякаш е саморазбиращ се 
конструкт – ясно определен и непро-
тиворечив, и благодарение тъкмо на 
тези свои така предположени твърдо 
и твърде контурирани граници той 
позволява да бъде търсен, както се 
търсят залежи от злато, съответно 
да бъде откриван на различни места. 
Нещо като треска за магически ре-
ализъм (от този ъгъл видяно, малко 
странно ми се стори нахождането на 
„магически реализъм“ в текстове на 
Андрей Платонов). Което донякъде 
противоречи на историческото раз-
витие на термина: знаем, че първо-
начално се е отнасял за визуалните 
изкуства, за т.нар. по-късно „нова 
предметност“, приложен към тях от 
германския изкуствовед, фотограф и 
художествен критик Франц Рох през 
1925 г. в монографията „Постекспре-
сионизъм – магичен реализъм: Проб- 
леми на най-новата европейска жи-
вопис“; тоест генезисът му е свързан 
по-скоро с образ, отколкото със сло-
во. В списъка от художници, между 
другото разглеждани от Рох, изобщо 
не фигурира Марк Шагал, детайл от 
чиято картина „Париж през моя про-
зорец“ (1913) е избран за задната кори-
ца на сборника, а котката от нея – за 
емблема (герб) на съдържанието му. 
Мисълта ми е, че някои от авторите 
сравнително безкритично възпри-
емат привидната яснота на поняти-
ето и – подведени от нея, започват 
да дирят магически реализъм къде 
ли не. В тази връзка е показателен 
и – трябва да подчертая – пределно 
искрен и честен текстът на Пламен 
Антов „Човекът, който най-напред 
пишеше като Радичков, докато се по-
яви Радичков и започна да пише като 
себе си, или за някои късни синтези 
на магическия реализъм в българска-
та литература“, в който – следвай-
ки едно свидетелство на Никола Ин-
джов за писателя Георги Узунски, той 
тръгва по следите му, за да установи, 
че всъщност иде реч за: „ранния, не 
„магическия“ Радичков – лиричната 

му проза отпреди „Свирепо настро-
ение“ (1965)“. Този негов текст обаче 
– въпреки че е любопитен и особено 
занимателен, стои в сянката на въ-
веждащата му студия към сборника: 
„Магическият реализъм – специфика, 
типология, контекст. Една хипотеза“, 
където наистина откриваме скрупу-
льозно, отговорно и ерудитско опи-
сание на магическия реализъм като 
художествен метод. 

Пламен Антов е достатъчно проник-
новен изследовател, за да смогне да му 
убегне противоречивостта на поня-
тието „магически реализъм“, заявена 
от него като „контрадикторност“: 
„То примирява две разбягващи се поня-
тия – магическо (най-общо разбирано 
като специфична, „наивна“, мито-                                                                     
фолклорна версия на фантастично-
то) и реално: първото като второто, 
но и второто като първото. Магич-
но-фантастичното, възприемано 
като реалност, но също и самата 
реалност на тривиалния всекидне-
вен живот като отворена към отвъ-
дреални, магични, чудесни простран-
ства“. Наблюдението довежда до една 
сравнително прецизна дефиниция на 

термина: „поетика на периферните/
немодерни култури с все още мито- 
фолклорно съзнание, оплодена чрез 
опита на „високия“ литературен 
авангард“. Доуточненията: „модер-
ност от митофолклорен тип“; „при-
митивът е модерен“, но и „модерното 
е примитивно“, ни насочват към едно 
обявление, което ми се струва клю-
чово за разбирането на магическия 
реализъм като художествен метод: 
1) той не е един (доказва го текстът 
на Михаил Неделчев за „странджан-
ския магически реализъм“, което съ-
ответно може да ни насочи и към 
други, алтернативни наименования 
на понятието: „сагически реализъм“, 
„сказически реализъм“, „митически 
реализъм“) и 2), сякаш по-важно: ма-
гическият реализъм не е всеобщ. Има 
литератури, в които той отсъства, 
и това е показано отлично в тексто-
вете на Роберто Адинолфи (Италия), 
Галя Симеонова-Конах (Полша), доня-
къде на Надия Бойко (Украйна) и Аг-
неш Клара Пап (Унгария). Оказва се, че 
в литератури, които бихме могли да 
наречем „метрополии“, доминантни 
по отношение на други литератури 
по света, методът на магическия ре-
ализъм като стил на писане отсъст-
ва. Същото е за литератури, държа-
щи на своята „западност“, каквато е 
полската. Галя Симеонова-Конах от-
белязва: „Тези социокултурни фак-
тори предписват точно следване на 
литературни конвенции, определе-
ни за „европейски образци“, и така се 
ограничават пътищата за самобит-
но развитие на фолклорна, „славянска“ 
основа“. Магическият реализъм – ос-
вен периферен, е и самобитен.

Тъй или иначе, ценен сборник. Ценен 
за всеки, който иска да разбере харак-
теристиките на едно понятие от ли-
тературната история, което повече 
белетристично се разлива, отколко-
то теоретично да се заковава. Или, 
да завърша с перифраза на Блажени 
Августин: когато чета магическо-ре-
алистичен роман – знам какво е маги-
чески реализъм. Когато ме попитат 
какво е магически реализъм, не знам 
какво да кажа…  

„Реализмът	
се	явява	
идеологически	
конструкт,	
настояващ	да	
извърши	„връщане	
на	познатото“	
не	просто	като	
обикновено	
връщане,	а	като	
вечно	завръщане.“
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Звучи подозрително, когато някое 
издателство гръмко помести надпис 
на предната корица на нова книга, че 
произведението е първоизточник, от 
който черпят други, далеч по-добре 
познати заглавия. В случая с „Прин-
цесата и гоблинът“ на Джордж Мак-
доналд сравненията не са подмолен 
маркетингов трик, а самата исти-
на. Книгата действително е основно 
вдъхновение за двама от най-популяр-
ните писатели за юноши през XX в. – 
Дж. Р. Р. Толкин и К. С. Луис. 

По страниците, писани от Макдоналд 
през 1872 г., ясно могат да бъдат чути 
кънтящите звуци от мините на Мо-
рия, гъмжащи с опасни орки и гоблини, 
както и хлиповете на заслужаващи 
съжаление създания като трагико-
мичния Ам-гъл от обичаната по цял 
свят детска класика „Хобит“. Тук са 
ясно различими и някои фантастични 
похвати, преминали по-късно в седем-
те тома на „Хрониките на Нарния“, в 
които деца откриват приказен свят 
зад гърба на дрешника или минават 
през тайна градинска врата, за да 
се домогнат до приключения, кои-
то ще превърнат в откровение за 
тях истинността на една духовна 
реалност. 

Радостно е, че за първи път у нас 
излиза най-известната приказка на 
шотландския белетрист Джордж                                         
Макдоналд – признат и обичан в ан-
глоезичния свят, любим автор на 
християнски мислители като Г. К. 
Честъртън и Осуалд Чеймбърс, кои-
то откриват в човеколюбивата му 
теология фундаментален изход от 

човешкото състояние. Макдоналд е 
и основополагащо име за фентъзи ли-
тературата и автори като Л. Франк 
Баум, Едит Несбит, Марк Твен, Урсу-
ла Ле Гуин и Нийл Геймън. Ментор и на 
Луис Карол, когото окуражава да изда-
де „Приключенията на Алиса в Стра-
ната на чудесата“. 

Подобно на Луси от „Лъвът, вещица-
та и дрешникът“ и на самата Алиса, 
героинята на Макдоналд, именувана 
Айрини, открива своята прабаба и 
тъкачния ѝ стан в кулата на замъ-
ка на баща си – място, което поради 
необяснима причина само тя успява 
да види. По-късно Айрини и дойката ѝ 
са нападнати от гоблини в близката 
гора, но са спасени от несломимия ми-
ньор Кърди, който невъзмутимо пее и 
римува, за да пропъди мрака наоколо. 
За разлика от гоблините в „Хобит“, 
които съчиняват песни, тези на Мак-
доналд имат различно отношение към 
лиричното изкуство:

Те нерядко мяркаха гоблини, но досега 
не им се бе случвало да ги пропъдят. 
Както вече споменах, главното за-
щитно средство срещу тези пакост-
ливи същества бяха стиховете, някои 
от които направо ги побъркваха.

В мините Кърди научава, че подмол-
ните гоблини кроят планове срещу 
човешкия род и по-специално срещу 
Айрини. Така започват смелите под-
визи на двамата млади, които ще се 
опълчат срещу лишените от слънце 
гоблини. Обезобразените създания 
впрочем в самия край на историята 
също ще получат шанс за нов живот, 
защото не са зли изначално, а поради 
обстоятелствата – живот на тъмно, 
далеч от хората. Тук прозира и пред-
ставата на Макдоналд, близка до тази 
на св. Григорий Нисийски, че има въз-
можност всички хора да получат шанс 
за покаяние и да бъдат спасени. 

От публикуването на романа досега 
има над 500 издания, както и няколко 
адаптации за сцена, телевизия и кино. 
Книгата има продължение от 1883 г., в 
което младата двойка Айрини и Кър-
ди трябва да запретнат ръкави и да 
се справят със съвсем нови предизви-
кателства – лукави министри, решени 
да се отърват от краля – неин баща. 

„Принцесата и гоблинът“ е притча, 
дълбоко потопена в християнските 
ценности, която цели да открие на 
подрастващите един духовен свят, 
както и невидимата нишка, която 
свързва хората и в крайна сметка ги 
спасява. И понеже преди да бъдат ана-
лизирани, приказките първо трябва 
да бъдат четени – не бива да се прес-
кача, че това е все пак една увлека-
телна история за порастването, в 
която не липсват приключения, песни 
и вълнуващи заплахи. Макдоналд с ус-
мивка подава ръка и подканва да бъде 
прекрачен прагът към един друг свят, 
в който би могло като в помътне-
но огледало да се различи пътят към     
добрия живот. 

Преди Луис и Толкин
Мартин Касабов 

„Принцесата	и	гоблинът“,			
Джордж	Макдоналд,																					
превод	от	английски	
Стефан	Георгиев,	
издателство															
„Изток-Запад“,	2020	г.	
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Месеци наред около Анри Кулев непре-
къснато има новини. Не само заради 
70-ия му рожден ден, който извест-
ният художник, аниматор, режисьор, 
продуцент и университетски пре-
подавател посрещна през лятото на 
2019 г. С характерното си чувство за 
хумор той посвети на кръглата си го-
дишнина своята първа книга – албум 
с повече от 300 еротични рисунки 
„Ориент Sexpress“ (издание на НБУ), и 
я подкрепи с тематична изложба.

За да не си помисли някой, че Анри само 
се шегува с възрастта, в края на годи-
ната той съвсем сериозно представи 
в Народния театър новия си игрален 
филм „Имало една война“ по сценарий 
на Влади Киров. Историческата дра-
ма разказва за това, което се случва в 
душите на участници в Сръбско-бъл-
гарската война и на хората, които ги 
обичат. Главните роли изпълняват 
Луиза Григорова-Макариев и Севар 
Иванов, Бен Крос, Любомир Петка-
шев, Иван Бърнев, Филип Аврамов, 
Самуел Финци, Цветан Алексиев, Емил 
Котев, Здравко Москов и др. Той е сред 
акцентите в 24-ия Международен  
София Филм Фест (12–22 март). Още 
на откриването Анри Кулев ще полу-
чи Наградата на София за цялостния 
си принос към филмовото изкуство. 
А 13 март ще бъде посветен на него-
вото творчество. В Дома на киното 
ще могат да се видят откъси от зна-
кови филми на Кулев, а зрителите ще 
се срещнат с него в традиционната 
рубрика „София град на киното – ин-
тервю с автограф“. Ще присъстват и 
на откриването на изложба с избрани 
страници от оригиналния сториборд 
на „Имало една война“, а след това ще 
гледат и филма.

Продължавате	ли	да	се	вълнува-
те	от	присъдените	отличия,	г-н	
Кулев?

Има периоди в живота на всеки ар-
тист, когато отличията са очаквани 

и желани. Те са важни в младостта, 
когато човек трябва да се утвърди, 
когато все още амбициозно се взира в 
бъдещето си. Награди трябва да бъ-
дат раздавани до 30-ата годишнина 
на човека. Нататък следва спокойна 
работа без мисъл за оценка и отличия. 

Не мисля, че една награда ме прави 
различен. Може би защото при мен 
отличията дойдоха тогава, когато им 
беше времето – в младостта, и никога 
миражът им не ме е преследвал в зря-
ла възраст (смее се). Човечеството 
цял живот се е занимавало с идеята за 
отличията и въобще стремежът към 
награди е висша форма на суета. Едни 
приемат наградата, други не я при-
емат, защото според тях „никой не 
може да оцени твореца“. Точка в спора 
трябва да сложи великолепната иро-
ния на Валери Петров:

Мечтая да бъда признат, отличен,
на педя по-горе от всички край мен…

Седемдесет	години	са	достолепна	
възраст	–	променихте	ли	се,	започ-
нахте	ли	по	друг,	може	би	по-мъдър	
начин	да	гледате	на	живота?

На този свят най-трудно се проме-
ня характерът човешки. Слава богу, 
в живота ми не се случиха страшни 
бури, които рязко да ме прехвърлят 
от младостта в дълбоката старост. 
Последните двадесет години минаха 
равно, спокойно, някак в подготовка за 
това, което неминуемо предстои. 

Не мисля, че съм бил глупав и съм 
помъдрял. 

Не мисля, че съм бил много умен и съм 
оглупял. 

Приемам възрастта без истерика. 

Не мисля и че щампата „старостта 
е мъдра“ работи винаги. Напротив – 
старостта би могла да бъде изключи-
телно глупава и безсмислена. Всичко 
зависи от обстановката, от човека, 
от живота му, от гена… И ако трябва 
да обвържа това социално, обстанов-
ката и в България, и в киното ни про-
дължава да е отчайващо изнервяща. 
Затова човек трябва да има много го-
лям резерв от нерви и самочувствие, 
за да плува спокойно в плитките води 
на старостта.

Прекрасният хаос, наречен живот
Художникът	аниматор,	
режисьор	и	продуцент	
Анри	Кулев	ще	получи	
Наградата	на	София								
по	време	на	София	Филм	
Фест.	С	него	разговаря	
Виолета	Цветкова

Анри Кулев, фотография Константин Вълков
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Завършването	на	 най-новия	 ви	
игрален	филм	„Имало	една	война“	
съвпадна	с	кръглата	годишнина	–	
случайно	или	планирано	беше	това?

Съвпадение е точната дума. Кой в 
българското кино може да планира 
филмите си?! В игралното кино сред-
ната периодика на работа по про-
ект е осем-десет години. Няма как да 

реша филм да съвпадне с годишнина. 
Знаете какъв хаос е животът и колко 
неочаквани, колко случайни са всички 
събития. А си представете какво чудо 
е в изкуството. Там всичко е толкова 
внезапно и неконтролируемо. Съдба-
та денонощно хвърля заровете. Нещо 
като „Не се сърди човече“. Спомняте 
си тази игра, нали? Зарчетата вне-
запно те връщат на изходни позиции, 
също както една малко по-негативно 
настроена към теб администрация 
би могла да те върне с десетки години 
назад. Така, рутинно, без да ти желае 
злото…

Сюжетът	на	„Имало	една	война“	
е	свързан	с	важен	исторически	мо-
мент	за	България.	Сценарият	е	
може	би	от	последните	текстове	
на	един	от	последните	мохикани	
в	историческото	ни	документал-
но	кино	–	Влади	Киров,	който	си	
отиде	месеци	преди	премиерата.	
Как	се	събрахте,	за	да	направите	
този	филм?

Доколкото знам, историята на този 
сценарий е доста дълга. Написан е 
отдавна и са правени опити за реали-
зация. Мисля, че по него сценаристът 
е работил още с Юлий Стоянов. Така 
че този текст не е от последните, 
написани от Влади Киров. Разбира 
се, както всеки сценарий, и този има 
своя съдба. А и съдбата си има свой 

сценарий. Отдавна бяхме разговаряли 
с Влади да направим нещо заедно в иг-
ралното или в документалното кино. 
И го направихме… в последния миг! 
Слаба утеха е, че той видя готовия 
филм и го хареса.

Интересът	ви	към	българската	
история	откога	е?

Не от вчера, но за съжаление не мога 
да го нарека постоянен. За тази ра-
бота си има професионални истори-
ци. Естествено, че съм чел и Симеон 
Радев, и Бранислав Нушич, и много 
други текстове за Съединението и 
Сръбско-българската война, за по-
вода, за силите, за обстановката и 
амбициите. И си мисля колко сложна 
за интерпретация е историята след 
години... Това е нещо като отчаяние-
то да напишеш мемоари, с които да 
излъжеш всички, включително и себе 
си. Получава се силно изкривена, силно 
индивидуална историческа „полуис-
тина“. Знам, че един професионален 
историк би могъл с усмивка да ме обо-
ри, но така мисля аз. Да не забравяме, 

че „Имало една война“ е игрален, а не 
документален филм. Тук историята 
е само нужният драматичен фон на 
един измислен разказ.

Правен	ли	е	друг	филм	у	нас	за	този	
период?

Игрален? Мисля, че не. Има само до-
кументални филми и телевизионни 
предавания по темата за едно от 
най-великите събития в история-
та на България. Самото Съединение, 
този всенароден възход, духът, идея-
та да се създаде една обединена нация 
– малко моменти в българската исто-
рия са били толкова емоционално при-
повдигнати и така духовно извисени. 
Какви мъдри, а днес забравени хора са 
били борците за това Съединение! 
Ние сме едни безобразници, които си 
мислят, че животът започва и свърш-
ва с тях и че всички поколения преди 
нас са живеели в пещерите. Нищо по-
добно – светлите умове, които са на-
правили велики неща за България, са 
живеели и творили много преди нас.

В	едно	интервю	казвате,	че	трудно	
се	поддържа	национален	възторг	
–	имаме	ли	днес	изобщо	нагласата	
да	се	възторгваме	от	национални	
постижения,	или	всичко	минава	
като	„чудо	за	три	дни“?

Какво значи да се поддържа нацио-
нален възторг, дори не възторг, а 
някаква постоянна емоция. Изключи-
телно сложно е. Изхабява… Светът 
стана много нервно място, особено 
през последните 50 години. Никой 
не ни е обещавал спокойствие и нор-
мален живот, но хаосът, в който се 
движим, изведнъж придоби неверо-
ятни измерения. Всяка секунда – така 
твърдят политиците – сме на ръба на 
пропастта.

Политиката, за да може да оправдае 
чудовищните средства, за които се 
бори и с които разполага, ни държи 
в непрекъснат шах, в едно непрес-
танно настървено настроение един 
срещу друг. И това е ужасно досадно. 
Преди трийсетина години щяха да 
ни убиват сегашните ни приятели, 
а тогавашните ни приятели са наши 
врагове… В цялата тази политическа 
пиеска има нещо, което обърква ума 

кадър от „Имало една война“, реж. Анри Кулев
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човешки. За какъв възторг може да 
става дума, когато духът ни всеки-
дневно е мачкан. Това непрекъснато 
повдигане на пръсти, за да ни забе-
лежат, изхабява духовно. Докарахме 
го дотам, че цялата ни нация изпад-
на във възторг от развяно българско 
знаменце на филмови награди. Казахме 
си: Боже! Забелязаха ни… Значи ни има.

Вие	обаче	имате	и	друг	ход	в	карие-
рата	–	рисуването	на	еротични	сю-
жети,	което	е	на	противоположния	
полюс	от	другите	ви	занимания.

Бавно, внимателно и постоянно тряб-
ва да се говори за секса. Нямам спомен 
родителите ми да са ми съобщили 
тези истини, нито пък аз съм ги ка-
зал на децата си. Проработило е едно 
фалшиво чувство за неудобство и де-
цата ги откриват сами, при това в 
мрачната интерпретация на улични 
всезнайковци. А когато темата е под-
несена внимателно и с хумор – защото 
това е еротика, а не порно – тогава 
нещата придобиват друго звучене.

По света това не се счита за експе-
римент. Човечеството се занима-
ва със секса си още от своята поява. 
Картинките в Магурата какво са? 
Всички велики майстори рисувачи са 
се занимавала с темата. Правели са 
гениалните си рисунки и са ги криели 
от самите себе си, защото са вижда-
ли, че обществото не е подготвено да 
ги приеме. Връщайки се към въпроса 
ви – в творчеството на всеки автор 
няма противоположен полюс. Всичко е 
преплетено и затова големите авто-
ри често дават „накъсо“.

А	приемате	ли	думите	на	Георги	
Лозанов,	който	каза	по	този	по-
вод,	че	сте	поели	„предизвикател-
ството	да	лекувате	обществото	
от	комплексите	му	на	тази	тема“?

Беше ми смешно да ги прочета. Не 
мога да не ги приема, защото са на 
приятел и са точен анализ. Имаше и 
още по-смешна фраза – че съм джен-
дър художник, защото се занимавам 
със социума в секса. Приемам и одоб- 
рения, и неодобрения – красотата на 
живота е да приемеш многообразие-
то. Извън злобата, разбира се. Когато 

има злоба, когато има ненавист, 
когато има ненужна страст, става 
потискащо. Въздухът ти свършва, а 
с него си отива и атмосферата… Не 
само творческата…

А	максимата,	че	сексът	продава,	
приемате	ли?

В момента не съм много наясно с този 
отговор, защото като че ли се зада-
де едно друго, картонено поколение, 
което поне външно не се занимава 
много-много с темата. Вълнообраз-
но се движи интересът към секса, но 
като гледам случващото се в Западна 
Европа и Америка, ми се изправят ко-
сите. Цялата тази т.нар. политичес- 
ка коректност е едно безумие. Да за-
драскаш гърдите на Спящата Венера 
на Джорджоне?!?! Безумие на тълпа 
оглупели пуритани, които не знаят за 
какво става дума. Дано не го докарат 
отново до Светата инквизиция.

Някои	мъже	стигнаха	дотам	да	не	
смеят	да	направят	комплимент	
на	жена…

Всичко зависи от комплимента… Раз-
бира се, че еротиката е част от иг-
рата, част от киното, част от из-
куството. И то много красива част. 
Не мисля, че актрисите в Холивуд 
са света вода ненапита. Нещата 
са по-сложни. Всички сме частици, 

фрагменти от проблема. Отношения-
та между мъжа и жената са… ами да, в 
тях е цялата красота на страстта…

Плод	на	тези	отношения	са	деца-
та,	които	вие	не	заобикаляте	в	
творчеството	си	–	заснехте	иг-
рален	филм	и	поставихте	детска	
опера	по	„Пук“	на	Валери	Петров,	
превърнахте	разкази	на	Хофман	в	
киносюжет,	помним	и	„Г-жа	Дино-
завър“…	Други	режисьори	бягат	
от	детското	и	семейното,	а	вие,	
напротив.	Защо?

По едно време осъзнах – във всичките 
ми филми има по едно дете. Но това не 
е моя заслуга – тя е и на сценаристи-
те. Във филмите на Борис Христов 
(„Смъртта на заека“, „Бащата на яй-
цето“) виждаме случващото се през 
очите на детето. При Рада Москова 
в („Г-жа Динозавър“) децата се лутат 
в света на възрастните. Да не говоря 
за Валери Петров, цялото творчест-
во на когото е страхотно послание 
към децата, толкова мило, толкова 
човешко...

Оказа се, че без да искам, съм вътре 
в детската тема. Друг е въпросът, 
че винаги съм се опитвал филмите 
да подействат и на родителите. За 
децата винаги като за възрастните 
– с разбиране и уважение към техния 
толкова труден за проникване свят.

Анри Кулев, „Имало една война“
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Анри Кулев е роден на 21 юли  
1949 г. в Шумен. През 1974 г. се ди-
пломира като художник-поста-
новчик на анимационни филми в 
Държавния институт по кине-
матография в Москва. Същата 
година постъпва в Студията 
за анимационни филми „София“ 
в Бояна. През 1992 г. създава 
своя продуцентска къща „Ку-
лев филм продукция“. От 1993 г.                         
е професор по анимационна ре-
жисура, основава Катедрата 
по анимация в НБУ. Директор 
е на Световния анимационен 
фестивал във Варна. Член е на 
журито на много международни 
фестивали. Прави самостоя-
телни изложби – графика, ани-
мационни ескизи и живопис – в 
Анеси, Хирошима, София, Обер-
хаузен, Краков, Берлин, Москва, 
Братислава, Пловдив, Варна. 
Кулев е и сценограф на теат- 
рални спектакли на режисьо-
ра Димитър Гочев в Германия.
Създател на игралните филми 
„Смъртта на заека“, „Бащата на 
яйцето“, „Г-жа Динозавър“, „Враб-
ците през октомври“ и „Цахес“, 
на документалните филми за 
Йълдъз Ибрахимова и Иво Па-
пазов – Ибряма, на анимацион-
ните „Хипотеза“, „Постанов-
ка“, „Парцалът“, „Горгоната“, 
„Сламеният човек“ и „Пук“, на 
детската оперна постанов-
ка „Лили и вълшебното би-
серче“, на множество илюс-
трации, карикатури, комикси.

Анри 
Кулев 

Снимате	анимационно,	докумен-
тално	и	игрално	кино,	рисувате	и	
преподавате,	откривате	изложби	
и	организирате	фестивали	–	как	
успявате	да	съчетавате	толкова	
много	ангажименти?

Не е така страшно, както изглежда 
отстрани. Имам една теория, която 
наричам теория на метрото. Кога-
то трябва да минеш разстоянието 
от точка А до точка Б и да не отка-
чиш от скука, ти се отключваш. Не 
мислиш за пътя. Тази теория проти-
воречи на това, че пътят е всичко, а 
целта – нищо. Затова номерът е да 
се отключиш. И ако пътят е живот, 
почнеш ли да обръщаш внимание на 
фрагменти от него, си загубен. Из-
веднъж оглупяваш и остаряваш за 
секунди. Никога не съм обръщал вни-
мание на пътя, за мен това пътуване 
в метрото е някакъв сън. Изтърпя-
ваш го между двете точки – ражда-
не и смърт. И в този смисъл всичко 
става много приемливо. Особено ако 
не бързаш. Занимаваш се с анимация 
и внезапно се появява документал-
ното кино. То ражда герои, които 
просто „плачат“ за игрален сценарий. 
Работиш по сценария и изведнъж ус-
тановяваш, малко като в „Театрален 
роман“ на Булгаков, че като отвориш 
чекмеджето, виждаш, че фигурите 
ти са излезли от текста, разпълзели 
са се в кутията на сцената, и разби-
раш, че това е театър. Тук като от 
приказките се появява Митко Гочев 
и казва: „Идвай в Германия, ще правим 
театър…“. 

Общата пластика, цялата амалгама 
на това нещо е еднородна и същност-
на и не е толкова страшно жанрово 
да прескачаш огради. Когато човек е 
взрян в работата си, обемите идват 
сами. Познавам много такива хора. 
Иван Андонов – фантастичен худож-
ник, аниматор, блестящ актьор, ре-
жисьор, всичко, за което говорим, той 
го имаше и го имаше в дози, достойни 
за уважение.

Но	към	всичко	това	добавяте	и	
възстановяването	на	фестивала	
на	анимационното	кино…

Той и Иван Андонов би възстановил 
анимационния фестивал (смее се). 
Иначе, да, идеята беше добра. Аз мога 
да съм инициатор на нещо, но около 
мен има много качествени хора, гото-
ви за работа. Всички гледаме в една 

посока и фестивалът във Варна е част 
от усилията ни.

Българското	кино	оцеля,	макар	
с	много	мъки,	обиди,	разправии,	
завист,	разединение	–	какво	про-
пуснахте	да	направите	като	гил-
дия,	за	да	ги	няма	днес	поредните	
корекции	в	закона,	поредния	бунт	
заради	недофинансирането	и	т.н.?

Нищо не сме пропуснали. Следвахме 
съдбата си. А тя реши, че времето 
е на приватизаторите и… вкусната 
хапка киноцентър „Бояна“ беше сер-
вирана. Разбира се, сервитьорите 
така и не разбраха какъв печеливш 
бизнес може да бъде киното. Но да 
изтрезнеем и да се върнем към днеш-
ната действителност. Липсва фонд 
„Кино“, няма отчисления от билети за 
американски комерсиални филми, няма 
закон за меценатството! Липсата на 
адекватно финансиране нагнетява 
изкуствена омраза, настройва млади 
срещу стари. 

Грешка	ли	беше,	че	преди	близо	30	
години	цялата	гилдия	напусна	доб-	
роволно	Киноцентъра?

Никой не напусна доброволно Киноцен-
търа, просто ни уволниха. И помен не 
остана от Студия за анимационни 
филми „София“. Но това се оказа малко, 
трябваше да се разруши и споменът. 
Това е животът, прекрасен хаос. От 
теб се иска само да се боричкаш.

Знаете	ли	какъв	ще	бъде	следващи-
ят	ви	филм?

В момента работя пълнометражен 
анимационен 3D филм по приказка-
та „Меко казано“ на Валери Петров. 
Правим го с малко пари, благодаре-
ние на Националния филмов център 
и Българската национална телеви-
зия, трудно и бавно. За такъв филм 
бюджетът в Европа е минимум 10–12 
милиона евро, а в САЩ – 400–500 ми-
лиона долара. Не питайте за нашия. 
Американците правят такива филми с 
хиляди аниматори по целия свят, а ние 
сме десетина човека и аз съм принуден 
непрекъснато да пиша писма: „Моля 
ви да удължим срока“. Това е. Абсурдна 
работа. Без коментар… 
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През 2011 г. режисьорът Виктор Чуч-
ков-син заяви себе си в българското 
кино с успешния дебют „Тилт“, с който 
разказа за екзистенциалните и улич-
ни драми на своето поколение през 
90-те години. В началото на 2020 г. 
бе премиерата на втория му филм 
„18 % сиво“, екранизация по романа на 
Захари Карабашлиев, с Рушен (Руши) 
Видинлиев и Доля Гавански в главни-
те роли. Героите на филма вече са по-
раснали, отдавна не са в България, а в 
търсене на своето щастие някои от 
тях дори са се загубили по пътя. Фил-
мът участва в конкурсната програма 
на София Филм Фест 2020.

Имам	чувството,	че	виждам	поне	
двама	от	героите	на	„Тилт“	в	обра-
за	на	Руши	Видинлиев	–	вече	порас-
нал	и	решил,	че	нещата	няма	как	да	
се	случат	в	България,	затова	поел	
по	пътя	на	щастието	към	Европа.	
Мислехте	ли	в	тази	посока?

Това може би съм аз. Цялата исто-
рия в „Тилт“ беше истинска – за един 
бар, който съществуваше след 90-а 
година, и аз наблюдавах историите 
на тези реални момчета от живота, 
които познавах отпреди това. Те 
говореха как ще отидат на Запад и 
ще имат свобода, интересуваха ги и 
по-житейски, битови неща – досегът 
до вещи. По някакъв начин аз също съм 
от едно поколение, което искаше да 
замине. Най-вероятно историите с 
хора, които се опитват да живеят ня-
къде извън страната си, стоят в мен. 
Затова, когато прочетох романа на 
Захари Карабашлиев, отново ме хвана 
темата за човека, който има мечти и 
ще се опита да ги реализира.

Но	вие	нямате	този	личен	опит.	

Днес е много по-различно. През 90-
те години се говореше за емигра-
ция, а днес говорим за преместване. 

Свободни сме да си хванем багажа и 
да отидем, където поискаме в Евро-
па – да се опитаме да се реализираме, 
да създадем дом, семейство… Свобод-
ни сме да се върнем, когато поиска-
ме. Това е нещо доста по-различно. 
Аз имах възможност още 90-а година 
да уча режисура в Рим, но бях сякаш 
стреснат какво се случва в свят, кой-
то не познавам, и въпреки че исках, 
не събрах куража да отида. Затова 
в моите филми искам да видя герои, 
по-смели от мен, които се опитват 
да отидат на друго място.

Дали	на	подсъзнателно	ниво	не	въз-
пирате	вашите	герои	да	успеят?

А, не. Мисля, че както се говори във 
филма, нещата не са черно и бяло – те 
са по-комплексни. Взаимоотношени-
ята между мъжа и жената са трудни, 
още повече когато се изграждат в 
друга държава, при други обстоятел-
ства, без близки хора. Не мисля, че аз 
ги възпирам. Опитахме се да разка-
жем една история за израстването на 
един мъж, неговите взаимоотноше-
ния с жената, темата за емиграция-
та и мечтите за успех на друго място, 
където може би е по-добре. 

Албер	Камю	казва:	„Единствено	
любовта	ни	прави	такива,	каквито	
сме	в	действителност“.	Героят	на	
Руши	губи	своята	любов	и	всъщ-
ност	така	намира	себе	си.	Това	ли	
е	жертвата,	която	човек	трябва	
да	направи?

Така е било заложено още в гръцките 
трагедии, в най-древната драма-
тургия. Много често, когато имаш 
една цел, по пътя губиш нещо далеч 
по-ценно. В случая – любовта. 

Само	темата	за	емиграцията	ли	
ви	привлече	в	романа?

Първото, което ме привлече, беше 
темата за загубата. Аз си предста-
вих, че съм на мястото на героя, той 
има нещо до себе си, което много оби-
ча и полека-лека съсипва. И накрая го 
губи безвъзвратно. Интересно ми 
беше как след това човек може да се 
изправи. Какъв е твоят път – да оце-
лееш, да поемеш първата глътка въз-
дух, която да те повдигне. Да наме-
риш начина да продължиш да живееш. 

И особено на тази възраст – около 40-
те, на много хора им се случва да пад-
нат отвисоко. Като си направят рав-
носметка, да решат, че не са успели в 
това, за което са си мечтали. Много 
трудно е да се изправят след това. 

Откакто	 съществува	 киното,	
непрекъснато	се	спори	до	каква	
степен	филмът	покрива	литера-
турния	първоизточник.	Лично	аз	
мисля,	че	големите	екранизации	са	
тези,	които	улавят	духа	на	романа.	
Например	в	„Нощта“	на	Антонио-
ни	много	по-хубаво	се	усеща	духът	
на	Албер	Камю,	без	да	е	екраниза-
ция,	отколкото	в	„Чужденецът“	
на	Висконти.	Имахте	ли	такива	
страхове	при	режисьорската	ра-
бота	върху	книгата	или	сценария?	
Защото	романът	на	Захари	Кара-
башлиев	е	изключително	популярен.

Разбира се. Това е много дълъг път, 
през много опити и мисли. Когато за-
почнахме да работим върху литера-
турата, аз мислех, че сценарият ще 
стане много лесно. Казах си, че това 
е роман, готова история, всичко го 
има вътре, само трябва малко да сък-                   
ратим и ще се получи. Оказа се, че 
сме далеч от истината. Сблъскахме 
се с много проблеми. Една адаптация 
е много по-трудна от написването 
на сценарий. Първо, че романът е из-
вестен, поне в България, а от друга 
страна, филмът се прави за света. Аз 
не правя филм само за България. Беше 

История за израстването
С	Виктор	Чучков-
син,	режисьор	
на	„18	%	сиво“,	
разговаря									
Деян	Статулов	

Виктор Чучков, фотография Деян Статулов
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естествен процес, в който търсехме 
как този роман може да се адаптира, и 
в един момент сценарият заживя свой 
живот. Но разбира се, целта ми вина-
ги е била да запазим духа и емоцията 
от романа. Това, заради което сме го 
харесали. От разговори със случайни 
зрители в киносалоните разбрахме, 
че те са изпитали същите силни емо-
ции, каквито са имали при четенето 
на романа. При четенето на една кни-
га всеки различно си представя герои-
те, локациите, музиката, звука… Об-
съждали сме, че това би могло да бъде 
проблем. Затова отдавна решихме да 
направим по-сериозна адаптация, да 
прехвърлим действието в Европа. Аз 
на първо място съм европеец, не се 
чувствам американец. Знам, че Захари 
е живял в Щатите. Аз живея в Европа 
и я смятам за много по-драматично 
място, което доста се промени през 
последните години. Появиха се много 
конфликти. Хората по някакъв начин 
се промениха. А и страшно много наши 
сънародници през последните години 
отидоха в Англия, Германия, Испания, 
Белгия и т.н. Емиграцията от 90-те 
към Щатите е много по-малка. 

Тя	е	различна	емиграция.

Да. И не ми се връщаше във времето 
на 90-те – със стачките, митинги-
те… В книгата те са прекрасни, но 
на мен и на сценаристите на филма 
ни беше интересно да преместим 

действието в Европа. Първо брат ми 
даде тази идея. 

Но	не	само	от	продуцентска	гледна	
точка?

Не. Каза ми, че ще бъде много по-ин-
тересно и актуално. Така се опитахме 
да изградим образите на съвременни 
хора, които живеят в една съвремен-
на Европа, с нейните проблеми. Това 
ни беше посоката. Затова се налага-
ше да направим сериозна адаптация. 
Във филма няма диалози от книгата. 
Сюжетната линия донякъде е запазе-
на, но и променена. Особено към края 
има много нови персонажи, други са 
доразвити или променени. Но струк-
турата и духът на книгата мисля, че 
са запазени.

Има	един	комуникативен	проблем	
в	книгата,	който	вие	сте	избегнали	
–	съвременният	живот	в	Европа	е	
много	по-близък	на	средностатис-
тическия	българин,	 отколкото	
животът	в	Америка	преди.

Аз също мисля така. През последни-
те десет години Европа и Америка 
много се различават като мантали-
тет. Америка е тотално друг свят, 
в който ние даже не можем да вник-
нем и да го разберем добре, както 
и американците трудно разбират 
европейците. 

Защо	сценаристите	са	трима?

Основният сценарий, по който е сни-
ман филмът с окончателната прера-
ботка, е създаден от Хилари Нориш 
и Доля Гавански. Аз също съм участ-
вал във всички разговори, но не съм 
си сложил името, защото сметнах за 
моя режисьорска отговорност поня-
кога да се намесвам в сценария. Об-
съждахме всички аспекти на сценария 
денонощно по телефона и на срещи 
в Англия и България. Всяка нощ сме 
се чували, за да обсъдим какво ще се 
пише на следващия ден, как ще се раз-
вият героите.

По	какъв	начин	Доля	и	Хилари	ус-
пяха	да	се	докоснат	до	българския	
момент	във	филма?	Доля	също	не	
е	живяла	в	България.

Тя не е живяла в България, но от 25–30 
години е в Англия и много добре позна-
ва проблемите на емигрантите. На 
17 години е отишла сама в Англия, за 
да учи актьорско майсторство. Пре-
минала е по целия път на емигранта 
– сама да създаде своето място, дом, 
с мечти, с учене... Нейната мечта е 
била да отиде в страната на Шекспир, 
за да учи театър. 

Това	е	нейният	собствен	опит.

Който е вкаран във филма. А това, че 
тя е половин югославянка, половин 
българка, няма толкова значение.

А	Хилари	как	помогна	за	сценария?

Тя пишеше генерално нещата, от 
всички разговори с Доля и с мен. Но 
там са вкарани много лични наблю-
дения на Доля, нейни приятели, хора, 
които се опитват да се адаптират. 
Хора, които се разпиляват и се изгуб-
ват понякога. Блясъкът на големия 
град, който привлича, понякога уни-
щожава човека. 

Забелязвам	 една	тенденция	 от	
последната	година	–	във	вашия	
филм,	във	филма	на	Лъчезар	Авра-
мов	„Снимка	с	Юки“	и	в	„Котка	
в	стената“	на	Весела	Казакова	и	
Мина	Милева	са	разгледани	пробле-
мите	на	хората,	живеещи	в	чужби-
на.	Връщат	се	или	не,	но	явно	им	
липсва	щастие.

„18 % сиво“, © Чучков Брадърс
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Да, има хора, които опитват, но не 
се чувстват добре. Трудно им е да се 
преборят. Но Доля добре познава це-
лия процес и си отвори сърцето, за да 
се улови този дух в сценария. От друга 
страна, тя познава много добре бал-
канците. Хилари пък познава стила и 
начина на живот в англосаксонската 
култура. Тя има добър усет за обра-
зите на чужденците, защото освен 
двамата главни герои имаме още осем 
епизодични роли, които са на хора от 
Белгия, Германия. 

А	тези	актьори,	които	са	изключи-
телно	органични	във	филма,	как	ги	
открихте?	Ако	български	актьори	
трябваше	да	изиграят	чужденци,	
картината	щеше	да	е	различна.

Филмът трябваше да бъде абсолют-
но автентичен. Сигурно ми се сърдят, 
че не съм взел български актьори, но 
нямах български роли освен двете 
главни.

Руши	и	Доля	живеят	в	чужбина.	
Това,	което	те	играят,	го	позна-
ват	добре.

Затова търсех хора, които имат 
опит навън и по-широк поглед върху 
различните етноси, емиграцията и 
т.н. Защото това винаги оказва вли-
яние и е по-добре образите да бъдат 
разбрани отвътре. Не исках толкова 
да се играе, колкото да изглежда въз-
можно най-истинско, да се чувства. 
Иначе всички актьори във филма бяха 
подготвени, справиха се чудесно за 
времето, което имахме. „Тилт“ е сни-
ман за 44 дни, а този – за 24 дни. Пред-
ставете си какво означава това!

Били	сте	много	бързи.

Не става въпрос за бързина. Притис-
нати бяхме от факта, че като снима-
ме голяма част от филма в чужбина, се 
превръщаме в нискобюджетен филм. 
Работехме с доста по-малък екип, за 
по-кратко време. Затова благодаря 
на всички, които се включиха, без да 
обръщат внимание на този факт. На-
пример относно хонорарите, с които 
английските актьори са свикнали да 
работят… Но те харесаха сценария, 
някак ми имаха доверие и се съгласиха. 
Бяха изключително приятни снимки. 

За английския кастинг пръст имаше 
и Доля. Голяма част от английските 
актьори са нейни колеги, с които тя 
е играла, препоръча ни широк кръг от 
актьори. Накрая се спрях на тези, кои-
то с голямо сърце се хвърлиха в проек-
та. А всеки един от тях има сериозен 
опит и кариера в театъра и киното. 
Актрисата Маделин Канон, която иг-
рае фотографския агент, преподава 
сценична реч на актьори, била е учи-
телка на Доля и Норман в театрал-
ната академия. Имаме прекрасни бел- 
гийски актьори, предложени ни от 
нашия белгийски продуцент. Ще до-
бавя и австрийската актриса Сузане 
Вюст с роли в над 40 филма, много от 
тях наградени. Открих я съвсем слу-
чайно по време на „Берлинале“. Самуел 
Финци, с когото се познаваме отдав-
на, ни отдели от своето време. След 
като беше ясно какви са героите, как 
са изградени техните образи, аз вече 
имах представа какво търсят. Но за 
много кратък период от 2–3 месеца 
трябваше да намерим точните ак-
тьори и те да бъдат изключителни 
професионалисти. Мисля, че успяхме. 

Те	 познаваха	 ли	 българската	
действителност?

Повечето нищо не знаеха за нашето 
кино, не го познаваха.

Питам,	защото	героят	на	Руши	
–	Зак,	говори	доста	спокойно,	без	
комплекси	за	своя	произход.

Да, защото е съвременен българин.

Другите	герои	също	го	приемат	
съвсем	естествено.	Няма	напреже-
ние	от	това	какъв	е,	откъде	идва.	

Тези комплекси са само в главите ни. 
И ние доста често ги показваме в 
нашите филми. Примерно, един из-
морен български герой, беден, без 
самочувствие, който не може да се 
адаптира и да говори с чужди хора. 
Отдавна вече не е така. Голяма част 
от хората, които живеят в Англия, 
се чувстват европейци, имат само-
чувствие. Нещата неусетно са се 
променили. 

Самуел	Финци	е	творец,	който	от	
години	живее	и	успешно	работи	в	
чужбина.

И във филма е в образа на спокоен чо-
век, който се е реализирал, успял на-
вън, като контрапункт на брат си.

Създаването	на	един	филм	е	голя-
мо	творческо,	емоционално	и	жи-
тейско	пътуване.	Каква	е	вашата	
равносметка	в	края	му?	

Имаше моменти, когато си мислех, че 
по-добре да си бях избрал история, 
чието действие се развива само в че-
тири стаи, а не в четири държави. В 
началото си мислех, че никога няма да 
започнем снимки, защото до последно 
имахме проблеми с финансирането. 
Това е копродукция между пет дър-
жави, което допълнително усложня-
ва финансирането, координацията и 
снимките. Благополучния изход дъл-
жа изцяло на моя брат Борислав Чуч-
ков, който, като продуцент, успя да 
доведе нещата докрай и да оправдае 
доверието на чуждестранните ни 
партньори.

Това	е	вторият	ви	филм.	Вече	сте	
на	възраст	40+.	Докога	в	българ-
ското	кино	първите	филми	ще	се	
правят	на	тази	възраст?	Какво	
трябва	да	се	промени?

Първият сериозен проблем в нашето 
кино бе преодоляването на една сери-
озна бездна в продължение на почти 
двайсет години (между 1990 и 2005), 
когато имаше по 1–2 до 5 филма на 
година и покрай това цяло едно поко-
ление творци много трудно се адап-
тира, а и нямаше шанс да снима при 
такова ограничено филмопроизвод-
ство и финансиране. Мнозина не успя-
ха да създадат адекватни на времето 
истории, копродукциите не бяха още 
широко навлезли като възможност 
за работа и набиране на средства. 
Трябваше да мине време. Разбира се, 
основната причина за тези проблеми 
беше, че нямаше среда, в която да се 
разгърне българското кино. С 2–3 фил-
ма годишно няма как да съществува. 
Мисля, че трябва да се увеличи финан-
сирането, да заработи фонд „Българ-
ско кино“. Нужно е да се стимулират и 
мотивират повече авторите да сни-
мат филми. Само така ще се създаде 
естествена професионална и твор- 
ческа среда.
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Да направиш сатира за Хитлер, изиск- 
ва дързост и въображение. И когато 
тя неусетно прераства в драма за 
порастването, можем да си позволим 
пристъп на съжаление. Не че „Джо-
джо Заека“ не е въздействащ филм, 
просто не удържа първоначалното си 
обещание – историята започва като 
игра, иронията бавно ескалира в съ-
перничество с приказната (т.е. дет-
ска) гледна точка към реалността, 

после реалността побеждава и вече 
сме в друг филм. Като да гледаш „Не-
вероятната съдба на Амели Пулен“ и 
внезапно да се озовеш в „Животът е 
прекрасен“ на Роберто Бенини... Ис-
торическата логика оправдава обра-
та в жанра, но нямаше ли да е чудесно 
да ѝ се натрие носът?

Определят новия филм на Тайка Уай-
тити като драматична комедия в две 
части. Първата предизвиква смях с 
интрига и визуални решения, които 
напомнят за Уес Андерсън (особено за 
„Царството на пълнолунието“, 2012). 
Във втората ни връхлита трагедия-
та на нацизма и неговите поддръжни-
ци. А над двете доминира чудесното 

изпълнение на младия Роман Грифин 
Дейвис. 

Някъде в Германия по време на Вто-
рата световна война 10-годишният 
Джоджо „Заека“ Бецлер търпи подиг- 
равките на своите съученици и се 
утешава в компанията на въобража-
емия си приятел Адолф... Хитлер. Ен-
тусиазиран последовател на идеите 
за „арийската нация“, Джоджо става 
свидетел как животът му се преобръ-
ща, когато открива, че майка му Рози 
укрива на тавана еврейското момиче 
Елза...

Трудно е да предизвикаш смях с обра-
за на Хитлер. Дори в киното. В тър-
сене на абсурдната (преди да стане 
зловеща) ирония на цяла една идео-
логия, всестранно надареният ново-
зеландски творец Тайка Уайтити ни 
я представя през въображението на 
едно хлапе. Режисьорът първо ни раз-
смива с непохватността на Джоджо, 
иронизирайки елементи от бита и 
атмосферата в Третия райх, после ни 
тласка в съспенса на безшумната бру-
талност на „лова“ на евреи, присъст-
вието на Гестапо и обесените „враго-
ве на нацията“. Смесването на сатира 
и драма присъства само в трейлъра, 
във филма те съществуват последо-
вателно. С усилие изплуваме от па-
родията, за да осъзнаем реалността, 
водени от тънката нишка на връзки-
те за обувки...

Тайка Уайтити преобръща автори-
тарните кодове на нацисткия режим. 
Гротесков и откачен, хуморът при-
тежава едно неизбежно оправдание: 
тези ситуации са продукт на въоб-
ражението на десетгодишно момче с 
мозък, промит от една авторитарна 
система. Възприемайки наивно, от по-
зицията на Джоджо, идеологията на 
нацизма, режисьорът показва нейна-

Екатерина Лимончева

Помъдряването
на заека та налудничавост – понякога нелепа, 

винаги обезпокоителна. Оригинална-
та гледна точка на Уайтити изгражда 
своеобразен памфлет срещу омразата 
– спектакъл, лишен от дидактика, из-
пълнен с интелигентно забавление, 
а универсалната стойност на посла-
нието е забележителна. 

Чрез интроспекция в исторически 
контекст филмът визира непоноси-
мата нетолерантност, която заразя-
ва детската невинност. Проследявай-
ки последиците от детското желание 
за принадлежност към някаква общ-
ност чрез повтаряне на жестове, 
имитиране на стереотипи и носене 
на смешна униформа, стигаме до ку-
хата защитна черупка от илюзорни 
ценности, отвъд която се случва не-
поправимото.

„Джоджо Заека“ се вписва в пореди-
цата противоречиви комедии, пре-
върнали се в култови, като „Дикта-
торът“ (1940) на Чарли Чаплин, „Да 
бъдеш или да не бъдеш“ (1942, реж. 
Ернст Любич) или „Продуценти-
те“ (1967) на Мел Брукс (последният 
твърдеше, че ако можем да сведем 
Хитлер до нещо смешно, значи сме 
спечелили). Подобно на именитите 
си предшественици, Тайка Уайтити 
поддържа равновесие по тънкото 
въже между смеха и отчаянието. Сму-
теният смях действа като средство 
за постигане на дистанция с действи-
телността и когато разказът вече не 
се нуждае от нея, смехът незабележи-
мо е изчезнал от картинката.

Непохватният, будещ насмешка об-
раз на Адолф, превъплътен от самия 
режисьор, е едновременно находката 
и слабото място на „Джоджо Заека“. 
Защото екранното му присъствие 
е ограничено от житейската зако-
номерност – карикатурата умира в 
драмата. Все по-рядката поява на въ-
ображаемия приятел маркира преж-
девременното съзряване на Джоджо 
и осъзнаването на заблудите. А в па-
метта се запечатва образът на мом-
чето, мълчаливо прегърнало краката 
на майка си...

„Джоджо Заека“, реж. Тайка Уайтити
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В живота на Ерик-Еманюел Шмит има 
два преломни момента, които пред-
решават по-нататъшния му път. 
Първият е, когато 16-годишен гледа 
на сцената Жан Маре в „Сирано дьо 
Бержерак“ и подобно на Сирано, ре-
шава да „заеме красноречието си“ на 
театъра. Оттогава му е неизменно 
верен. Даже прозата му съдържа в 
себе си толкова театрална енергия, 
че много от неговите литературни 
произведения имат и сценична реа-
лизация. У нас това са „Г-н Ибрахим и 
цветята на Корана“ и „Оскар и розова-
та дама“ (от „Цикъл на невидимото“, 
обединяващ притчи, посветени на 
различните религии). Тези две исто-
рии сами по себе си могат да се пре-
върнат в религия. Защото са човечни. 

Защото в тях има нежност, топлина, 
тъга и хумор. В родната му Франция 
се играе „Мадам Пилинска и тайната 
на Шопен“. В този спектакъл Шмит 
излиза на парижка сцена в ролята и на 
актьор: като разказвача и в образа на 
г-жа Пилинска. Книгите и пиесите му 
са философски притчи, в които се го-
вори за религия, за любов и смърт, за 
любимия му философ Дидро, за Фройд 
или за Бог. Убеден е, че публиката 
може да бъде спечелена много по-лес-
но, ако я разсмееш. Той не си позволява 
да демонстрира високомерно своята 
начетеност (учи пиано от 9-годишен, 
получава стабилна музикална подго-
товка в Лионската консерватория, 
завършва престижното училище Ecole 
Normale Superieure). Шмит е сериозен 

автор, който обаче гледа несериозно 
на себе си. И умее да говори просто 
и достъпно за сложни неща. Затова 
си е спечелил прозвището популярен 
философ. А най-невероятното е, че е 
фаворит както на публиката, така и 
на критиците.

Вторият преломен момент го прев- 
ръща от атеист във вярващ човек. 
„През февруари 1989 г. прекосих пус-
тинята Хогар с група от десет души, 
здравословно и спортно пътуване. (…) 
Случи се онова, което без съмнение 
съм търсил – изгубих се. В 7 часа ве-
черта се стъмни, излезе вятър, студ 
завладя пространството и се озовах 
сам, на няколкостотин километра от 
най-близкото село, без вода и храна, 

Син на книгите си

„Толкова	си	по-силен,	
когато	имаш	вяра.	Ще	ми	
се	да	можех	да	заразявам	
със	своята	вяра,	но	това	
е	невъзможно,	защото	
не	бих	могъл	да	дам	
доказателство,	а	само						
да	свидетелствам.“

Анелия	Янева	разговаря	с	Ерик-Еманюел	Шмит

Ерик-Еманюел Шмит, фотография Божидар Марков
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изоставен на тревогата, обречен на 
скорошна смърт и лешоядите. Легнах 
под небето, което ми подаваше ог-
ромни колкото ябълки звезди. Вместо 
да изпадна в паника, аз изпитах об-
ратното на страха – почувствах 
доверие. През онази огнена нощ имах 
мистично преживяване, среща с един 
възвишен Бог, който ме успокояваше, 
учеше ме и ми вдъхваше сила, каквато 
не можех да имам в себе си. На сутрин-
та като следа, подобна на отпеча-
тък в най-интимната моя глъбина, се 
беше появила вярата.“

Сигурно една религия е в най-чист вид, 
когато преминава през някое дете. То 
не я приема с разума, а със сърцето си, 
отсявайки инстинктивно доброто и 
мъдрото от наслояваните през ве-
ковете догми. Може би затова Шмит 
решава да разкаже по една притча за 
християнството („Оскар и розова-
та дама“) и исляма („Г-н Ибрахим…“), 
като ги преплете със съдбата на две 
момчета.

„Родителите ми ме кръстиха за пред 
хората, иначе са атеисти, но когато 
станах на единадесет, ме пратиха в 
неделно училище, защото било важно 
за мен да познавам Светото писание.“ 
Там за първи път среща възрастен – 
отец Понс, уважаващ неговото мне-
ние. Вторият такъв наставник е г-жа 
Пилинска. „Нейните часове по музика 
всъщност бяха житейски уроци. Тя 
ме научи да чувам тишината, да бъда 
вдълбочен. Не успя да ме научи добре 
да свиря Шопен, но ме научи да пиша 
като Шопен – ще рече да търся сък- 
ровеното, да търся интимното. За 
мен писателят е шепот. Както му-
зиката на Шопен е съкровена, така и 
най-красивите текстове не са в сил-
ните тонове, а обратно – в тихите 
тонове. Когато дойде ред двамата с 
г-жа Пилинска да се разделим, тя ми 
каза: „Вие свирите прекрасно Шопен, 
но не на пиано“.

Третото, белязало живота на Шмит, 
е една личност – философът Дьони 
Дидро, на когото е посветена пиеса-
та му „Развратникът“ (сега тя жи-
вее втори живот в репертоара на 
театър „София“ след спектакъла на 

Здравко Митков през 2000 г.). Шмит, 
който е удостоен с най-високата сте-
пен за преподавател по философия 
– agrégation, и става доктор на нау-
ките с дисертацията „Дидро и мета-
физиката“ (по-късно публикувана под 
заглавието „Дидро и философията на 
съблазняването“), нарича този фило-
соф свой кумир и учител.

В навечерието на 60-годишния си 
юбилей (28 март) Ерик-Еманюел Шмит 
дойде в София, за да почете 70-годиш-
нината на Мариус Донкин и да излезе 
на сцената заедно с него в поредното 
представление на „Г-н Ибрахим и цве-
тята на Корана“, което вече 16 години 
е в репертоара на Народния театър.

Днес Шмит е сред петнадесетте 
най-четени автори в света. Наричат 
го Дидро на ХХI в. Той и досега про-
дължава да твърди, че театърът е с 
много по-благородно потекло дори от 
литературата. И че киното не обича 
думите, а още по-малко Словото. Въп- 
реки че написа киносценарии по пиеса-
та си „Развратникът“ (с Венсан Перес 
и Фани Ардан в ненадминат дует) и 
книгата си „Г-н Ибрахим и цветята 
на Корана“ (с Омар Шариф в ролята на 
стария арабин), Ерик-Еманюел Шмит 
продължава да гледа скептично към 
големия екран.

Твърдите,	че	театърът	не	ими-
тира,	а	коригира	живота.	Как	той	
коригира	вашия	живот?

Всяка пиеса, която съм написал, е един 
вид приключение. Начин да изследвам 
сложната природа на чувствата, на 
емоциите, на взаимоотношенията 
между хората, даже сложната мате-
рия на мисълта. Имам пиеса за вяра-
та и атеизма; пиеса, дискутираща 
идеята за смъртта, писал съм и пие-
си на философска тематика. И всеки 
път това не е начин да кажа аз какво 
мисля, а да открия, да разбера онова, 
което виждам. Ако във всекидневието 
ми зададете въпрос за политика или 
философия, не бих могъл да ви отгово-
ря по категоричен начин. Но взема ли 
писалката, всичко си идва на място-
то и вече не е така проблематично. 
Единственият начин да мисля е чрез 

писането. С всяка нова пиеса или ро-
ман ставам все по-зрял, все по-голям, 
все по-висок, ако щете (смее се). Аз 
съм син на книгите си, не техен баща.

Кое	според	вас	е	най-характерното	
за	френската	драматургия,	по	как-
во	е	разпознаваема	от	пръв	поглед?

Според мен основното за френската 
драматургия е, че тя вярва в глаго-
ла, в думата, в дълбочината. За ан-
глийския театър например е по-ха-
рактерно това, което не се казва, 
мълчанието. Затова бихме могли 
да кажем, че английският театър е 
по-скоро театър на мълчанията, до-
като френският е театър на думите. 
И тук не става въпрос само за драма-
тургични техники, а за философия. За 
френската драматургия е характерно 
това, че се опитва да разбере света, 
да проникне в човека, да разплете за-
гадката на живота. Може да се каже, 
че френският театър е дворцов те-
атър: той се заражда в кралския двор, 
във Версай, а там е много важно в ка-
къв език е облечен. Ето защо е по-ско-
ро литературен. Според англичаните 
и американците моите пиеси са too 
wordy – твърде многословни. Това ме 
подсеща за оня аристократ, който на-
времето казал на Моцарт: „Прекалено 
много ноти има при вас“.

Списание	„Телерама“	ви	опреде-
ля	като	разказвач	хамелеон.	Това	
може	ли	да	се	каже	и	за	вашата	
личност?

Мисля, че поведението на хамелеона 
за един писател е доста подходяща 
философия. Не в това да се криеш, а да 
станеш Другия. Докато пиша, аз мога 
да се превърна в дете, в жена, да бъда 
на 60 години, когато съм все още на 
30, и да стана трийсетгодишен, ко-
гато съм вече на шейсет. Според мен 
това, което ме определя най-добре, е 
моето любопитство. Аз съм любопи-
тен да откривам нови и нови неща. 
Вярно е това, което казвате: аз пиша 
пиеси, пиша романи и новели, сни-
мам филми, бил съм коментатор и на 
олимпийските игри през 2016 г., автор 
съм на либрета за музикални произве-
дения. Правя всичко това, защото се 
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страхувам. За мен това е много важ- 
но качество и аз продължавам да се 
страхувам. Ето например страхувам 
се от вечерта, която предстои, защо-
то в един момент ще трябва да изля-
за заедно с Мариус на сцената. Но пък 
и колко съм щастлив, че ме е страх! 
А когато престана да се страхувам, 
това ще е краят. Страхът – незави-
симо дали е породен от природата 
около нас, от Бог, от някой друг човек, 
или чиста случайност – ни е даден, за 
да можем да мобилизираме всичките 
си сили, без значение дали ще ги впрег-
нем в това да избягаме от нещо, или 
да му се опълчим.

Необходимо	ли	е	да	се	изправиш	
пред	смъртта,	за	да	откриеш	Бог	
и	вярата?

Това, което е необходимо, е да изгу-
биш контрол. Понякога става посред-
ством страха – страх от смъртта, 
страх пред опасността. Но пък от-
въд страха от опасността винаги 
стои страхът от смъртта. Когато 
ми беше дадена вярата, аз наистина 
се намирах в опасност – бях се изгу-
бил. Не само в географския смисъл, бях 
изгубил контрол.

Над	живота	си.

Точно така. Изгубил бях контрол над 
живота си, над чувствата си, над 
своите мисли. И точно поради това 
бях открит за нещо друго, защото 
вече не бях техен повелител, както 
дотогава. Ето защо според мен по-
някога е важно да престанеш да вла-
дееш, да спреш да си въобразяваш, че 
ти си господарят. Защото наистина 
не си.

По-лесно	ли	ви	е	сега,	когато	в	жи-
вота	ви	го	има	Бог?

О, да! Толкова си по-силен, когато 
имаш вяра. Ще ми се да можех да за-
разявам със своята вяра, но това е 
невъзможно, защото не бих могъл да 
дам доказателство, а само да свиде-
телствам. Не знам дали съм най-под-
ходящият човек за това, защото съм 
атеист по рождение, по образова-
ние, по свое собствено желание, ако 
щете. Докторатът ми по философия 

е върху Дидро, а той е сред великите 
атеисти. Един от преподавателите 
ми беше Жак Дерида, също изтъкнат 
атеист. Така че не съм аз най-подхо-
дящият за подобно откровение. Това 
откровение обаче беше революционно 
за мен. След него започнах начисто. С 
нови думи, с нови усещания, от нови 
източници и извори.

А	каква	е	философията	на	съблаз-
няването	и	усвоихте	ли	я	от	вашия	
кумир	Дьони	Дидро?

Дидро твърди, че е бил прелъстен от 
философията като от жена – такова 
поетично сравнение прави. То е като 
да следваш някоя жена в желанието 
си да разкриеш нейната тайна. За 
него двете са били едно и също. Тази 
негова теория ми допадна – идеята 
да си отворен за някоя идея. Поняко-
га това е просто флирт и приключва 
много бързо. Друг път е нещо повече, 
а понякога дори свършва с брак. Това 
не е като да притежаваш истината, 
да имаш ексклузивни права върху нея, 
като Доналд Тръмп например, който в 
своите очи винаги е прав. То е поняко-
га да имаш съмнения, непрекъснато да 
си задаваш въпроси и всичко и наново 
да преосмисляш.

Което	е	великолепно	илюстрира-
но	в	пиесата	ви	„Развратникът“.	
А	какво	е	усещането	да	седиш	на	
кресло	№	33	на	Белгийската	крал-
ска	академия	за	френски	език	и	
литература?

Огромна чест. Защото в тази акаде-
мия не кандидатстваш, а те посоч-
ват и те канят. Когато ме поканиха, 
от Академията ми отредиха изклю-
чително почетно място, което преди 
това са заемали Колет, Жан Кокто…

Виждате ли, когато човек работи с 
думите, той непрекъснато се измъч-
ва от съмнения дали е толкова добър, 
колкото би искал да бъде. Случва се 
да го сполетят черни нощи, понякога 
и черни дни заради тия съмнения. И 
дори когато те споходи успехът, пак 
не си уверен. Даже когато получаваш 
признание и награди, пак не си сигурен.

Ами	тези	хора,	които	чакаха	тър-
пеливо	часове	наред	в	Народния	

театър,	за	да	получат	автограф	
и	да	разменят	няколко	думи	с	вас	–	
те	не	са	ли	достатъчно	убедително	
доказателство	за	умението	ви	да	
боравите	с	думите?

О, да, категорично. Това признание за 
мен се равнява на кресло № 33. И въп-                                                                                   
реки това продължавам да се съмня-
вам в себе си. Но гледам да не го мисля 
и всеки път се старая да дам най-доб-
рото. Това е основното. Никога не съм 
чел книгите на Ерик-Еманюел Шмит, 
защото аз съм ги писал, така че нямам 
представа какъв може да е ефектът 
им върху човек, но въп- реки това про-
дължавам – това ми е работата.

Има	ли	някакви	табута	във	вашия	
живот	и	в	писането	ви?

В живота ми – да, в писането – не (на-
търтва го). Чрез писането мога да 
изследвам природата на същински 
чудовища, какъвто е Адолф Хитлер 
например. В живота си гледам да из-
бягвам определени хора и определен 
тип поведение. В книгите си обаче 
мога да ги анализирам. И не бих мо-
гъл да заклеймя категорично злото. 
Всички знаем какво е зло, но нека се 
замислим как се е породило то, откъ-
де е тръгнало. Сигурни ли сте, че са-
мите вие бихте могли да се опазите 
от него? Докато пишех книгата си за 
Хитлер, установих, че е много лесно 
да станеш нацист, да станеш втори 
Хитлер дори. Във всеки от нас дреме 
потенциалът да се превърне във фи-
тил на злото и трябва много да вни-
маваме това да не се случи. Трябва да 
призная, че това не е особено успоко-
яващо откритие.

В книгите ми доста често става дума 
за табута. Даже в една от най-успеш-
ните – „Оскар и розовата дама“ – има 
двойно табу: първо, нелечимата бо-
лест на дете, и второ, смъртта на 
дете. Написах я по много лична и сък- 
ровена причина. Когато я изпратих на 
издателя, си казах: „Божичко, никой 
няма да иска да прочете такава кни-
га“. Но въпреки това я написах. И то 
именно защото е табу. И е нещо, за 
което трябва да се пише.
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Tи дълго пътуваше към светлината, 
сега си сред вълните ѝ, сред бляскаво-
то, ласкаво море, и водиш сребърния 
кораб през дънните води към сънните 
пристанища. Завръщаш се във родна-
та Итака – изядени скали с ръждива 
пръст, красиви бурени с отровни цве-
тове... Не е възможно повече от туй 
да разбереш, не са възможни повече 
победи. Връхлитащата светлина на 
утринта ще те дари с необходимите 
видения. Ще трябва да ги приласкаеш 
и обикнеш, защото са твоите деца и 
трябва да им бъдеш дом, баща, роди-
на, никой.

С тези думи на Минотавъра започва 
пътуването на „Одисей“ към сърцата 
на театралните зрители – точно в 19 
часа на 27 февруари 2019 г. на Голяма-
та сцена на Пловдивския драматичен 
театър. Статистиката: 20 пред-
ставления и 9598 зрители (две от 
постановките в началото на февру-
ари на сцената на Народния театър 
в София). Една година по-късно пог- 
леждамe напред с автора на пиесата 
Александър Секулов, който виртуозно 
сътворява един нов прочит на Омиро-
вата творба. 

Хроника	или	химн	на	времето	е	
този	спектакъл?

За всички, които са се врекли в служе-
не на театъра, спектаклите са хро-
ника. В химни ги превръщат очите 
на зрителите, споделените между 
тях думи, развълнуваните им сърца, 

желанието и усилията да ги помнят. 
Всеки в театъра тайно се надява не-
говите усилия да срещнат подкре-
пата на човешката памет. Ще бъда 
неизмеримо щастлив, ако зрителите 
помнят не само конкретните спек-
такли, но и целия отрязък от време, 
в който всички ние сме служили на 
театъра в Пловдив. Що се отнася до 
„Одисей“, спектакълът бе един залог. 
Трябваше да върнем по подобаващ на-
чин любовта на жителите към тех-
ния театър и това направи процеса 
по създаването на „Одисей“ толко-
ва травматичен и труден. Но Плов- 
див заслужава всичко, през което се 
премина.

Как	една	вечна	тема	като	пъту-
ването	се	чете	днес	–	във	време	на	
динамични	промени,	бързи	тем-
пове,	шеметни	трансформации	и	
модерни	технологии?

Човек има само един път за извър-
вяване – времето на своя живот. На 
подарения му без причина, без осно-
вание, без заслуги, напълно случайно 
и хаотично собствен живот. И в този 
къс време, из който му е отредено 
да скита, той може – ако иска, ако се 
труди, ако вярва, ако учи, ако не се от-
казва – да разбере – и приеме! – сми-
съла на няколко думи, не повече от че-
тири – раждане, любов, смърт и Бог. 
Нека са пет – и памет. Сред думите 
за научаване никога не е личното мес-
тоимение „Аз“. Но това го научаваш 
винаги много късно, на висока цена, а 
понякога и не го научаваш. Личността 
е само тръстиков сал, с който можеш 
да плаваш сред времето и да откри-
ваш островите на тези думи, да ги 
населяваш, да ги обичаш и възпяваш. 
Това е пътуването на Одисей, който 
е човекът. Никаква скорост не може 
да ускори този път, никакви пейзажи 

не могат да заместят твоите собст-
вени. Одисей пътува като всеки човек 
из собствената си празнота и един-
ственото, което научава, е как да на-
кара тази пустота да сияе.

Дали	хората	на	Новото	време	из-
питват	необходимост	да	се	завръ-
щат	в	своята	Итака?	

Боя се, че пътищата на човека се ум-
ножиха, а Итаките стремглаво нама-
ляват. Нямаш ли къде да се завърнеш, 
защо и накъде си тръгнал? Итака е 
основанието да се родиш. Раждаш се, 
за да я помниш и предаваш нататък, 
не си придавай излишна тежест, не 
се дави в безсмислена себевъзхвала. 
Брънка от паметта, невидим неврон, 
това си ти в общото човешко тяло 
през вековете и в това е твоето ве-
личие. Итака не е полюс, не е стрелка. 
Итака е магнитното поле, което пра-
ви посоките възможни. Премахнеш ли, 
забравиш ли, възгордееш ли се, че ти 
самият си магнитно поле – и животът 
е невъзможен. Само Итака те прави 
видим за света, а и за самия теб.

В	едно	интервю	Джейн	Фонда	каз-
ва:	„Творецът	е	като	ретранслa-
тор	–	чрез	него	се	улавят	трудни	
за	чуване	гласове,	които	той	има	
способността	да	усилва“.	Как	се	
ретранслира	митологичен	образ	
като	Одисей	така,	че	да	бъде	чут?	

Когато го мислиш не като идея или ге-
рой, а като човек. Когато чуеш гласа 
му през твоя собствен. Всеки мит е 
увеличителна лупа, през която човек 
може да надникне в самия себе си и да 
разбере ближния.

Измина	една	година	от	премиерата	
на	постановката.	Как	се	промени	
тя,	как	се	промениха	творците	в	
нея?

„Итака	е	основанието	да	
се	родиш.	Раждаш	се,	за	
да	я	помниш	и	предаваш	
нататък,	не	си	придавай	
излишна	тежест,	не	
се	дави	в	безсмислена	
себевъзхвала.“

Одисей
една година по-късно

Разговор	с																			
Александър																													
Секулов	
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Бих се чувствал щастлив, ако за всич-
ки, които взимат участие в спектакъ-
ла, процесът по неговото създаване 
остави неповторим спомен, ако вина-
ги ги повдига над земята и ги кара да 
вярват в себе си. Мен лично ме смири 
окончателно пред силата на общите 
усилия, на вдъхновените общи усилия. 
Колкото по-малък се чувствам в един 
процес, толкова повече намирам сми-
съл да се занимавам с изкуство.

Като	драматург	–	с	разума	или	със	
сърцето	си	„тръгнахте“	и	се	„за-
върнахте“	към	„Одисей“?

Явно не с разума, щом се наложи да 
пиша текста четири пъти. Одисей 

тревожи съзнанието ми от юношес- 
ките ми години. И продължава да ме 
прелъстява. 

През	колко	„прераждания“	мина	
текстът?	Труден	ли	беше	пътят	
до	него?	Бихте	ли	го	извървели	пак	
по	същия	начин,	ако	можехме	да	
върнем	времето	назад?

Текстът претърпя няколко редакции 
и навярно е имало смисъл от всяка 
една от тях. От първата отпадна 
илюзията, че може да се стои близо до 
текста на Омир. При втората се поя-
виха странните образи на боговете. 
При третата Пенелопите станаха 
десет. А четвъртата се писа до пос-                     
ледния ден на премиерата. Една годи-
на отне целият процес. Извървял съм 
този път, защото не е могло да не 
бъде извървян. Сега не бих искал да ми 
се повтаря по ред лични причини. На-
вярно лъжа себе си, че процесът може 
да бъде по-лек и ведър. Няма да ми е за 
пръв път подобна самоизмама.

„Да	напишеш	поезията	на	човека,	
който	се	бори	със	съдбата“	и	„да	
отидеш	на	места,	които	не	позна-
ваш“	–	това	ли	бяха	предизвика-
телствата	лично	за	вас?	

Всеки път най-трудното е да забра-
виш какво си правил преди. Толкова е 
мъчително! Да се лишиш от позна-
тите образи, да усвоиш нови профе-
сионални умения, да се удариш челно в 
теми и драматургични ситуации, кои-
то са ти съвършено чужди... Да чуеш 
нов глас, да усвоиш нов език, който ще 
ти е позволено да употребиш само и 
единствено за този спектакъл, и той 
да е подчинен на режисьорската ви-
зия, да му помага, а не да му пречи. С 
една дума, да се превърнеш в ученик, 
който всеки ден учи по нещо.

Първия	път,	когато	гледах	„Оди-
сей“	в	Пловдив,	толкова	силно	ме	
докосна,	че	след	края	един	час	се	
разхождах	из	града	и	не	можех	да	се	
спра.	Сякаш	исках	да	удължа	въз-
можно	най-много	това	пътуване.	
Като	започвахте	да	работите	по	
този	проект,	подозирахте	ли,	че	

„Одисей“	ще	стане	точно	това,	
което	е	–	одухотворен,	хипноти-
чен	и	силен?

Спектакълът е такъв, защото режи-
сьор е Диана Добрева. Тя те вади от 
собствените ти клишета и с лекота 
преминаваш през най-невъобразими 
препятствия. Без всеки от нас навяр-
но този спектакъл би бил възможен, 
но без нейната фантазия, воля и вле-
чение към красотата като категория 
на епоса – не. Работейки с нея, всеки 
от екипа отива в нови пространства, 
развива се, учи се, наслаждава се на по-
дарения и усвоен кураж.

Кога	 „Одисей“	ще	 излезе	 извън	
България?	

Когато – и ако! – Министерството на 
културата и община Пловдив узреят 
за това. Възможно е и никога. Лич-
но аз знам държави, които успешно 
показват значимите си театрални 
постижения.

Каква	е	следващата	ви	мечта	в	
театъра,	къде	искате	да	стиг-
нете	със	следващото	театрално	
пътуване?	

Екипажът е същият – Диана Добрева, 
Петя Диманова, Мира Каланова, Ма-
рина Райчинова, Деян Георгиев и моя 
милост, а посоката е романът на Але-
сандро Барико „Коприна“.

Разговаря Мария Панайотова

„Одисей“, по Омир, автор Алексан-
дър Секулов. Режисьор Диана Доб- 
рева, сценография и костюми Мира 
Каланова, музика Петя Диманова, 
музика на живо Янис Пантазис, хоре-
ография Деян Георгиев, видеодизайн 
SENSELAB, дизайн на визуализациите 
Петко Танчев. Участват: Константин 
Еленков, Стилиян Желязков, Добрин 
Досев, Алексей Кожухаров, Ивайло 
Христов, Симеон Алексиев, Ивана Па-
пазова, Елена Кабасакалова, Маргита 
Гошева, Тодор Дърлянов, Радина Ду-
манян, Троян Гогов, Деян Георгиев, Пе-
тър Дочев, Василена Винченцо и много 
други. 

Александър Секулов е роден 
на 6 януари 1964 г. в Пловдив. 
Работи като драматург в 
Пловдивския театър. Автор 
е на пиесите „Светли хотел-
ски стаи“ (2005), „Няма ток за 
електрическия стол“ (2015), 
„Дебелянов и ангелите“ (2018). 
Два пъти е носител на нацио-
налната награда Аскеер за съв-                                
ременна драматургия (2016, 
2019). Автор е на книгите със 
стихове „Седмо небе“ (1988), 
„Високо, над далечината“ (1997), 
„Карти и географии“ (2010), 
„Море на живите“ (2016), „Хро-
ники и химни“ (2018). За книга-
та „Море на живите“ получава 
националните награди Перото, 
Николай Кънчев, Христо Фотев, 
Орфеев венец. Автор е на рома-
ните „Колекционер на любовни 
изречения“, „Малката свети-
ца и портокалите“, „Господ 
слиза в Атина“ и „Островът“. 

Александър 
Секулов
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Винаги, когато посещавам изложби на 
Андрей Даниел, имам чувството, че 
съм обладан от някакъв, бих го наре-
къл, разкошен магизъм, чиито наелек-
тризирани теми – предизвикателни 
и впечатляващо стилизирани, са със- 
редоточени около намерението му да 
бъде артист и около връзките му, в 
качеството на артист, с хората, жи-
вота и предметите. При това с при-
съствието на завидна лична култура. 
И с винаги наложената престижна 
представа за себе си.

Картините му всеки път, на вся-
ка негова изложба, са зашеметя-
ващ конгломерат от представи 

– въздействащи с яркото драматизи-
ране на живописното пространство, 
с художествените комбинации около 
тълкуваните предмети, с фотограф-
ската фикция на живописта, със смес-
ването на исторически препратки; 
с образи, извикани от паметта, или 
сцени, видени само от вътрешното 
око. И с тази си щедрост ни помага да 
се възхитим на неща, които не поз- 
наваме или с които сме привикнали. 
Дава ни назаем очите си, за да им се 
насладим.

През 90-те години повечето от 
художниците се хвърлиха масо-
во в абстрактни импровизации и 

композиции, мислейки, че по този 
начин изразяват свободата си, или 
по-скоро да покажат, че и през тота-
литарния режим са били съпричастни 
към онова, което дълго време за тях 
е било табу. Андрей не пожела да про-
мени начина си на рисуване, защото 
смяташе, че е прав в това, което пра-
ви. Той винаги е бил човек, потопен в 
живота.

И се втурна в огромна работа. „Изкус- 
твото се нуждае от нещо огромно“, е 
казал Дидро. А „огромното нещо“ оз-
начава да излезеш от нормите. Това 
протича както на нивото на знание-
то, където се постигат необикно-
вени синтези, така и в областта на 
психологията, където можеш да се 
разровиш и разкрепостиш духа си. 
Всичко това Андрей, както говорят 
поредните му изложби, е извършил 
старателно и последователно в своя-
та живопис. И е стигнал до съзнание-
то, че трябва, че е време да го обясни. 
Впрочем, както сам твърди в предго-
вора на книгата си, той го е обясня-
вал десетки пъти, но устно, което 
според него „не може да се смята за 
доказателство“, и затова решава да 
пропише. Именно там, на хартията, 
се вписват най-ясно чувствата, там 
придобива плътност мисълта и про-
блясват светкавиците на интели-
гентността, които в тази негова не-
обикновена мемоарна книга (наречена 
така просто, дори обикновено „Неща, 
места, хора“) се оказват повече от 
разточителни.

И веднага след забавния тон на пред-
говора с вмъкнатия каламбур, че даже 
хора, които не четат, са почнали да 
пишат, че видите ли, и самият той 
не е писател, разказаните истории, 
срещи и спомени с множествата въп- 
роси, плътността на преживяното, 

Иван Теофилов

Светкавиците на интелигентността 

В памет               
на Андрей Даниел 
(1952–2020) 

„Картините	му	са	зашеметяващ	конгломерат	от	
представи	–	въздействащи	с	яркото	драматизиране	
на	живописното	пространство,	с	художествените	
комбинации	около	тълкуваните	предмети,	с	
фотографската	фикция	на	живописта,	със	смесването	
на	исторически	препратки“.	Слово,	четено	на	
премиерата	на	книгата	на	Андрей	Даниел	„Неща,	
места,	хора“	в	Художествената	академия	на	7	април	
2011	г.

Андрей Даниел, „Парад“, 1991 г.
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причудливите арабески на въобра-
жението, аристократичната ирония 
и внимателното изграждане на мо-
нолитния изследователски поглед са 
приключения на духа, поел пътя към 
собствената си същност. Особена-
та оптика на писането му наистина 
удивява. Словото му притежава син-
тетична способност, присъща на ми-
сълта му.

Още в необичайния спомен за пътува-
нето му до Израел, необичаен, защото 
става дума за пътуване на шестго-
дишен хлапак (впрочем аз точно от 
тази му възраст го познавам), се на-
лагат състояния на интензивна емо-
ционалност. Впечатлителен хлапак, 
върху когото се стоварва „водопад 
от цивилизационни и природни чуде-
са“, предстои му да живее „в един ог-
ромен и безкрайно интересен свят“. 
Този спомен не е случаен, защото е 

първичното пробуждане в него на 
фантазьора, тоест неизменната пре-
людия към осъществяването му като 
художник. И по-нататък младежки-
те му приключения из Полша, където 
авангардните настроения през онези 
мракобесни години бяха достигнали до 
най-висок праг на възбудимост. Въл-
нуващият разказ за изложбата му в 
Лондон, еуфоричните гледки, които го 
обгръщат отвсякъде като „огромни 
колажни композиции“, в пътните му 
бележки из Индия, Египет и Истан- 
бул, смирените преклонения пред зна-
менитите му кумири Вера Недкова и 
Иван Ненов и великолепните миниа-
тюри в края на книгата са нещо като 
прекосяване на себе си, като вик на 
личността на кръстопът сред масо-
вата психодрама на това наше про-
кълнато време. В тази книга словото 
запазва правата си, ала картините 
неизбежно го преследват и двете 
повече не могат да се разделят, или 

по-точно се превръщат в транспози-
ция на едното в другото.

До този момент Андрей много е тър-
сил и протестирал, отричал и открил. 
Сега иска да узнае и сподели научено-
то. Какво е това – облог или равно-
сметка? Това тръгване към вътреш-
ния свят, за да достигне до света 
на съзнанието и мечтата! Всичко е 
толкова съблазнително в тази книга. 
И ти става толкова хубаво, че един 
голям художник е таил в себе си и един 
надарен писател!

Светкавиците на интелигентността 

Андрей Даниел (1952–2020) е ро-
ден в Русе. Син е на големия те-
атрален режисьор Леон Даниел. 
Завършил е Художествената 
академия в София, където от 
1992 г. е доцент, а от 1998 г. –                                                      
професор по живопис. Има над 
100 участия в представител-
ни изложби на българското 
изкуство в страната и зад 
граница, както и над 50 публи-
кации. Автор на книгата „Неща, 
места и хора“, 2011 г. Негови 
творби са притежание на НХГ, 
СГХГ, художествени галерии в 
страната, държавни и частни 
колекции в Швейцария, Холан-
дия, Италия, Финландия, Изра-
ел, Испания, Франция, Англия, 
САЩ, Германия, Канада, Южна 
Корея и др. Автор е и на че-
тири стенописа във Варна,                                           
на няколко сценографски про-
екта в различни театри в Со-
фия. През 1996 г. е куратор на 
изложбата „Български еврейс- 
ки художници“ под егидата на 
Еврейския музей във Виена. 
През 1994 и 1995 г. води магис-
търски клас по живопис в Сеул.

Андрей 
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Една от задължителните изложби 
през 2020 г. е най-голямата експози-
ция на Ян ван Ейк досега, подредена в 
Музея за изящни изкуства в Гент, Бел-
гия, до 30 април. Наречена е „Ян ван 
Ейк. Оптическа революция“. Картини 

на художника от целия свят – Лондон, 
Виена, Берлин, Антверпен, Брюге, 
Мадрид, Сибиу, Вашингтон, Филадел-
фия – заедно с още сто късносредно-
вековни произведения, вдъхновени 
от него, проследяват траекторията 

на западноевропейското изкуство 
през XV в. Защо Ван Ейк е пионер в из-
куството и какво може да се види по 
време на изложбата? Един от асис-
тент-кураторите в музея – Матиас 
Депортер, споделя повече.

Как	се	роди	идеята	за	изложбата?	
2020	е	годината	на	Ван	Ейк	в	Гент.	
Кое	беше	първо	–	изложбата	или	
посвещението?

След като вече имаше планове да се 
реставрира Гентският олтар („Пок- 
лонение на агнеца“), беше взето ре-
шение това да се случи именно в 
Музея за изящни изкуства и тогава 
се роди идеята за изложбата. Крал-
ският институт за културното на-
следство започна реставрацията 
на двете крила отвън и отвътре на 
олтара през 2012 г. и приключи мина-
лата година. За първи път олтарът 
ще може да се види такъв, какъвто 
е бил нарисуван от Ван Ейк, доста 
по-различен от изображенията, кои-
то познаваме от векове. Впослед-
ствие се реши и честването на Ван 
Ейк през 2020 г. Вторият акцент 
след изложбата е откриването на 
посетителския център в катед-                                                                                    
ралата „Св. Баво“ тази есен, където 
Гентският олтар ще бъде позициони-
ран отново.

А	с	каква	концепция	подходихте	
към	изложбата?	

Ян ван Ейк 
Разговор	на																	
Данислава	Делчева																		
с	Матиас	Депортер,					
един	от	кураторите	на	
най-голямата	експозиция											
на	Ван	Ейк,	която	може		
да	се	разгледа	до	30	април	
в	Гент	

революция на окото

Гентски олтар, 1432 г., външни крила © www.lukasweb.de – Art im Flanders vzw
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В сърцето на изложбата са, разбира 
се, реставрираните крила на Гентския 
олтар. Това ни даде възможност да 
представим оптическата революция 
на Ван Ейк и да изправим срещу олта-
ра други негови творби – картини, ми-
ниатюри, рисунки, скици и скулптури, 
които осветляват този значим пери-
од в развитието на западната живо-
пис. Също така имаме възможността 
да покажем картини на италиански 
художници от времето на Ван Ейк 
като Мазачо, Фра Анджелико, Пизане-
ло. Посетителите веднага ще забеле-
жат разликата между италианските 
творби и тези на Ван Ейк. Можем да 
напишем книги за това и да го обясня-
ваме с думи – каталогът ни включва 
500 страници с научна информация за 
Ван Ейк, но да покажем Благовещение-
то на Доменико Венециано от Кейм-
бридж до Благовещението на Ван Ейк 
от Вашингтон, наред с това от Ол-
тара, е безценно и със сигурност ще 
срещне голям интерес. 

Какво	предполага	заглавието	на	из-
ложбата	„Оптическа	революция“?	

В най-широк смисъл заглавието има 
общо със способността за виждане и 
наблюдение. Ван Ейк е майстор на наб- 
людението на действителността, а 
също и майстор на детайла. Той е на-
блюдавал природата – луната, ска-
лите, дърветата, както никой друг 
преди него. Вероятно е имал основни 
теоретични познания за оптиката – 
как светлината се отразява и поглъ-
ща, за начина, по който се пречупва и 
променя в зависимост от материя-
та, върху която се отразява. Така че 
в този смисъл той е бил pictor doctus 
– образован художник. Също така е и 
един от първите, ако не и първият, 
който подписва творбите си… 

Мотото	му	„Както	мога“	е	попу-
лярно.	Как	го	интерпретирате?

„Както мога“ означава: „Нарисувах 
я по най-добрия начин, на който съм 
способен“. Ван Ейк е знаел донякъ-
де латински и гръцки. Общоприето 
е било за високообразованите хора 
да говорят тези езици, но не и за 

Ян ван Ейк 
Ян ван Ейк е роден в Маасейк 
около 1390 г., починал e на 9 юли 
1441 г. Препитавал се като при-
дворен художник на херцога на 
Бургундия Филип III Добрия. Бла-
годарение на отношенията им 
е имал рядката за времето си 
възможност да пътува често 
и да се среща с аристократи, 
духовници, книжовници. Самият 
художник е бил добре образо-
ван, с познания в областта на 
физиката, химията, оптиката, 
ботаниката, класическата ли-
тература, математиката. 
Бил изключителен изследова-
тел и естествоизпитател, 
а в картините му ясно личи 
любопитството към природа-
та. Приносът на Ван Eйк е в 
духа на Предренесанса. Той е 
един от първите, които под-
писват творбите си, имал е 
изявен усет към детайла и на-
туралистичното изображение, 
създал множество портрети в 
три четвърти. По-популярни 
негови творби са Гентският 
олтар (1432), „Джовани Арнолфи-
ни и съпругата му“ (1434), „Бла-
говещение“ (1434–36), „Порт-
рет на мъж с тюрбан“ (1433).

Ян
 ван Ейк

художниците. Винаги говорим за ита-
лианските художници от Ренесанса 
като за високообразовани и запознати 
с литературата. Ала Ван Ейк е имал 
познания и за Античността, опти-
ката, математиката, географията. 
Затова оптическата революция е ре-
волюция на окото и ума. 

Има	ли	нещо	ново,	което	научих-	
те	в	процеса	и	подготовката	на	
изложбата?

Едно от нещата, върху които акцен-
тираме във въведението към излож-
бата, е, че в миналото учените – из-
куствоведи и историци – са гледали 
на Ван Ейк единствено и само като 
на придворен художник, а не като на 
човек, роден в областта на Маас, обу-
чавал се в гилдия, живял в Брюге, имал 
деца и т.н. Този исторически кон-
текст е от изключително значение 
за изкуството на Ван Ейк. Градският 
контекст и икономическият бум по 
онова време, които водят до създава-
нето на творческа среда, са създали 
възможност изкусните му картини да 
просъществуват.

Що се отнася до неговите способ-
ности за наблюдение, има нещо, кое-
то повечето хора не знаят: Ван Ейк 
е рисувал луната няколко пъти. Той е 
изобразил лунната повърхност с кра-
терите така, както я е видял. Той е 
първият художник, който я е напра-
вил реалистично, и то 80 години пре-
ди Леонардо да Винчи. 

Ако	трябва	да	представите	Ван	
Ейк	на	човек,	който	не	знае	нищо	
за	него,	какво	бихте	казали?

Ван Ейк изцяло е променил начина 
на рисуване благодарение на съвър-
шеното владеене на техниката с 
маслени бои. По онова време е било 
много трудно да се рисува с масло, 
защото времето за съхнене е било 
доста по-дълго, а той е експеримен-
тирал много. Друго негово откритие 
е портретът в три четвърти, който 
е бил новост за времето си. Неговият 
интуитивен усет за перспективата 
придава на творбите му усещане за 

дълбочина. По някакъв начин всички 
художници са повлияни от Ван Ейк. 
Той е като комета, паднала на земя-
та. Нещо повече – той внася всеки-
дневния живот в живописта и слива 
действителността с изкуството.
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Изложбата на Цветан Кръстев в Му-
зея за съвременно изкуство САМСИ е 
събитие, което отдавна трябваше да 
се случи и съвсем естествено прово-
кира голям интерес у заинтересова-
ната публика. Ако е вярна тезата, че 
процесите в „полето“ на културата 
притежават най-вече символно зна-
чение, можем да кажем, че на софийс- 
ката сцена най-сетне окончателно 
се социализира един автор, който по 
своята оригиналност не отстъпва на 
утвърдените имена в съвременното 
българско изкуство. Показаните в за-
лите на Музея произведения предста-
вят творческия път на Кръстев от 
средата на 80-те години на миналия 
век до днес. Тематичните линии, около 
които е организирана експозицията, 
могат да бъдат проследени през приз- 
мата на разнообразието от техники 
и технологии – започвайки с първите 
акции в традицията на т.нар. ленд- 
арт, документирани с фотографии, 
до видеото, което поне на пръв поглед 
се явява основното изразно средство 
в настоящите търсения на автора.

Дори при сравнително беглото запоз-
наване с изложбата възниква впечат-
лението, че творчеството на Цветан 
Кръстев носи изконно личен характер. 
В центъра е фигурата на художника, 
например при изложените снимкови 
портрети през различните години 
от неговото детство до днес в „Ав-
токонвенция“ от 2001 г., както и в на-
истина впечатляващите като брой и 
идейно богатство видеа. Ако можем 
да говорим за смислов център, за чер-
вена нишка, то тя най-вероятно е 

залегнала в тематиката за човека и 
природата. Водата, морето, живата 
и неживата материя и историческо-
то място на homo sapiens във всичко 
това – очевидно подобни философски 
въпроси интересуват Кръстев още 
от самото начало на творческото 
му развитие. Отсъстват директ-
но представени проблемите на по-
литиката или социалното, може би 
екологията донякъде препраща към 
реалността, намираща се отвъд вът- 
решния свят и идеите на автора.

Комбинацията между лендарт и ви- 
деоарт в по-новите произведения 
дава възможност не само да бъдат 
изследвани и изградени връзките със 
заобикалящата среда, но и да се овла-
деят и синтезират по собствен начин 
утвърдилите се в концептуализма 
прийоми в боравенето с визуалните 
медии. На фона на природата и нейни-
те стихии човекът изглежда малък и 
незначителен. Художникът обаче да-
леч не е просто част от общата кар-
тина, той се движи, действа, търси 
взаимовръзки, вдъхва живот на вка-
менелостите по морския бряг и взема 

активно участие в течащите около 
него безименни и надличностни про-
цеси. Героят на историите на Цве-
тан Кръстев – защото повечето от 
неговите видеа носят разказвателен 
характер – като че ли приема себе 
си и своите стремежи сериозно, но 
същевременно е очевидна иронична-
та трактовка на крещящата несъ-
размерност между индивидуалните 
усилия и контекста, в който те са 
проявени.

Например следното миниповество-
вание, представено в един от видео- 
филмите: художникът се катери по 
скала, продължавайки все по-нагоре. 
И без да се замисля, зрителят авто-
матично започва да търси смисъл в 
случващото се, да се пита за вътреш-
ните състояния на движещата се 
фигура, които биха могли да обяснят 
действията ѝ и да привнесат логика 
в нейното поведение. Следва поан-
тата – Кръстев стига върха, взема 
някакъв особен „светещ“ предмет в 
ръка (очевидно продукт на техничес- 
ка манипулация в движещото се изоб- 
ражение) и започва да слиза обратно 

Иван Попов

Къси съединения 
Цветан	Кръстев,	
„Игри	с	очевидността	
и	субективните	
ограничения“,	Национална	
галерия,	Софийски	арсенал	
–	Музей	за	съвременно	
изкуство,	куратор	
Павлина	Младенова,													
23	януари–1	март	2020	г.

Цветан Кръстев, „Рециклиране на съдържанието“, 2000 г.
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надолу. Като че ли всичко е ясно: тук 
с изразните средства на съвременна-
та естетика е интерпретиран Про-
метеевият мит. Но именно играта, 
вторичната обработка на медията 
създава дистанция към подобни „из-            
вечни“ тълкувания и провокира въп- 
роса дали не би трябвало да се за-
мислим върху собствения си импулс да 
приписваме на човешките намерения 
и стремежи по-голямо значение, от-
колкото те всъщност заслужават.

Кръстев уверено разграничава роля-
та си на художник от тази на участ-
ник в инсценираните от него исто-
рии, в много от видеата е интегриран 
неговият глас, който обяснява или пък 
коментира съдържанието. Налице е 
характерното за концептуалното 
изкуство еклектично преплитане на 
разнообразни изразни средства, без 
това обаче да се случва по инерция 
или механично. Способността за от-
криване и създаване на най-различни 
„ситуации“ очевидно представлява 
органична част от светоусещането 
на този автор и той извлича максиму-
ма, изследвайки различните ъгли и ка-
нали за осмисляне на онова, към което 
вниманието му спонтанно се насочва.

Показаните произведения реализират 
може би най-фундаменталния посту-
лат на модернизма, гласящ, че само 
и единствено индивидуалността на 
художника представлява критерий за 
определяне на направеното от него 
като „изкуство“, а не като нещо дру-
го. Почти парадоксално обаче никъде 
не се наблюдават егоцентрика или 
патос – два до болка познати, и то не 
само в България, странични ефекта 
на съвременното изкуство, за които 
един немски критик неотдавна фор-
мулира изключително точния израз 
„идентичностен кич“. Личността на 
Кръстев не се натрапва, а това поз-
волява да се стигне до пълноценна ко-
муникация между него и публиката.

Разработването на темата за при-
родата и човека, ситуирането на 
индивида в трескавата съвременна 
градска среда са отправна точка на 
един проект, който проблематизи-
ра начините, по които сме свикнали 

да възприемаме физическата и соци-
алната реалност. Творчеството на 
Кръстев активно мобилизира, но и 
провокира онези очаквания и нагласи, 
заложени в познавателния и ценност-
ния хоризонт на зрителя. Например 
обектът „Самодостатъчност“ от 
2016 г. представлява обикновен елек-
трически разклонител, чийто кабел 
е включен в самия него, превръщай-
ки се по този начин в затворен кръг. 
Културният и религиозен символ на 
безкрайното и вечното е въплътен в 
едва ли не най-всекидневия предмет, 
който бихме могли да си предста-
вим („цените на тока“…), а подобно 
неочаквано събиране на едно място 
на високо и ниско, на извисено и ба-
нално няма как да не направи „късо 
съединение“ между двата свята, в 
които всеки от нас живее – единият 
абстрактен и абсолютен, а другият 
конкретен и тривиален. Тук нищо и 
никой не се взема насериозно, препли-
тането на символни „редове“ ни поз-
волява както да ги свържем, така и да 

се дистанцираме (и то едновременно) 
от тях, което в обичайния случай едва 
ли бихме направили.

Хуморът на Цветан Кръстев е много 
повече от индивидуална особеност 
и съпътстващо явление. С оглед на 
цялостната експозиция може да се 
каже, че изнамирането на ситуации 
и истории, в които зрителят като че 
ли по естествен път открива прово-
киращи смеха неестествени движе-
ния, абсурдистки комбинации и несъ-
ответствия, представлява основен  
творчески принцип на автора. Това 
изкуство изследва, представя и обе-
динява елементи от реалността, кои-
то принадлежат към различни поня-
тийни категории, изкристализирали в 
процеса на социализиране, благодаре-
ние на който индивидът се превръща 
в елемент от споделяна с останалите 
виртуална общност. Пример за подо-
бен подход са онези (визуално обра-
ботени) акции на автора, при които 
той е в състояние да преодолее физи-
ческите параметри и ограничения на 
пространството, понеже ги „вижда“ 
по свой начин – например в „Остатъч-
на функция“ от 2015 г. Вътрешният 
и външният свят могат да влязат в 
синхрон, достатъчно е да променим 
перспективата си на възприятие.

В изложбата по собствен начин при-
съства неизменният въпрос за роля-
та и функциите на изкуството в една 
фаза от неговото развитие, когато 
буквално не съществува критерий 
за разграничаването му от остана-
лите сфери на социалната действи-
телност. Кръстев насочва нашето 
внимание към онези „пробойни“ в мен-
талната и ценностна „картина“, кои-
то само един художник е в състояние 
да открие. Този постоянно развиващ 
се интелектуален експеримент черпи 
своята виталност от способността 
да ни отваря очите за моментите, в 
които привидно сигурното и познато-
то се оказва неподатливо на човешки-
те усилия за овладяване и контрол. По 
естествен начин изложбата баланси-
ра между смешното и непреходните 
проблеми, които единствено нашият 
биологичен вид е в състояние да си 
постави.
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Признавам чистосърдечно, че доско-
ро не знаех нищо за Маргарита Ми-
лиджийска (1910–2001) – художничка, 
която по различни причини дълги го-
дини е стояла встрани от талвега на 
изобразителното изкуство в Бълга-
рия. Пропуснал съм самостоятелни-
те ѝ изложби през 1984 г. в тогаваш-
ната, отдавна закрита галерия на бул. 
„Руски“ 6 и през 1999 г. във все още съ-
ществуващото изложбено простран-
ство на „Шипка“ 6.

За щастие галерия „Лоранъ“, която 
освен всичко друго се специализира 
предимно в издирването, събирането 
и популяризирането на непознати или 
малко известни страници от нашето 
художествено наследство (живопис, 
скулптура и графика), устрои неголя-
ма, но обхватна експозиция на тази 
авторка, която заслужава нашето 
внимание. Лаврен Петров очевидно е 
галерист с особен усет и с определен 
афинитет към откривателство.

От чудесния каталог към изложбата 
научавам, че Маргарита Милиджийс- 
ка, завършила живопис в Художест-
вената академия при проф. Никола 
Маринов, дълги години е преподавала 
руски език в същата академия. При-
ета за член на СБХ през 1946 г., тя е 
изключена от Съюза през 1957 г. В ония 
времена както актът на приемане 
(„инициация“), така и особено изключ-
ването (своеобразен „остракизъм“) 

представляват събития, натоварени 
със значителен символичен смисъл и 
най-важното – носещи определени на-
пълно реални последици за личността, 
някои от които със съдбоносен ха-
рактер. Изключването тогава (в 
частност) форсирано води до лиша-
ване от работа, от възможности за 

Чавдар Попов

Една полузабравена

110	години																																		
от	рождението																									
на	Маргарита	
Милиджийска

художничка

социализация на художническата про-
дукция, от достъп до материали.

Тези факти, по всичко изглежда, оп-
ределят маргинализацията на една 
художничка, която при друго стече-
ние на обстоятелствата вероятно 
би се радвала на значително по-голя-
мо внимание както от страна на ху-
дожествената критика, така и сред 
зрителите.

Изложбата има характер на „пред-
ставителна извадка“ и съдържа кар-
тини на Маргарита Милиджийска, 
нарисувани от края 30–40-те докъм 
70-те години на ХХ в. По отношение 
на предпочитаните сюжети и мотиви 
те се разполагат, най-общо казано, в 
руслото на конвенционалната жанро-
ва система (натюрморти, портрети, 
еднофигурни и двуфигурни компози-
ции). В същото време обаче живо-
писната трактовка, самата „цвето- 
пластика“ (позволявам си този израз, 
тъй като стилистичният почерк 
на художничката е разгърнат в раз-
нообразни комбинации от тонални 
„маси“, постигнати със суха и полусу-
ха четка, както и с релефна фактура) 
акцентират и извикват на преден 
план не толкова жанровите опреде-
лености сами по себе си, а по-скоро 
експресивното и високо емоционално 
претворяване на съответния сюжет 
или мотив. 

Ето защо живописта на Маргарита 
Милиджийска е изградена от слож-
ни напластявания на живописната 
субстанция, дифузни и активно вза-
имосвързани предмети и фигури, 
оформени приблизително без ясни и 
дефинитивни контури. Ако се опита-
ме да разположим нейния персонален 
стил по скалата на Хайнрих Вьолфлин 
„пластично – живописно“, картините 
ѝ клонят към крайната степен, към 
полюсните отметки на „живописно-
то“ начало.

И тази изложба, както и редица дру-
ги, които преминаха през галерия 
„Лоранъ“, значително обогатяват и 
„наместват“ нашите познания за из-
куството в България през миналото 
столетие, към изследването на което 
все още продължаваме да сме в дълг.

Маргарита Милиджийска, „Портрет              
на Валя“, края на 40-те години на ХХ в.



Чавдар Попов
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През 2015 г. Красимира Стоянова заед-
но със съставите на БНР представи 
концертно операта „Отело“ на Вер-
ди, диригент беше Георги Димитров. 
Следващият съвместен проект е 
също концертно изпълнение, този 
път „Евгений Онегин“ на Чайковски, 
което се случи през декември 2019 г. в 
НДК. Преди това Красимира Стоянова 
имаше майсторски клас в Национална-
та музикална академия и концерт на 

фестивала „Дни на музиката в Бала-
бановата къща“ в Пловдив. В послед-
ните три издания на фестивала се      
изявиха Салина Александрова и Бо-
жидар Божкилов през 2017 г., Гергана 
Дудина и Ангел Антонов през 2018 г., а 
миналата година – Стефани Кръстева 
и Емил Павлов.

Разговорът с Красимира Стоянова се 
състоя в края на майсторския клас.

„Срещата със студентите премина 
много успешно за мен и за тях. Те за-
почнаха да работят с огромен енту-
сиазъм и всеки от тях сякаш разцъфна 
като кокиче. Много се радвам, като че 
ли успях да събудя в тях желание да 
музицират, да интерпретират, да 
създават образ. Една от певиците в 
първите дни бе доста сдържана, но в 
един момент разчупихме нещата, ра-
ботейки върху една от ариите – като 
образ, като мизансцен, като интер-
претация и чисто драматургически. 
И на другия ден тя дойде абсолютно 
нова. За мен това беше качествен 
скок. Но се случи не само с нея. Разбира 
се, студентите бяха работили преди 
това със своите преподаватели. И 
тук искам да кажа колко добра работа 
са свършили с младите певци коле-
гите в Академията. Но когато дойде 
някой друг, с други идеи, се променя 
въздухът около тях. Разсъждаваме, 
дискутираме, те задават въпроси, 
отчайват се в даден момент, но на 
другия ден са заредени с нов ентуси-
азъм, с още повече пламък. Работни-
ят процес винаги е като вулкан, кипи 
енергия.“

Младостта	винаги	търси	по-слож-
ните	партии.	Имаше	ли	и	тук	по-
добни	избори?

Това е детската болест на певеца – 
още неукрепнал, да иска да пее дра-
матични партии. Всички до един са 
така. Дори една от участничките се 
беше определила като драматичен ко-
лоратур. Но аз не реагирам негативно, 
това е вътрешният подтик. Никой не 
знае, може утре тя наистина да ста-
не драматичен колоратур. Човеш-
ката природа е непредсказуема, ако 

Красимира Стоянова
С	оперната	
певица	разговаря	
Светлана	
Димитрова

Изборът на

© Brescia e Amisano/Teatro alla Scala
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нейните физически и интелектуални 
сили ѝ позволят, може и това да се 
случи. Но съм щастлива, че в лицето 
на проф. Нико Исаков имах пълна под-
крепа. И освен това се радвам, че с ня-
кои от преподавателите имахме кон-
такт по време на целия клас. Мариана 
Пенчева, която е великолепна певица, 
присъстваше непрекъснато. Това ми 
показва, че тя се вълнува за своите 
ученици, интересува се от това, кое-
то ние говорим, коментираме.

Преди	година	приехте	да	бъдете	
ментор	в	проекта	„С	усилия	към	
звездите“	на	избраната	от	Ина	
Кънчева	и	нейната	фондация	опер-
на	певица	Стефани	Кръстева.	Ва-
шият	концерт	беше	на	фестивала	
„Дни	на	музиката	в	Балабановата	
къща“	в	Пловдив.

Стефани спечели тази стипендия и в 
продължение на една година работи 
много сериозно. Аз съм горда с нейните 
постижения. Тя дебютира в Софийс-                                                              
ката опера като Татяна от „Евгений 
Онегин“ на Чайковски. Научи парти-
ята за двадесет дни и не само я нау-
чи, но успя да я пречупи през себе си. 
Разбира се, тя има още много да учи. 
Но има великолепен глас и е прекрасно 
дете, с дисциплина, интелигентност. 
Беше Християния от „Зографът Заха-
рий“ на Големинов, една много трудна 
партия, която ѝ прилепна като ръка-
вица, защото тя като натюрел е мно-
го близка до тази героиня. Освен това 
направи самостоятелен концерт в 
СГХГ, подготвя се за „Миса солемнис“ 
със Софийската филхармония и дири-
гент Емил Табаков. В концерта в Плов- 
див участва и тенорът Емил Павлов, 
който е мой ученик и се развива много 
добре. Беше по-трудно да работим 
върху всички тези песни, въпреки че 
той работи самостоятелно много 
задълбочено и анализира. Но е сложно 
да правиш едновременно „Клетници-
те“ и камерна музика. „Клетниците“ 
не са за оперни певци. Те изискват съ-
вършено друго звукоизвличане. Мю-
зикълът се пее от специално обучени 
певци, защото оперните певци имат 
различна постановка. Но аз се надявам 
те да са умни момчета и да се справят 

с това предизвикателство без щети. 
Тенорите са ценно цвете (смее се) и 
трябва да ги пазим. Ето, в този клас 
няма нито един тенор. В Софийската 
опера има няколко много добри тено-
ри. Надявам се да се справят и да се 
научат да оцеляват в екстремни ус-
ловия, да отстояват себе си.

Другото	събитие	за	вас	този	се-
зон	е	концертното	изпълнение	на	
„Евгений	Онегин“	в	края	на	2019	г.

Това е емблематично произведение. 

Няма човек, който да не познава пър-
во Пушкин, а след това и тези краси-
ви лирични сцени на Чайковски. Мно-
го съм горда, че съставът е само от 
български певци. С продуцента на 
БНР Георги Еленков успяхме да го ор-
ганизираме, да съберем всички певци. 
Работихме две години. Диригент ни 
бе прекрасният Павел Балев, когото 
аз много уважавам и ценя като прия-
тел и музикант. Може би трябваше да 
направим два концерта заради труда, 
който влагаме в тази продукция.

Къде	сред	останалите	ви	роли	на-
реждате	Татяна?

Много я обичам. Всъщност обра-
зът на Пушкин е невероятен. Всяко 

Красимира Стоянова
младо момиче изживява това, което 
изживява Татяна – първите любовни 
трепети, този вулкан от чувства и 
страсти. 

Къде	сте	участвали	в	постановки	
на	„Евгений	Онегин“?

Два пъти съм правила Татяна – в Лон-
дон и Амстердам. И двете постанов-
ки бяха модерни. Бяха много красиви. И 
двете са заснети и издадени.

Годината	беше	натоварена	за	вас,	
дори	прибавихте	нов	композитор	
към	творческата	си	биография	
–	Вагнер.

С него не съм много на „ти“, определе-
но не е моят композитор. За жалост 
не успях да изпея Елза от „Лоенгрин“ 
в Байройт през лятото на 2019 г. Раз-
болях се и беше отвратително, за-
щото положих толкова много труд да 
науча тази безумно дълга опера. Но се 
надявам да съм здрава, за да направя 
Елизабет от „Танхойзер“ в Миланска-
та Скала през април. Освен това имам 
страшно много камерни концерти. 
Имам нова постановка на „Бал с маски“ 
във Виена и пак там – „Отело“, както 
и в Хамбург. Имам концерти с Рикардо 
Мути.

Освен това от тази година препо-
давам в Университета за музика и 
изпълнителски изкуства във Виена. 
Вече съм университетски професор. 
Имам половин клас, защото все още 
много пътувам. Делим един клас с те-
нора Рамон Варгас. Дори ще направим 
обща класова среща, продукция. Сту-
дентите ми са магистри, защото, пъ-
тувайки, не мога да работя с най-мал-
ките. Имам прекрасни ученици, много 
ентусиазирани. Аз също съм много 
ентусиазирана.

Преди	няколко	години	направихте	
концерт	с	пианиста	Людмил	Анге-
лов	тук,	в	зала	„България“.	Имахте	
и	други	участия	заедно,	бяхте	и	в	
Миланската	Скала.

Да, за втори път. За мен той е фено-
менален пианист и музикант. Толкова 
задълбочен, деликатен и проникновен. 

Като Маршалката © Wiener Staatsoper/
Michael Pöhn
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Красимира Стоянова е роде-
на във Велико Търново. Учи ци-
гулка в русенското музикално 
училище „Веселин Стоянов“, 
а след това цигулка, пеене и 
музикална педагогика в Акаде-
мията за музикално, танцово 
и изобразително изкуство в 
Пловдив. Започва кариерата си 
като цигуларка в Пловдивска-
та филхармония, а през 1995 г.                                  
дебютира в Софийската опе-
ра като Джилда от „Риголето“ 
на Верди. „Явих се на прослуш-
ване и трябваше да изляза в 
спектакъл. Направих го без ни-
каква репетиция. Спомням си, 
че стоях зад кулисите на друг 
спектакъл, за да видя какво се 
случва на сцената, да чуя как 
звучи оркестърът“ – разказва 
певицата. В следващите че-
тири години на тази сцена тя 
прави централните партии в 
„Идоменей“ и „Милосърдието 
на Тит“ на Моцарт, „Еврейката“ 
на Халеви, „Гуарани“ и „Фоска“ на 
Гомес. Първата є роля като со-
листка на Виенската държавна 
опера е Микаела от „Кармен“ на 
Бизе през 1998 г. Днес Красими-
ра Стоянова е редовна госту-
ваща солистка в австрийската 
столица, а оперите, в които 
участва, са повече от дваде-
сет. През 2001 г. дебютира 
като Виолета от „Травиата“ на 
Верди в Метрополитън Опера, 
Ню Йорк, като гостуванията є 
там са редовни и до днес. От 
2003 г. Красимира Стоянова 
редовно пее и на Залцбургския 
фестивал, първата є роля там 
е Антония в „Хофманови разка-
зи“ на Офенбах. Има издадени 
дискове от участия заедно с 
оркестрите на Баварското 
радио, Чикагския симфони-
чен оркестър, Концертгебау, 
Виенските симфоници и др. 

Красимира 
Стоянова

Ние вече си имаме наша публика, наши 
проекти. Отдавна се опитвам да ор-
ганизирам записите на двата цикъ-
ла на Мусоргски – „Песни и танци на 
смъртта“ и „Детски ъгъл“. Но ужасно 
трудно е моята програма да съвпадне 
с неговата, така че да имаме заедно 
студио в Баварското радио в Мюн-
хен. Но в крайна сметка вероятно ще 
потърсим друго студио, не искам да 
изпуснем възможността да напра-
вим Мусоргски, защото аз не ставам 
по-млада. Надявам се в близките ня-
колко години гласът ми да се запази, а 
и Людмил да е добре, за да стане това, 
което сме намислили, защото Мусорг- 
ски се записва много рядко и нашият 
запис би имал успех.

А	идеи	за	нови	програми?

За момента не, но сме говорили за 
много неща. Обмисляли сме много ав-
тори, които са близки до Рахманинов. 

Работите	с	най-големите	дири-
генти.	Пяхте	„Аида“	в	Чикаго	с	
Рикардо	Мути.	И	в	началото	на	
кариерата	ви	те	бяха	същите,	но	
усещате	ли	промяна	в	света	на	
операта?

Промяна има и тя е много разнопосоч-
на. Бих казала, че такива авторите-
ти като Мути остават все по-малко. 
Има много талантливи диригенти, но 
като че ли авторитетите, задълбо-
чените интерпретатори не са тол-
кова много. Хората нямат смелост да 
бъдат авторитети. Сякаш се страху-
ват, че ако кажат нещо по-сериозно 
и застанат здраво на позициите си, 
някой ще им се разсърди и няма повече 
да ги покани или някой ще ги сметне за 
твърде сериозни… Не знам. Или прос-
то защото знаят малко. Аз лично не 
бих правила компромис в това отно-
шение. Човек може да живее без много 
неща.

Оттам	ли	идва	убеждението,	че	
операта	е	в	криза?	Няма	го	онова	
сериозно	музициране	от	времето	на	
Херберт	фон	Караян,	на	Карл	Бьом.

Определено. В момента се дава право 
на фигури, които не би трябвало да са 
решаващи, и това са режисьорите, те 

определят цялостното развитие. За-
щото на света има много режисьори 
и всички трябва да се хранят. И за да 
не се повтарят, те измислят абсурди 
и трябва да се правят компромиси с 
музикалната страна на произведе-
нията. Никой няма право да коригира 
например един Росини! Да речем, във 
„Вилхелм Тел“ знаменитата увер-
тюра да отиде някъде преди трето 
действие, защото на режисьора му 
е хрумнало, че драматургически му е 
по-удобно. Кой си ти, че ще решаваш 
как е по-добре? Има един, който го 
е решил вече. Ако Росини беше жив, 
щеше да има съд и авторски права. 
Гершуин навремето е казал, че „Пор-
ги и Бес“ трябва да се изпълнява само 
от тъмнокожи певци и край. Никой 
не смее да си прави експерименти. 
Ала днес режисьорите са тези, кои-
то колят и бесят в операта. Не може 
да се появи един режисьор и да каже: 
„Симон Боканегра не умира, защото е 
бил отровен, а защото полудява и си 
прави шапки от вестници“. И какви ли 
не още подобни идеи. Защото тогава 
диригентът, който води цялата про-
дукция, трябва да каже: „Това не може 
да стане, не сме верни на композито-
ра, не сме верни на либретото, на ис-
торията“. А диригентите си мълчат 
и се свиват долу, в оркестрината. Те 
нямат решаващата дума по отноше-
ние на цялата продукция. Там е важен 
режисьорът. Това е безобразие!

Страдат	и	певците.

Предимно певците, като обслужващ 
персонал. Просто не бива да бъде 
така. А когато някой певец има мне-
ние и изисквания, тогава се казва, че 
той е капризен.

Има	ли	изход?	Казвате,	че	не	пра-
вите	компромиси,	но	явно	такива	
като	вас	са	малко.

Да. Това е моят избор. Стигнала съм 
до извода, че мога да живея без много 
неща. Човек трябва да е наясно с как-
во може и без какво не може да живее и 
така да реши живота си. Защото жи-
вотът не е на всяка цена. Човек тряб-
ва да има самоуважение.
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Димитри Стефанов представи през 
януари в галерия „Синтезис“ излож-
бата „Вик“, или разказ за едно емо-
ционално пътуване в Исландия, в 
една „земя на края на света“, както 
я определя той. Димитри Стефанов 
обаче е познат със социалната си фо-
тография – серията „Колапс“, засне-
та в затвора в Плевен и центъра за 
наркозависими в село Герман, серията 

In profundis, където заснема погребал-
ните ритуали. С него разговаря Оля 
Стоянова. 

Как	се	срещнахте	с	фотография-
та?	От	тези	деца	ли	сте,	които	
рисуват	или	обикалят	с	фотоапа-
рат	на	рамо?

Не, никога не съм искал да рисувам, да 
правя скулптури или да съм артист. 

Тези неща се случват от нищото. Ето, 
в момента прозорецът е отворен 
и влиза светлина. Така една сутрин 
се събуждам, ставам – бил съм на се-
демнайсет или осемнайсет години, и 
си казвам: „Искам да съм фотограф, 
защото ми харесва тази светлина“. 
Нищо повече. Артисти в семейство-
то ми няма. 

Но	пък	най-вероятно	е	въпрос	на	

Да уловим

Разговор																								
с	Димитри	
Стефанов

светлинката

Димитри Стефанов, из серията „Колапс“
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друго	натрупване	–	на	гледане	на	
снимки,	на	четене…

Най-вероятно е натрупване на емо-
ция. Аз съм много емоционален човек 
и доста дълго време се опитвах да се 
изразявам по някакъв начин в спорта. 
Но спортът е по-различен. Наистина, 
учи те на дисциплина, но не успях там 
да намеря себе си по начина, по който 
го правя с фотографията. Така че не-
щата се случват, когато трябва да 
се случат, а ние трябва да заставаме 
зад изборите, които правим във всяка 
ситуация. Моят избор беше да фото-
графирам и да изразявам себе си чрез 
фотографиите, които показвам.

Избор,	който	не	се	е	променил	вече	
десет	години,	така	ли?

Да, повече от десет години. Никой не 
се е родил фотограф или художник – 
всъщност някой може и да е, но това 
не е моят случай. Знам, че това зани-
мание изисква много труд. Говорим за 
малки проценти талант. Даже не е 
талант, а много учене, много гледане, 
много четене и много отдаденост. 
Това е точната дума – отдаденост. 
Отдаденост на това какво искаш да 
правиш и какъв искаш да станеш. Това 
е въпрос за един милион долара – ка-
къв искаш да станеш, когато порас-
неш? Можеш да го зададеш на дете 
на шест години или да попиташ мъж 
на четиридесет – отговор понякога 
има, понякога няма. Затова много хора 
търсят себе си цял живот, а други се 
намират много по-рано, трети никога 
не успяват. 

От	това	излиза,	че	на	осемнайсет	
години	вече	сте	знаели	–	вашият	
отговор	е	бил	фотография.	

Да, след това продължих по класичес- 
кия път – записах се в университет. 
Не съм самоук, не съм вървял посто-
янно с фотоапарат, не съм Анри Кар-
тие-Бресон, няма я тази целувка със 
светлината, която внезапно виждам. 
Аз не знаех много неща и имах много да 
уча. И това, което забелязвам с мла-
дите автори днес, е, че те не могат 
дори пред себе си да признаят, че не 
знаят. А то всичко оттам започва 

– как да стана силен, как да стана як? 
Ами като се запишеш на тренировки 
по фитнес – това е първото нещо, 
което трябва да направиш. От там 
нататък изграждаш тялото си. Съ-
щата работа е и с литературата, с 
писането на сценарии, с фотографи-
ята. Не трябва да е на всяка цена, но 
трябва да плащаш – да полагаш голе-
ми усилия, за да постигнеш някакви 
цели. 

Говорите	за	пътища	и	избори,	но	
как	взехте	решението	да	се	занима-
вате	с	документална	фотография?	
Преминавате	през	много	етапи,	
през	проекти,	снимани	в	затвора,	
снимате	погребения,	футболни	ма-
чове,	за	да	стигнете	дори	до	сват-
бената	фотография…

Темата избира теб, след като вече си 
направил избора да бъдеш фотограф 
или художник, писател, сценарист или 
режисьор. Така поне се получава при 
мен. Мисля, че човек трябва да вярва 
в нещата, които прави, и да застава 

зад тях, аргументирайки ги, когато 
се стигне до въпроса: „Добре де, но 
ти защо…?“.

Значи	тук	е	моментът	да	ви	попи-
там	как	стигнахте	до	Исландия,	
след	като	сте	снимали	тежки	со-
циални	проекти?

Пътят е труден – аз започнах от 
дълбокото и стигнах до плиткото. 
Плитко като визуално, защото обик-
новено така разбираме любовта. Но 
пък аз задълбавам пак в дълбокото 
дори когато правя сесии и разкази за 
любовта. А до Исландия стигнах с Ве-
нета и Веселин, които харесаха рабо-
тата ми и попитаха: „Искаш ли да ни 
придружиш и да запечаташ нашата 
история?“. 

Значи	от	цялото	пътуване	до	Ис-
ландия	би	могло	от	излезе	и	една	
красива	сватбена	фотосесия?

Би могло наистина, но това е нещо 
повече – това е близост, искреност, 

Димитри Стефанов, Not Аbout Football
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първичност, интимност. И дори от-                                 
вореност към света. Това е дори 
сливане между човек и природа. И на-
блюдаваш във фотографиите как те 
стават едно цяло. Ето кадъра в онзи 
басейн – той се намираше сред нищо-
то, в планината. За да стигнеш до 
мястото, трябва първо да шофираш, 
после да продължиш пеша. Беше из-
ключително студено, валя градуш-
ка, после спря и имахме много малко 
време, за да направим този кадър. Но 
когато хората, които застават пред 
обектива, пред камера или пред душа-
та ти, ти вярват, тогава тези неща 
се получават. Иначе кадърът няма да 
диша по този начин, както дишат те 
в басейна. Няма да влизаме в детайли-
те с композицията и техническите 
характеристики, защото снимката 
е нещо повече от това. Тези неща са 
много важни, разбира се, но снимката 
е и нещо друго – този клик на връзка-
та между човек и природа. Проблемът 
е, че все по-рядко виждам връзката 
между човек и човек в днешно време.

Кои	снимки	ще	се	получат	и	кои	не	
–	това	може	ли	да	се	предвиди?	Или	
винаги	се	започва	начисто?

Не може да се предвиди, защото 
всичко зависи от атмосферата и от 

настроението, които са водещи в ра-
ботата ми – и днес, и преди, когато 
снимах тежки социални теми. 

И	все	пак	как	си	обяснявате	тази	
рязка	промяна	между	преди	и	днес?

Най-вероятно човек има нужда от 
очистване. Това е следствие на онова, 
което се случи с мен в продължение 
на пет години, когато живеех в Испа-
ния и идвах в България, за да работя 
по проектите. Социалните теми по 
онова време не бяха добре дошли – 
защо да ги показваме такива, какви-
то са. Кой иска да гледа погребения? 
Или наркомани? Или какво се случва в 
затвора? Но пък във фотографията 
не трябва да даваме отговори, защо-
то това лесно се консумира. И когато 
консумираме лесно фотографията, я 
изхвърляме и забравяме също толко-
ва лесно – с лекотата, с която сами-
ят образ е дошъл до нас. Да задаваш 
въпроси и да правиш фотография е 
нещо много трудно. И то се случва по 
следния начин – авторът пръв тряб-
ва да разбере по какъв начин да задава 
правилните въпроси, а не да дава пра-
вилните отговори.

Колко	време	снимахте	погребения?

Шест месеца. 

Как	се	правят	подобни	снимки?

Трудно. Подходът трябва да е много 
деликатен. Трябва да имаш огромно 
уважение към всичко. Отиваш, вли-
заш, виждаш, че има починал човек. 
Първият въпрос е как те допускат  
изобщо тези хора? Ами като ги пи-
таш. И като не ги лъжеш за нищо. 
Просто трябва да си честен – аз ис-
кам да снимам този ритуал, това 
погребение, искам да разкажа какво 
се случва тук, на Балканите. Искам 
да го видя, искам да го усетя. Тогава 
разбираш, че когато имаме светлин-
ка, трябва да се опитваме да я уло-
вим и да я задържим колкото се може 
по-дълго време, защото животът 
е много кратък. Странното е, че по 
време на тези снимки съм бил най-спо-
коен. Гробището е най-спокойното 
място, на което съм бил. Успях да го 

„Като	
документални	
фотографи,	
които	работят	
по	социални	теми,	
ние	можем	само			
да	дадем	глас.	
А	дали	това	ще	
промени	нещо,	не	
зависи	от	нас.“	

Димитри Стефанов, из серията „Вик“
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Димитри Стефанов е роден в 
Плевен през 1987 г. През пос- 
ледните 12 години живее в 
Испания, след това се връща 
отново в България. Магистър 
по документална фотография 
от фотографското училище 
EFTI в Мадрид, където получава 
наградата за фотограф на го-
дината и прави самостоятел-
ната изложба Not About Football. 
Печели стипендия за семина-
ра Gervasio Sanchez Albarracin, 
а през 2010 г. е отличен като 
Млад фотограф на годината 
от БГ Пресфото. През 2011 г. 
е финалист в POYi Emerging 
Vision Incentive. През същата 
година е избран за майстор-
ския клас Photo Joop Swart, ор-
ганизиран от World Press Photo. 
Финалист е за наградата Pikto. 

Димитри 
Стефанов 

усетя като много първично и истинс- 
ко място, нямаше нищо фалшиво.

Как	изобщо	се	роди	тази	идея?

От ритуалите. Бях на 11 години, кога-
то загубих чичо си. Може да се каже, 
че това е борба в самия мен. Бях младо 
момче на 25–26 години, когато започ-
нах проекта, но сигурно съм го носил 
дълго. Натрупаното рефлектира вър-
ху цялата ми работа несъзнателно 
– то е като сцена от филм – в съзна-
нието ти е запечатан първият кадър, 
към който ще се върнеш по-късно.

Нещо	като	пушката	при	Чехов,	
която	неминуемо	ще	гръмне.

Да, точно така, затова историите, 
върху които съм работил, винаги са 
били свързани пряко или непряко с 
краткия ми житейски опит. Както е 
при проекта за футболистите в Ис-
пания – за третодивизионния отбор, 
където правих репортажи и работих 
месеци наред. 

Какво	означава	да	си	играч	в	тре-
тодивизионен	отбор?

Да си гладиатор. Аз не приемах тези 
хора само като футболисти. Знам 
какво означава да си потен, изморен 
и да си оставиш душата на терена. 
Независимо че играят в третодиви-
зионен аматьорски клуб в Испания, за 
мен те бяха гладиатори. Те мечтаеха 
за професионалния футбол. И когато 
излизаха на терена, не го приемаха 
като нещо несериозно – хайде събота 
и неделя да поритаме малко. Те играе-
ха, все едно оставяха душите си там 
– все едно са на финала на Световната 
купа или на Шампионската лига. 

Казахте,	че	първите	години	непре-
къснато	се	връщате	в	България,	за	
да	снимате.	Защо?	Какво	намирате	
тук?	Вдъхновение?

Не, намирам себе си в тази страна. В 
Германия, Испания, Италия или Ща-
тите всичко е малко по-уредено. В 
Испания, където живях толкова годи-
ни, мога да правя каквото си искам, но 
есенцията от живота е в пълноцен-
ното живеене. Някои хора разбират 

пълноценното живеене по един начин, 
но аз го разбирам така – да се срещна 
лице в лице с тези теми. Тоест връ-
щаме се отново в изходната позиция, 
че всичко, наречено изкуство, или 
нека го наречем фотография в случая, 
не е нещо повърхностно, то не е фи-
зическо и не можеш да го пипнеш, то 
е нещо, което носим в нас. За това 
трябва да се живее – да станеш част 
от всяко нещо, което фотографираш, 
независимо какво е то. 

Така	ли	работихте	по	всички	тези	
проекти	–	от	футбола,	през	погре-
бенията,	наркокомуната?

Да, до един. Отдаваш се максимално. 
Чувстваш се футболист, чувстваш 
се наркоман, чувстваш се затворник… 
Много е сложно за разбиране, макар да 
е просто е казано. Но е вътрешен про-
цес и затова казах, че едни хора от-
криват себе си рано, други – късно, а 
трети цял един живот се търсят. За 
истинските неща е необходимо вре-
ме. А за тези истински неща, които не 
остаряват и оставят следи след себе 
си, трябват честност и смелост. Не 
можем да работим с тях на повърх-
ността – трябва да се потопим. 

От	кого	сте	се	учили?	Вие	сте	из-
бран	за	майсторския	клас	Photo 
Joop Swart	на	World Press Photo…

В онзи майсторски клас бях рамо до 
рамо с мои колеги, някои от тях вече 
световни имена. Но един човек – Крис-
тофър Андерсън от Magnum Photos, 
тогава ми каза: „Димитри, за тези 
неща, които си донесъл тук, всички 
ще те потупат по рамото и ще ти ка-
жат, че са страхотни, но да разбереш 
артиста в теб от 12 фотографии, 
това ще те направи човек“. От всич-
ки разпечатани кадри, които имахме, 
наредени на една маса, трябваше да 
изберем само 12. Кристофър се разро-
ви в главата ми, незнайно как, и избра 
12 кадъра, които подреди и каза: „За 
мен това е Димитри Стефанов“. Кад- 
рите, подредбата им и начинът на 
разсъждение над творбата, независи-
мо дали е добра, или лоша, те кара да 
се замислиш и да откриеш в действи-
телност кой си. Няма човек, който да 

ми го е показвал по този начин, така 
че най-вероятно съм късметлия. 

Как	се	променя	днес	документал-
ната	фотография?	

Приема се, че документалната фо-
тография може да промени света, но 
истината е, че тя не може нищо да 
промени. Ако като автори започваме 
да правим нещо, опитвайки се да про-
меняме света, тогава ще се провалим. 
Като документални фотографи, кои-
то работят по социални теми, ние 
можем само да дадем глас. А дали това 
ще промени нещо, или не, не зависи от 
нас. Знам, че когато му дойде време-
то, документалната фотография и 
историите сами ще те потърсят.
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Той е солиден мъж, с професия и са-
мочувствие. Мъж, който си мисли, че 
е постигнал всичко, и се чувства си-
гурен. Може би затова се държи леко 
арогантно със света, все едно му каз-
ва – това съм аз и повече не завися от 
никого. Само че зависи. Но още не си 
дава сметка.

Една вечер изчезва котката. Говорим 
за дебел сив котарак на име Том – по-
дарък за седмия рожден ден на дъще-
ря му, която сега се спуква от рев. Той 
се опитва да я успокои, обяснява ѝ, че 
котката ще се върне, учи я на търпе-
ние, но тя реве, а той самият полага 
големи усилия да гледа философски на 
нещата. Обаче няма как да бъдеш над 
нещата, когато плаче дете. Зато-
ва обещава, че ще открие котката. 
„Нали знаеш, че държа на думата си?“ 
Дъщеря му уж знае, но продължава да 
реве и през следващите дни.

Така той започва да обикаля улиците 
– наднича в боклукчийските кофи, за-
ляга под колите, размества старите 
кашони, зарязани до контейнерите, 
няколко пъти дори вдига капаците на 
уличните шахти.

– Том! Тук ли си, Том?

На следващия ден разлепва обяви по 
улиците с телефонния си номер – 
нещо, което преди никога не би напра-
вил. Пуска снимка, на която е отрязал 
половината си лице, но пък котката 
е излязла добре. Поне се вижда моето 
лице, а не детето, успокоява се той.

След два дни съседите започват да му 
подхвърлят реплики: „Изпъдиха те от 
къщи, а?“ или „Виж, ей там май мина 
някаква котка“. Една жена го гони, ко-
гато отваря капака на контейнера.

– Ей, да се махаш веднага – крещи тя. 

Жена, която в нормална ситуация би 
стояла права пред бюрото му и тър-
пеливо би изчакала решението му 
дали ще я назначи на работа, или не. И 
не – по-скоро не би я назначил. Но сега 
тази жена стои срещу него и му гово-
ри с притеснително висок глас:

– Веднага да се махаш оттам, чуваш 
ли? 

– Търся една котка – опитва се да 
каже той. – Търся…

– Махни се веднага! От няколко дни те 
гледам какво правиш! Защо не се хва-
неш на работа, а?!

Той тръгва да обяснява, после вижда 
погледите на другите хора и се от-
казва. Просто преглъща. Не го е пра-
вил от години. Обръща се и тръгва по 
улицата, но ясно усеща презрението 
по гърба си.

От друга страна – той е сигурен, че 
тази жена не го вижда наистина. Утре 
не би го познала, дори да се сблъскат 
на улицата. Но сега вижда размъкна-
тия пуловер, домашния панталон и 
старите маратонки. Как трябва да се 
облече човек, тръгнал да търси кот-
ката си в квартала? Как ще изглежда 
човек, който вече трети ден обикаля 
контейнерите в един скъп квартал?

Впрочем на третия ден той открива 
котката. Близо до вкъщи, един съсед 
го насочва:

– Мисля, че преди малко видях твоя ко-
тарак зад ъгъла.

Той му кимва в отговор, но няма наме-
рение да проверява. Унижението в пос-                                                       
ледните дни му стига. А може би вече 
не е в състояние да прецени дали в 

гласа на онзи човек има ирония, или не.

– Сериозно говоря, котката беше там 
– уверява го онзи мъж.

И той отново тръгва, с ясното съз-
нание колко нелеп изглежда – солиден 
мъж, с достатъчно пари, мъж, който 
последните дни обикаля пред очите 
на целия квартал в търсене на една 
сива котка. И как всички тези хора 
имат право да му се смеят. Дори нещо 
повече – той самият, ако беше на тях- 
но място, би се смял. 

Котаракът обаче наистина е зад ъгъ-
ла. Поотслабнал, мръсен, уплашен – 
точно като него, който на 50 години 
установява колко крехко е всичко. И 
как дори една котка може да обърне 
нещата.

Взима котката в ръце и дори не знае 
дали е щастлив, или ядосан. Просто я 
затваря вкъщи, заключва вратата и 
влиза в банята. Иска да измие всичко 
от себе си, натрупано през последни-
те три дни. Всичко, което го е извади-
ло от равновесие. 

Ще минат години, преди да си даде 
сметка какво точно се е случило тези 
три дни. А може би въобще няма да 
разбере. Защото 30 години по-къс-
но същият този мъж – на когото уж 
всичко му е наред, ще се събуди една 
сутрин разколебан и блуждаещ. И 
отново ще се върне онова чувство 
за несигурност. И в моментите на 
безпаметност, които с времето ще 
стават все повече, този старец, при-
лично облечен, възпитан, вежлив, ще 
започне да обикаля града в несвяст, за 
да търси отчаяно една котка, за коя-
то дори не помни дали е негова:

– Том! Тук ли си, Том?... Том!
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За крехките неща 
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