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В опит да изясни клопка-
та на театъра и екзис-
тенциалното му значе-
ние, Жан Кокто стига до 
следния извод: късове от 

нашия живот, подобно на живи 
пиеси, са обгърнати от прос-
транството; дори да не търсим 
сцената, се озоваваме върху нея. 
Човешкото съществуване е осо-
бено разминаване между прос-
транство и време. Кокто го улавя 
в следния образ – на човек, вървящ 
по левия тротоар, докато стъп-
ките му ненадейно изникват и се 
отпечатват по десния.1  Някъде 
там, по тези два паралелни тро-
тоара, в несъвпадащия образ на 
случването, възниква драматур-
гията. Независимо че съвремен-
ният театър – включително чрез 
бума на документалното, нови-
те медии и виртуалното през 
последните години – отказва 
да бъде сведен само до тексту-
алното, до чиста игра на думи. 
Ала виртуалното също може да 
бъде текстуално (или телесно) 
конкретно и актуално. 

Затова и въпросът, който от-
правяме в този брой – театър без 
драматургия? – не трябва да се 
разбира нито само буквално, нито 
чисто реторично. 

Да, театърът днес по-малко раз-
казва истории. Да, вярно е, че сега 
театърът повече контекстуа-
лизира и реинтерпретира, кое-
то значително променя модер-
ната драма, каквато я знаем от 
Шекспир до Брехт. Да, съвремен-
ният театър залага на всевъз-
можни провокации към сетивата 
в опит да събуди съ-участието на 
зрителите. Да, но това не е от-
каз от реалност, по-скоро е опит 
за подсилването ѝ. Дори ярък 
представител на съвременния 
постдраматичен театър като 
Тим Ечълс признава: „Отне ни мно-
го години да разберем, че това, с 
което най-много си имаме работа, 
е времето“2 .

Времето в театъра не е само „за-
мъчване, забавяне или въртене в 
кръг“, както отбелязва в диску-
сионната тема на броя писате-
лят Георги Тенев. То е осевата ли-
ния на съществуването ни. Което 
от своя страна поставя редица 
въпроси. Защо днешният българ-
ски театър обръща гръб на жи-
вота в България и не съзира там 
подтик за драматургия? Нима 
драмата на съвременна България 
не вълнува никого? И ако е така, 
какво?

Тогава кръгът се затваря, но по 
друг начин. Хората на сцената 
излизат от живота, съответ-
но животът напуска сцената. 
Изведнъж темата за драматур-
гията започва да кореспондира с 
дискусията за времето в истори-
ята между Тони Джъд и Тимъти 
Снайдър, която също може да от-
криете по страниците на този 
брой. Тони Джъд разказва как ня-
кога, в началото на кариерата 
си, бил силно увлечен от ролята 
на климата в събитията. Тогава 
неговият професор в Кеймбридж 
го извикал на разговор и изрекъл 
нещо, запечатало се в съзнанието 
му за цял живот: „Запомни – казал 
той, – че по география се изуча-
ват карти, а по история – хора.“ 
Ние сме продукт на географски-
те карти – в реален или метафо-
ричен смисъл. И не бива да го за-
бравяме. То е част от културата 
ни. Но и сме чеда на цивилизация, 
в която историята често, дори 
много често подменя география-
та. Както времето се превръща в 
драматургия.

1 Jean Сocteau, Le Théâtre grec, in: Opera, Paris. 
Stock, 1959, p. 64.
2 Тим Ечълс, Работа с времето, лекция-пър-
формънс, превод Ангел Игов, Homo Ludens, 2015, 
с. 194
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Дали театралната драматургия, сравнена с кинодраматургията, не е отчай-
ващо изостанала? Можем ли да срещнем на сцената героите на деня като живи 
и артикулирани образи в съвременна българска пиеса? Защо драмата на съвре-
менна България не задвижва въображението на драматурзите и режисьорите? 
Къде се намира нашият театър днес? И накъде се е запътил? Тези и още много 
други въпроси писателят Георги Тенев разпрати в писмо до съмишленици. Пуб-
ликуваме отговорите им и още гледни точки по темата.
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Георги Тенев

Въпроси забългарскиятеатър
през

Съвременният	театър	у	нас	раз-
вива	нови	и	разнообразни	школи	с	
оригинален	и	обновяващ	се	теат-
рален	език.

Българската	драматургия	днес	е	
мощна	и	плодотворна.	Български-
те	писатели	създават	актуални	
пиеси	за	големите	сцени	на	стра-
ната.

Театралното	изкуство	у	нас	е	заело	
своето	място	като	част	от	граж-
данското	общество.	От	сцените	
на	театрите	се	говори	за	актуал-
ните	проблеми.	Чрез	театъра	ни	
съвременните	кризи	са	назовани	
и	идентифицирани,	предлагат	се	
и	се	дискутират	решения.

Ако тези изречения не 
събуждат вашето не-
съгласие, следващият 
текст не е предназна-
чен за вас.
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Как	и	какво	оценяваме?

Както се разбира от предложените в 
началото „оценки“, аз подхождам към 
нашата театрална ситуация с оп-
ределени изисквания. Като към един 
театър, който е обществено орга-
низиран и финансиран, следователно 
носи отговорности. Театър, за който 
съществуват високи очаквания. Не 
по-малки, отколкото очакванията, 
които имаме към системата на об-
разованието ни. Иска ми се да мисля 
и за двете като част от една и съща 
култура.

Някои	допускания	(толкова	ли	са	
смели?)

Театърът е общност. Той говори и 
пита общността. Отговорен е за нея 
и тя се оглежда в него.

Общността, от своя страна, има 
ценности, които не се изчерпват с 
материалното. За да се съхрани, общ-
ността не поставя своето добрува-
не напълно върху пазарни принципи. 
Съществуват измерения, в които 
само целенасочена воля, следването 
на идеални цели и влагането на разум 
и енергия биха дали резултат. Така на-
пример пазарът сам по себе си не може 
да роди театър. Трябва да има воля за 
това, идея, културна ситуация.

Ако се съгласим, че съществува нео-
бятното и всеобхватно нещо „кул-
тура“, то ще приемем, че има и кул-
турна еволюция или културен регрес. 
Движението в една или друга посока е 
въпрос на действие или бездействие.

Важно е да мислим за това и да си при-
помняме мисли на по-мъдри и опитни 
от нас.

„От театъра си излизаме с толкова 
слаби чувства, че рядко ни се струва 
да е имало смисъл в пропиляното вре-
ме и средства.“

„Почти всички ние ходим на театър ся-
каш само от любопитство или заради 
модата, от скука, заради компанията, 
от желание да се покажем и да огледа-
ме другите, и само малцина, при това 
рядко, отиват с някаква друга цел.“

С тези думи през 1768 г. основопо-
ложникът на немското театрал-
но просвещение Лесинг критикува 
състоянието на своята съвременна 
сцена. Заслужава си да проверим дали 
думите му не се вписват точно и в 
нашата театрална ситуация. Искам 
да напомня и друга фраза от същото 
съчинение:

„Публиката се задоволява с това, кое-
то ѝ се предлага“.

Г. Е. Лесинг, „Хамбургска драматур-
гия“, LXXX, 5 февруари 1768 г.

Тези думи, смятам, трябва да будят 
тревога у всеки професионално анга-
жиран в театралния живот.

Какво	искам	да	постигна?

Възможно ли е доброжелателно, но 
смело да се поговори по въпроса: 

„Къде се намира нашият театър днес? 
Накъде се е запътил?“.

Опитвам се да проверя би ли се полу-
чил такъв разговор. Има ли кой да от-
говори, ако питам: „Има ли в идеята за 
театър някакъв план, идеология, про-
ект? И ако да, съществуват ли някак-
ви алтернативи?“.

Питам се – има ли шанс в мое време 
да се случи някакво действително съ-
битие, нещо повече от разговор или 
оценка, повече от размяна на мнения. 
Някакъв проект, идеално театрал-
но намерение, доведено до реалност. 
Възможен ли е опит (идея + воля + съз-
даване), който да придвижи например 
българската драматургия в опреде-
лена посока? Или поне да съживи про-
дукцията ѝ, обема ѝ, самочувствието. 
Драматургията е част от българска-
та литература, но много специфична, 
трудна за създаване и отглеждане. И 
ако е възможно да се въздейства на 
процесите в нея, каква е посоката, в 
която искаме да бъде движението?...

Но драматургията е само една от те-
мите, както текстът е просто един 
от елементите на театралното 
събитие.

Как?

Ще се опитам да изпратя няколко 
„писма“. Може да се окаже, че попадат 

в празното. Но поне да съм го на-
правил. Не е по силите на един чо-
век, нито на един текст да побере 
обширната проблематика. Но про-
блем има. Тази чуждица, „проблем“... 
нека я преведем с наши думи като 
тези: замъчване, забавяне, въртене 
в кръг... Повторение и предъвкване. 
Не-развитие.

Кризата	на	съвременната	пиеса

Прекалено силна ли е думата „криза“?

Съвременният театър у нас не под-
нася съществени културно-полити-
чески теми под формата на нови бъл-
гарски пиеси. Не забелязвам театрали 
и писатели да се провокират взаимно 
за създаване на разнообразна дра-
матургия. Авторите рядко успяват 

да покажат смелост и въображение, 
трудно фантазират върху ежедневи-
ето си като художествена реалност. 
Причината не е само в тях – театъ-
рът като работеща система не ги 
насърчава, не иска от тях, не им пред-
лага поле за творчество. Достатъчно 
е да проследим шокиращата статис-
тика за броя на съвременните, ак-
туални български пиеси, поставени 
на големите сцени на България. Коя e 
последната, която гледахте? И кога е 
написана? От сухите цифри ще изле-
зе, че съвременната българска драма 
е някакво нишово, почти бутиково 
изкуство.

И днес ситуацията не е по-различ-
на от това, което статистически 

фотография Цочо Бояджиев
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Георги Тенев е писател, дра-
матург и режисьор. Роден е 
през 1969 г. в София. Завърш-
ва НГДЕК „Константин-Кирил 
Философ” и Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“, 
по-късно следва и във Виенския 
университет. Бил е драматург 
на театрална работилница 
„Сфумато“ (1997–1999) и асис-
тент в НАТФИЗ (1997–2002). Ав-
тор е на романите „Партиен 
дом“, „Кристо и свободната лю-
бов“, „Господин М.“, „Български 
рози“, на сборниците с разкази 
„Свещена светлина“ и „Жената 
на писателя“. Носител е на Го-
лямата награда „Prix Europa – 
най-добра европейска радио-
драма“ на Берлинския фестивал 
(1999 г.) за съвместния автор-
ски проект „Атолът“ заедно 
с режисьора Явор Гърдев и 
композитора Асен Аврамов.

Георги 
Тенев

преброих преди около два сезона – и 
то на някои от най-представителни-
те сцени в страната:

Народен театър „Иван Вазов“ – го-
ляма сцена. Най-новата оригинална 
българска пиеса (не просто драмати-
зация), която се играеше, беше имала 
премиера преди... 12 години.

От 19 постановки на Камерна сцена 
само 2 бяха български пиеси с преми-
ери съответно – едната преди пет 
години, другата – преди шест.

Единствената актуална премиера 
на ново българско заглавие открих 
на четвъртия етаж на театъра, в 
най-камерното пространство. Там се 

играеха още десет други постановки, 
сред които само още една сравнител-
но нова пиеса на съвременен автор с 
премиера преди четири сезона.

В репертоара на Драматичен театър 
„Стоян Бъчваров“ във Варна имаше 37 
заглавия, от тях нова драматургия 
от България – три пиеси. Сред тях 
все пак има и актуално попълнение, 
нова пиеса, спечелила конкурса за 
драматургия „Иван Радоев“ в Плевен. 
Другите две съвременни български 
заглавия са една юношеска пиеса-фе-
ерия и още един спектакъл с премиера 
преди четири години.

В Пловдив се играят сравнително по-
вече съвременни български авторски 
спектакли. Те са провокирани от раз-
лични произведения и импровизации. 
Сред тях в чистия смисъл на думата 
открих само една оригинално напи-
сана пиеса. Жалко, че не са повече. 
Защото дори и този рядък избор е до-
несъл признание на пловдивската сце-
на – пиесата е отличена с една от на-
ционалните драматургични награди.

Да оставим сега количеството и дали 
числата мръдват с две-три брой-
ки нагоре или надолу през годините. 
Тези цифри биха могли съвсем меха-
нично дори да се удвоят с някакъв 
финансов и/или административен 
лост. Ако става въпрос само за цифри 
обаче. Не, така няма да се преобрази 
ситуацията. Защото, с някакви мар-
гинално редки изключения, драмата е 
далеч назад и под нивото на остана-
лата литература на новото време. 
Театралната драматургия, сравнена 
с кинодраматургията, е отчайващо 
изостанала в опитите си да говори 
за днешния човек и на днешния човек. 
На сцената няма да срещнем герои-
те на деня, превърнати в живи и ар-
тикулирани образи на съвременната 
българска пиеса. Липсват болезнени-
те конфликти, страховете на деня, 
отразени във високо драматургично 
слово. 

На какво ли се дължи този феномен: 
живи и активни съвременни писатели 
и поети има, но жива и процъфтяваща 
драма – не.

Ще се радвам някой да ме опро-
вергае, но ето как стоят нещата: 
Съвременният	театър	не	счита	
съвременния	български	живот	за	
достоен	 материал	 за	 драматур-
гически	 опити.	 Работещите	 на	
сцената	се	гнусят	сякаш	от	своя	
свят	 извън	 сцената.	 Считат	
го	 недостоен	 за	 високо	 сценично	
слово,	 за	 театрална	 естетика.	
Драмата	на	съвременна	България	
не	 задвижва	 въображението	 на	
драматурзите	 и	 режисьорите.	
При това положение какво ще остави 
нашата епоха, което да се сравни по 
актуалност и гражданска смелост с 
пиеси като:

„В полите на Витоша“ на П. К. Яворов 
(1910 г.)

„Комунисти“ на Георги Марков (1968 г.)
„Човекоядката“, Иван Радоев (1974 г.)
„Подробности от пейзажа“, Станислав 
Стратиев (1978 г.)

„Одисей пътува за Итака“, 
Константин Илиев (1984 г.)

 … ако трябва да спомена дори само ня-
колко заглавия.

Днес има някаква стена между пи-
сателите, с усета им за темите на 
живия живот и сцената. Това, което 
днешната драматургия произвежда, е 
срамно малко. И не конкурира нивото 
на миналите образци.

При тази картина никой от другите 
аспекти на сценичното изкуство няма 
да остане изолиран. Театърът е свър-
зана система и кризата в драматурги-
ята ще засегне всичко и всички в него. 

Възможен е дори следният парадокс: 
театралната продукция да остане 
качествена, даже да разцъфтява и без 
нова българска драма... но това	все	
по-малко	ще	е	национален	театър. 
Български режисьори могат да поста-
вят навсякъде по света и виждаме 
примери как го правят изключително 
добре. Чужди режисьори също могат 
да работят успешно на наша сцена. 
Нито едното, нито другото обаче не 
са непременно същинските елемен-
ти на български национален театър, 
ако от него се извади добрата драма-
тургия, написана на български език. 
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Един национален театър се случва 
в очертанията на своето езиково 
пространство.

От опит знаем, че пиеси се създават 
трудно и бавно, пишат се и узряват с 
усилие. Този процес е много по-сложен, 
за разлика от всяка поезия или про-
за. Истината е азбучна, но въпреки 
това някаква системна авария владее 
театъра ни и за развитието на дра-
матургичното писане няма никакви 
сериозни устойчиви усилия. Да не го-
ворим пък за новаторски.

Чехов продължава да бъде един от 
най-редовно поставяните автори у 
нас. Но сякаш никой не забелязва, че 
пиесите му са създадени по актуални 
за неговото време теми, с герои на 
Чеховото време.

Достатъчно реторика. Има ли шанс 
нещо друго да бъде постигнато освен 
говорене? Опитвам се да провокирам 
хора със сериозен опит и авторитет, 
за да помислят и по възможност да 
помогнат – с предложения; с възможни 
и осъществими намерения за просто и 
последователно действие. Не е нужна 
революция, а изграждане, това е същ-
ността на проблема днес. Този път е 
труден. Затова може би е интересен. 
Трудно и интересно – ето две неща, 
с които обикновено се занимават 
творците.

 ***

Изпращам писмото си до няколко 
души, достатъчно различни. С някои 
от тях съм имал по-близък професио-
нален контакт, други са далеч от мен 
или почти не се познаваме, но аз по-
знавам работата им, държа на опита 
им и техните способности.

Ще пиша до:

актрисата Снежина Петрова,
писателя и драматург Константин 
Илиев,
режисьора Галин Стоев,
актьора и режисьор Ивайло Христов,
сценографа Светослав Кокалов,
композитора Петър Дундаков,
философа и театрален критик 
Георги Каприев.

Трябва да се започне отнякъде. 
Затова аз тръгвам от този внима-
телно подбран кръг, който е естест-
вено да се разширява, ако думите ми 
бъдат възприети. Не искам да давам 
готови решения, но съм сигурен, че 
без решения, без планирани усилия 
липсата ще се задълбочи. За съживя-
ване на един пълноценен процес на 
писане за сцената е нужно централно 
планиране, инициативи, преразглеж-
дане на политики и бюджети. Не мога 
и не бързам да кажа какво и как. По 

един или друг начин е необходимо уси-
лие, за да се съхрани всяка култура. В 
случая говорим за театралната кул-
тура в нейната съществена и иден-
тифицираща част, българската пиеса.

Напомням позицията на един голям 
европейски театрален творец.

През есента на 1992 г. в Париж драма-
тургът Хайнер Мюлер отговаря на 
въпроси на Рада Баларева. Между дру-
гото, Мюлер казва:

С изключение на няколко стихотворе-
ния, не съм писал през последните две 
години. Бях изцяло ангажиран с про-
блемите на промяната – грижи около 

Художествената академия, която ръ-
ководя, около „Берлинер ансамбъл“, из-
граждането на новата му структура. 
Затова нямам време да пиша.

Мисля, че тази позиция е само едно 
потвърждение – нужно е действие, 
планиране, последователни органи-
зационни усилия, структура, визия. 
Театърът не може да бъде оставен на 
инерциите на времето, на промените 
или просто на ефекта „търсене-пред-
лагане“. В същия разговор Хайнер 

Мюлер предупреждава:

Диктатурата на пазара може да бъде 
също толкова страшна за култура-
та, колкото беше идеологическият 
натиск.

Съзнанието за ситуация, за отго-
ворност и споделено участие – това 
също е начин да се съществува твор-
чески в изкуството, а не само с чисто 

„творене“.

Искам отново да попитам:
„Съществуват ли някакви алтернати-
ви?“. Защото безалтернативността 
в изкуството е равна май на това да 
няма изкуство въобще.

фотография Цочо Бояджиев
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Драги Георги,

Намирам идеята ти за тези анкети 
добра, но заедно с това съм леко изне-
надан, че си решил да сепарираш те-
атралното на елементи, при което 
виждаме само първия – питанията за 
другите са засега скрити. Театърът 
действително е система, в него няма 

„най-важно“. Но: така си го решил и пи-
таш първом за драматургията.

Нека погледнем най-напред към увод-
ната част. Реторичните ти „изре-
чения“ са точни, всичко казано не 
просто е така, то буди тревога. Това, 
което ме притеснява в думите ти 
след тях, е появяващият се при мен 
усет за някакъв стремеж към центра-
лизирано „подреждане“ на театрал-
ното, на „един театър, който е об-
ществено организиран и финансиран“. 
Това а) сме го живели; б) знаем, че не 
може да докара нищо свястно.

Като всеки масов социален феномен 
театърът е общност на творци-
те създатели и творците зрители. 
Общественото, сиреч външното за 
общността организиране, заедно със 
съответното финансиране, не може 
да бъде двигателят за генериране на 
промени, иманентни за общността. 
Иначе съм напълно солидарен, че сфе-
рата на театралното и изобщо сфе-
рите на т.нар. художествено твор-
чество са неделими от сферата на 
образованието. Там нещата изглеж-
дат по същия начин.

Сега остава да разнищим понятието 
„общност“ и по-специално „театрална 
общност“. Това в съвременната ситу-
ация също е абстракция. Молекулата 
на театъра е: един се прави на друг, 
а друг един го гледа с доверие. Ако е 
така ,  тогава  имаме  огромно  разно-
образие от „театри“. Както в истори-
чески план, така и днес, включително 
тук, у нас. Всеки от тях има своите 
цели, своите критерии за успешност, 
за атрактивност, за смисъл, ако щеш. 
Затова не мисля, че в „идеята теа-
тър“ може да има общ „план, идео-
логия, проект“. Когато говорим за 
алтернатива, трябва да сме наясно 
с театралния сегмент, който имаме 
предвид.

Пречка пред подобна яснота е сама-
та структура на театралното в 
България. В случая визирам държав-
ните и общински театри, от които 
се очаква да представят всичко. Не им 
се признава правото на специализация. 
Казвайки „специализация“, нямам наум 
оставането в някакъв единствен 
стил. Най-късно след 1953 г. (преми-
ера на „В очакване на Годо“) стилът 
или средствата не могат да бъдат 
база за театралното. Те са функция 
на нещо друго, а именно на избора на 
определено естетическо, интелекту-
ално, ценностно ниво. Без структура, 
изграждана в хоризонта на това ниво, 
няма общност, а има именно и само аб-
стракцията общество. Трябва да се 
отчете, разбира се, разрастването 

на мрежата от частни театри, сту-
дия, отделни театрални проекти и 
т.н. Притеснявам се обаче, че те в ог-
ромната си част или се определят за 
някаква една стилистика, обявявана 
за единствена, или се отдават на спо-
менатото по-горе всеядство.

Това са ми предпоставките, за да пре-
мина към територията на българския 
театрален текст. Нека в началото 
пак си кажа, че количествено гледа-
но, нови пиеси не само има, но ги има 
в преизобилие. По достоверни данни 
през последното десетилетие у нас 
се поставят между 20 и 35 премиерни 
български пиеси годишно, като тяхна-
та сценична реализация се стимулира 
и централизирано. Наистина, не всич-
ки те са излезли по „големите сцени“. 
Въпреки това числото ми се струва 
непомерно едро. Или греша?

Ако случайно не греша, нека зададем 
въпроса така: защо въпреки много-
то предлагани текстове оставаме с 
усещането за тежък дефицит? Защо 
предлаганите днес български пиеси са 
образцови еднодневки: както стилис-
тично, така и формално, и съдържа-
телно. И най-сетне: Защо „на сцена-
та няма да срещнем героите на деня, 
превърнати в живи и артикулирани 
образи на съвременната българска 
драма“? Защо „липсват болезнени-
те конфликти, страховете на деня, 
отразени във високо драматургично 
слово“? Налага се да призная, че съм 

Българските пиеси днес са 
образцови еднодневки

Георги Каприев

ОТГОВОРИТЕ
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(„Какво става?“, в: „Драматургия 
Аскеер 2017“, с. 31-35). Частичните 
повторения тук са неизбежни.

Една първа причина е, че с писанието 
за театър напоследък се захващат 
лица, неумели в жанра. (За мен не е 
случайно, че доказалите се драматур-
зи се оттеглиха напоследък.) Те не по-
знават театралната специфика, не 
знаят какво е театрално действие и 
какво общо има с него текстът. Тъкмо 
напротив, действието се затлачва с 
хоризонтални трупания на думи вър-
ху думи: „битови смешки и каламбури, 
сполучливи или кашмерни остроумия, 
опити за сентенции, художествени 
каденци, псевдофилософски мъдру-
вания“, писал съм тогава. Неотделим 
елемент от това е съдържателната 
кухота и социалната безпомощност. 
Те откъде идват?

Обърни внимание на пиесите, които 
си посочил като образци. Всички те 
са писани и поставяни в ситуации, ко-
гато е имало една строго установена 
норма за театралното и съответна-
та ѝ видима алтернатива. Днес не е 
така. Нашите автори обаче са устре-
мени да обслужват вкуса на максимал-
но масова публика, в идеал – на всич-
ки, намерили пътя към театралната 
зала, независимо от техните мотиви. 
Те са обърнати към всички, следова-
телно към никого. Общността, за 
която ставаше дума, въобще не се по-
явява на хоризонта. Репертоарната 
политика на театрите е насочена 
към същия адресат. Смазващо малък 
е броят на изключенията. Сещам се за 
ТР „Сфумато“, за две-три частни те-
атрални формации. И това е.

Стимулирането на усилия от страна 
на авторите да усвоят действител-
ната същина на театралното, да 
придобият базисните за драматур-
гичния занаят умения, сигурно е нещо 
първостепенно важно. Появи ли се 
желание за подобно школуване, тряб-
ва да се намират начини то да бъде 
удовлетворявано. Професионалното 
умение е нещо, без което не е възмож-
но нищо, включително качествената 
драматургия.

С оглед на нашата тема обаче има още 
едно съществено „трябва“, без което 
не може. Ти пишеш: „Съвременният 
театър не счита съвременния бъл-
гарски живот за достоен мате-
риал за драматургически опити. 
Работещите на сцената се гнусят 
сякаш от своя свят извън сцената. 
Считат го недостоен за високо сце-
нично слово, за театрална естетика. 
Драмата на съвременна България не 
задвижва въображението на драма-
турзите и режисьорите“. Кой свят, 
Георги, кой български живот, коя съ-
временна България? Ние само при-
видно имаме един живот и един свят, 
ние само привидно говорим на един и 
същи език. В действителност оби-
таващите „съвременна България“, 
както и всяко подобно социално прос-
транство, живеят в различни време-
на, техните светове са в различни 
исторически слоеве, поведението им 
се базира на нееднакви ценностни йе-
рархии и в последна сметка говорят 
различни български езици.

Не аз съм производителят на тезата, 
на желязната теза, че текст, имащ 
шанса да зазвучи широко-валидно, е 
само този, който снема в себе си об-
щото и единичното. За да чакаме поя-
ва на силна драматургия, способна да 
осмисли социалното и да му посочи до-
стойни смисли, както абстракциите, 
така и заигравките със сингуларни 
казуси трябва да бъдат преодолени за 
сметка на особеното, казано по Хегел. 
Абстрактно-всеобщото мислене и го-
ворене не е в състояние да свърши ра-
бота. Абстрактно действие няма. А 
за постигането на тази цел е необхо-
дим комплекс от действия: действия 
по формирането на общности.

Едно от тях, но съществено, е съз-
даването на мотиви и полагането на 
усилия за специализиране на сценични-
те пространства. Повече от естест-
вено е в едно общество да има множес-
тво дивергентни редици на вкуса, 
определящ себе си като театрален. 
Законно място там имат и чалгата, 
и кичът, и натурализмът, и какво ли 
не. Специфицирането на театрални-
те пространства като носители на 

едни или други, но отчетливо само-
определени нива и обеми на театрал-
ното е задължителна стъпка в тази 
посока. И тя е само първата. Направи 
ли се обаче, тогава имаш право да 
очакваш, че там, където са решили да 
се определят за висока театралност 
и наистина я демонстрират, може да 
се появи и силен текст. Имаш даже 
правото да го изискваш.

Твой

Георги Каприев.

Проф. дфн Георги Каприев пре-
подава философия на Средно-
вековието и Ренесанса, визан-
тийска философия, антична 
философия в СУ „Св. Климент 
Охридски“. Основните му на-
учни интереси са в сферата 
на историята на средновеков-
ните (византийска и латин-
ска) традиции, философията 
и изкуствата през ХХ в., фи-
лософията и историята на 
културата. Дългогодишен 
театрален наблюдател на 
в. „Култура“. Автор на книги-
те: „История и метафизика. 
Очерци по историческото ми-
слене на Западноевропейско-
то средновековие“, „Механика 
срещу символика“, „Августин“, 
Homo spiritualis, „Философски-
ят свят на Анселм от Аоста, 
архиепископ Кентърбърийски“, 
„Максим Изповедник. Въведе-
ние в мисловната му систе-
ма“, „Византийска философия. 
Четири центъра на синте-
за“, „Византийски етюди“ и др. 

Георги 
КаприевОТГОВОРИТЕ
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Не може да се каже, че има рецепта 
за добра драматургия, но според мен 
има за вълнуваща и не-вълнуваща. 
Преди доста години, още в НАТФИЗ, 
когато се запознах с драматурзи 
като Сара Кейн и други от In-yеr-
face, провокативното течение във 
Великобритания, бях впечатлена от 
нещо непознато за моя опит до този 
момент, а именно – драматургия, ба-
зирана на дълбоко интимни неща.

От доста време ме вълнува темата 
за присъствието на артиста в създа-
ването на драматургичния материал, 
било вербален или не. Струва ми се 
важно да присъстваш по собствен и 
уникален начин, за да може да се стиг-
не до някаква пределна истинност. Не 
говоря за ексхибиционизъм, нещо, за 

Какво изобщо е драматургия 
в наши дни?

Елена Димитрова 

 

Елена Димитрова е актриса. 
Завършила е Втора английска 
гимназия в София и НАТФИЗ 
„Кръстьо Сарафов“. Някои от 
последните є роли в театъра 
са: „Разкази от лудницата“, реж. 
Анна Янакиева, „Траевремене“ 
от Радослав Чичев, реж. Ида 
Даниел, „Терминал 2: Самоле-
тът закъснява“, реж. Марга-
рита Младенова, „Илюзии“ от 
Иван Вирипаев, реж. Младен 
Алексиев, „Медея, майка ми“ 
от Иван Добчев и Стефан 
Иванов, реж. Иван Добчев, 
„Яце форкаш“, реж. Неда Со-
коловска, „Завръщане във Ви-
тенберг“ от Георги Тенев и 
Иван Добчев, реж. Иван Доб-
чев, 2011, „Зимна приказка“ от У. 
Шекспир, реж. Маргарита Мла-
денова, „Окото“, реж. Ани Ва-
сева, „С“, реж. Ани Васева и др. 

Елена 
Димитрова

което сме спорили с колеги, не става 
дума за това да излагаш факти от жи-
вота си с цел привличане на внимание, 
а за това, което се нарича „колектив-
но несъзнавано“. Нещото, което се 
случва на мен, може би се случва и на 
теб, и на n брой хора, и ми се струва 
важно да се говори за това, да се сла-
га на светло. Така, предполагам, има 
повече шанс да не се страхуваме, а да 
започнем да разбираме. Да направиш 
драматургия от собствения си опит, 
да присъстваш на сцената в своята 
уязвимост, да се оголиш, за да разбе-
реш по-добре някои неща (а заедно с 
теб и публиката) – напоследък това 
са нещата, към които се стремя като 
артист. Участвала съм в представле-
ния, чиято драматургия е включвала 
биографични моменти („Стриндберг 
в Дамаск“ от Георги Тенев, Иван 
Добчев, „Между празниците“ от 
Стефан Иванов, „Синята брада – брак 
без приказка“, реж. Василена Радева). 
Особено е за актьора да минава през 
собствения си „случай“. Школата е 
по-скоро да се научиш да откриваш в 

чужди текстове лична връзка, а тук 
е обратното – това е твоята био-
графия, понякога дори буквално твои 
думи, които да споделиш с хората в 
една театрална зала. Това е среща със 
самия теб, отново и отново, публично. 

„Харакири пред публика“, както казва 
Маргарита Младенова. 

До голяма степен драматургията в 
България седи „отстрани“ и говори 

„въобще“, и следва модели отпреди 
десетки години. Би било хубаво мла-
ди драматурзи да имат реален досег 
с театралния процес, да могат да 
създават текстовете си паралелно 
с процеса, да видят дали нещо рабо-
ти, какво подава самият актьор. Да 
тръгнеш от конкретност, от някаква 
очевидност. Мисля, че биха се получи-
ли много по-смели, интересни и акту-
ални драматургии. Много може да се 
говори какво изобщо е драматургия в 
наши дни. Дали текстът трябва да е 
готов, за да се започне работа по него, 
или напротив, да се ражда в самия про-
цес? И не е ли хубаво да има повече ла-
боратории за това?

ри
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Как	чувствате	свързаността	си	с	
театъра	и	защо	при	такава	връз-
ка	толкова	рядко	се	захващате	с	
драматургия?

Цялото ми детство е преминало в 
напрегнат цикъл репетиции-пре-
миери-ежевечерни представления 
на прекрасната ми майка, някога 
звезда на българския театър, кои-
то преливаха в чудовищни веселия 
у нас. Константин Коцев, Николай 
Бинев и Домна, Парцалев, Калоянчев, 
Георги Данаилов, Рангел Вълчанов, 
Иван Кирков, Невена Коканова, Анани 
Явашев, Леда Тасева – не мога да из-
броя всички, които буквално не изли-
заха от дома ни. Баща ми имаше тра-
диция да пише и режисира паралелни 
идиотски пиеси, които се играеха от 
нас, децата, след всяка успешно за-
вършила премиера пред поне стотина 
души публика от изброените. Лично 
аз съм играл от София Толстая, през 
Гретхен, та до Тарас Булба… Беше 
невероятно смешно. Леля ми също 
беше чудесна актриса, живеехме за-
едно в пълна хармония. Впоследствие 
театърът се превърна от приятна 
генетична обремененост в приятно 
хоби. Още като студент по история 
обикалях страната, за да гледам на 
оригинална сцена представленията 
в Пловдив, Сливен, Варна. Днес съм с 
по-малко време и не толкова ентуси-
азиран, но театърът продължава да 
е важна част от живота ми. А не се 
захващам с театрална драматургия, 
защото… ами доста са причините, ще 
се опитам да ги изброя в отговора на 
следващия въпрос.

Все	пак	защо	един	от	плодовитите	
сценаристи,	телевизионен	и	кино-
драматург	някак	не	го	влече	писа-
нето	за	сцената?	Или	го	влече,	но	
има	друго?

Не знам за какво влечение-невлечение 
говорите. Просто не го разбирам. От 
една страна, в мен има драматична 

липса на амбиция за себепоказване и 
слава, от друга страна, вярвам в от-
говорността на пишещия човек – без 
значение дали е драматург, писател, 
поет, публицист. Отговорност пред 
публиката, на първо място, но и пред 
личната хигиена. А моето усещане 
е за всеобща безотговорност, умо-
рителна графомания, която поради 
липсата на критична среда шест-
ва победоносно из сцени и страници. 
Ужасявам се от възможността да се 
превърна в поредния словообразу-
ващ Онан, пилеещ семето на думите в 
нещо като бетонов възел. Имам нуж-
да от много по-сериозна провокация, 
за да пиша, отколкото предполага 
онанистичната традиция. В кино-
то имам късмета да работя с хора, 
които успяват да ме провокират и 
убедят, че има смисъл. Това е причи-
ната и да стана добър кинодрама-
тург. В театъра имам един успешен 
опит и той е благодарение на Ириней 
Константинов и Лили Абаджиева, 
които успяха да ме убедят, че има 
смисъл да напиша пиеса по рома-
на „Парижката Света Богородица“. 
Невъзможна на пръв поглед задача, но 
то пък взе, че се получи – от моя глед-
на точка, разбира се. Искам да кажа, че 
е необходима обмяна на енергии между 
живи хора, за да се превърнат думите 
в истинска плът и кръв. Дано не зву-
чи претенциозно, но твърдя от опит, 
че същинското писане е шизофренно, 
самотно занимание, водещо до неиз-
бежна смърт след всеки финал. И като 
е така, поне процесът трябва да си 
заслужава. На други провокации в теа-
търа не съм случил. Побеснявам, кога-
то някой ме тупне по рамото и каже: 

„Ти що не напишеш някоя пиеса?“. Ама 
как така, защо? За кого? С кого? В име-
то на какво? Тъжна работа. 

Непрекъснато	работите	с	актьо-
ри	в	телевизията	и	киното.	Вие	
ги	развивате	и	те	вас	развиват	с	
нещо.	Театърът	е	прекрасно	място	

за	такова	взаимно	обогатяване.	
Защо	не	ви	виждаме	там?

Пак казвам, аз конкретно предложение 
за работа в театъра съм получавал 
само веднъж. Не съм от хората, които 
натрапчиво обикалят директорски 
кабинети и самопредлагат невижда-
ния си талант. Това са глупости, по-
тръпвам само като си го представя. 
Не съм способен да занимавам със себе 
си никого, още повече пък, когато ни-
кой не иска да се занимава с мен и мо-
ите странни, вероятно налудничави 
виждания за театралния процес. И не 
само че не се обиждам от тази ситу-
ация, а напротив, изпитвам някакво 
облекчение.

Въпросите зададе Георги Тенев

Разговор	с	Димитър	Стоянович

Димитър Стоянович е кино- 
и телевизионен сценарист. 
Завършва немска гимназия 
в София и история в СУ „Св. 
Климент Охридски“. Главен ре-
дактор на списание L̀ Europeo. 
Бил е сценарист и водещ на 
„Пътеводител на историче-
ския стопаджия“ (2000–2002) 
по БНТ. Главен сценарист на 
поредиците на БНТ „Великите 
българи“, „Голямото четене“, 
„Българските събития на ХХ 
век“. Сценарист на множе-
ство документални филми, на 
игралните филми „Преследва-
чът“ и „Границата“ (награда 
на СБФД за най-добър сцена-
рий за 2015 г.). През декември 
2018 г. предстои премиерата 
на най-новия игрален филм 
по негов сценарий – „Снимка 
с Юки“, копродукция с Япо-
ния, реж. Лъчезар Аврамов.

Димитър 
Стоянович

За кого? С кого? 
В името на какво?
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?
Лукс	ли	е	да	поставиш	един	текст,	
без	да	водиш	епични	битки	за	пра-
вото	да	го	поставиш?

Не съм сигурна дали има криза в 
драматургията. С кризите вече 
свикнахме, никой не им обръща 
внимание. Кризата се превърна в 
нормално състояние – значи всичко е 
точно, нещата са под контрол.

По-скоро при драматургията има 
криза в комуникацията – просто 
липсва диалог в драматургията. 
Пиеси се пишат, някои от тях се 
поставят, но какво от това? За 
разлика от писането на поезия или 
проза – писането за театър не би 
трябвало да е самотно занимание, 
най-малкото защото при него са 
важни гласовете. А със сигурност при 
писането на драматургия най-често 

липсва диалогът. Не диалог в текста, 
а диалог около текста. Диалог между 
автор и режисьор, между актьори 
и директор, между сценограф, 
композитор и всички замесени. 
Усещането, че една идея е важна и за 
още някого.

Да, театърът е тежка и бавна 
машина, изисква много усилия, за да 
бъде задействана и да тръгне веднъж. 
Но аз самата не съм сигурна дали 
имам желание да полагам тези усилия. 
Трябва ли пишещият човек да вложи 
толкова сили в задействането на 
машината, колкото и в написването 
на текста? По-скоро не. Не съм 
сигурна и дали поставянето на 
един текст на сцена трябва да се 
превърне в чак толкова голяма цел за 
един пишещ човек. В прекомерните 
амбиции винаги ми се е струвало, че 
има нещо нездраво.

Може би затова остава този 
вариант – процесът на създаване 
на представление, срещите с 
директорите, уговорките, тази 
голяма машина да се задейства с 
общи усилия. Но пък защо усилията 
на композитор, актьори, режисьор и 
сценограф, въобще на всички замесени, 
трябва да бъдат съсредоточени 
главно в опитите да се задейства 
машината и да се създаде едно 
театрално представление? А след 
това, едва след като първата битка 
е спечелена – тепърва да се мисли за 
главното, за самия спектакъл? Лукс 
ли е да поставиш един текст, без да 
водиш епични битки за правото да го 
поставиш?

Това, разбира се, е реторичен въп-
рос, защото имам усещането, че 
българският театър чудесно си 
преживява и без българската драма-

тургия. Той очевидно е в добро здраве, 
а тя е някакъв излишен лукс, без който 
спокойно може да мине. Така изглежда 
отстрани. И затова в повечето слу-
чаи съм склонна да виждам проблема в 
себе си – може би нещата се случват 
така, защото аз не изгарям от жела-
ние да водя излишни битки – да търся 
театри, да водя преговори с дирек-
тори, режисьори, актьори, не си по-
ставям за цел на живота един текст 
да се постави на сцена. Но как да си 
обясня, че драматурзите от средното 
поколение в един момент замлъкнаха? 
Мога да изброя на пръстите на двете 
си ръце десетина добри драматурзи, 
от които не съм чула нищо през по-
следните десет-петнайсет години. 

За мен това означава, че едни хора са 
се изморили да водят битки. А след 
това ще дойде времето и на още 
едни хора да се изморят да водят 
същите битки. И може би на още едни. 
Иначе криза няма – всичко е нормално, 
положението е под контрол – пиеси 
се пишат, а някои от тях дори се 
поставят.

И още нещо – понякога театрите 
се опитват да променят нещата. 
Правят конкурси, лаборатории, 
пиесите стигат до сцена много по-
лесно. Оценявам това. Но трябва 
ли всяка година едни и същи хора да 
участват в едни и същи конкурси? 
Няма ли да бъде малко предвидимо и 
скучно всяка година да се запознаваме 
отново – директори и драматурзи, 
и пак да не стигаме до диалог? Нали 
драматургията беше диалог? Или 
българската драматургия е преди 
всичко лукс, който можем – ей така, за 
разнообразие, от време на време да си 
позволяваме.

Оля Стоянова е завършила 
журналистика в СУ „Св. 
Климент Охридски“. В мо-
мента е част от екипа на 
програма „Христо Ботев“ 
на БНР. Авторка е на осем 
книги – с поезия, къси разкази, 
роман и документалистика. 
Тя е носителка на награди за 
поезия и проза, сред които: 
първа награда от национал-
ния конкурс за разказ „Рашко 
Сугарев“ (2011), наградата „Ни-
колай Кънчев“ (2013), национал-
ната награда „Иван Николов“ 
(2013), както и на наградата 
за драматургия „Аскеер“ през 
2014 и 2018 г. Нейни пиеси са 
събрани в сборника „Малки 
ритуали за сбогуване“ (2015). 

Оля 
Стоянова

Кризата се превърна 
в нормалност

Оля Стоянова
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?
Идеална	ситуация	за	всеки	днешен	
автор	на	пиеси.	Или	може	би	е	иде-
ална	само	за	външния	наблюдател.	
Вие,	като	инициатор	и	организа-
тор,	какви	трудности	срещате?

Да, това е третото издание. Тъй 
като този формат на драматургичен 
конкурс, предлагащ пълен цикъл на 
работа – това, което вие наричате
„идеална ситуация“ – е единствен по 
рода си в България, Конкурс	за	нова	пи-
еса успя само за две издания да спечели 
внимание и да отвори поредица от де-
бати за развитието на драматургия-
та в България. Първо започна ProText 
3x3 и после в рамките на „Малък сезон“, 
организиран от ТР „Сфумато“, също се 
състояха уъркшопи, четения и диску-
сия, посветена на драматургията. 

Ето сега и вие се включвате в тази 
поредица. Ние предвиждаме в трето-
то издание на конкурса тази година 
да открием Драматургичен	клуб. Ние 
отворихме този дебат и ще държим 
ръката си на пулса в него. 

В драматургията обикновено няма 
идеална ситуация. Добрата ситуа-
ция е тази, която предлага възмож-
ности за развитие на действието. 
Ситуацията, която предлага нашият 

конкурс, е такава, първо, защото 
дава възможност да се посмали хиа-
тусът между пишещите, знаещите 
и поставящите нова драматургия и 
второ, защото предлага прекрасна 
академична среда и устойчивост в 
подкрепата за драматургията. Няма 
по-добро място за тази висока цел от 
университет, който обича и обучава 
по изкуствата. А НБУ е единственият 
университет в страната, в който се 
учат изкуства.

Разговор	с	проф.	
Виолета	Дечева

Конкурсът	за	нова	пие-
са	на	НБУ	тази	година	
има	трето	издание.	Той	
предполага	няколко	клю-
чови	момента	–	зададена	
тема	с	определена	актуал-
ност;	доразвиване	на	пи-
есата	във	втората	фаза,	
т.е.	овладяване	на	умения	
в	драматургичната	рабо-
та	в	Лабораторията	за	
писане	на	пиеси;	сът-
рудничество	с	режисьор	
и	актьори,	през	което	
авторът	може	да	види	
как	текстът	му	работи	
на	сцената	при	последна-
та	фаза	на	реализация	на	
наградената	пиеса,	и	из-
даване	на	номинираните	
автори.	

На новата българска

драматургия
се гледа с презрение

ри
су

нк
а 
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Как	вашият	опит	може	да	се	при-
ложи	към	практиката	на	театри-
те,	така	че	да	се	появят	повече	
качествени	български	пиеси	на	по-
вече	сцени?

Трудно. Но биха могли да си сътрудни-
чат с нас. И да правят всичко възмож-
но да поставят новите пиеси. Не само 
от нашия конкурс, разбира се. Да пое-
мат рискове. Сцената е най-добрият 
начин да се развиват драматурзите. 

Театрите нямат интерес да следват 
нашия опит по много причини, които 
ще отнеме много време да изяснявам. 
А и не е тук мястото. В един по-висок 
смисъл (който изобщо липсва в мисле-
нето за изкуствата в България) при-
чината за тази липса на интерес е мис-
ленето за развитието на театъра в 
България изобщо в къси позиции. На 
новата, особено българска, драматур-
гия се гледа или с презрение, или със 
снизхождение, или с ирония в най-доб-
рия случай. А ако театралите не вяр-
ват в тази дългосрочна инвестиция 
и не се създават политики за нейно-
то развитие, в някакъв смисъл това 
означава, че те изобщо не вярват в 
това, което правят. Защото театъ-
рът е бавно изкуство, той живее от 
дълбоката си връзка със средата, в 
която се развива, което значи с обще-
ството в момента. Тоест с неговите 
актуални проблеми, от една стра-
на, но и с високия свод на човешките 
въпроси, от друга. Тази връзка може, 
разбира се, да се осъществява с дра-
матургия от всякакъв вид и на вся-
какви езици, но само драматурзите, 
които познават българската култу-
ра, език и общество, могат да видят в 
него онова, което никой друг не може. 
Вижте интереса към драматизация-
та и постановката на Явор Гърдев 
на „Чамкория“ в цялата страна. Той 

съвсем не е случаен. Затова колкото и 
да е динамична ситуацията в момен-
та в различните театрални култу-
ри, колкото и да са отворени те към 
глобалните процеси, няма театър, 
който държи на бъдещето си и кой-
то да не полага усилия за развитие-
то на собствената си драматургия. 
Драматурзите са тези, които улавят 

„дългите вълни“, дълбоките промени 
в човека. 

Издадохте	шестте	номинирани	
пиеси	от	първия	конкурс	на	тема	
„Справедливостта“.	Кои	театри	и	
режисьори	проявиха	интерес	към	
тях?

В пълния цикъл на Конкурс	 за	 нова	
пиеса има и фазата на публикуване 
на пиесите, които са преминали през 
Лабораторията за писане на пиеси. 
НБУ създаде такава поредица към 
конкурса. Миналата година издадохме 
Пиеси	за	справедливостта. Тази годи-
на излиза Пиеси	за	родината. Защото 
темата миналата година беше 
Родината. Много са интересни ре-
зултатите впрочем. Следващата би 
трябвало да е Пиеси	за	тайните. Това 
не е архив на конкурса, а инвестиция 
в драматургичното писане. Пиесите 
остават. Когато те са публикувани, 
вероятността да попаднат в ръцете 

на актьори, режисьори, художници, 
директори, драматурзи и прочее е 
голяма. Още повече че НБУ в логиката 
на своя дългосрочен обществен анга-
жимент за подкрепа на българската 
драматургия изпраща сборниците с 
пиеси безплатно на всички театри 
в страната. А те съвсем не са малко. 
Получихме благодарности от много 
от тях. Няколко режисьори прояви-
ха интерес. Ще видим. Най-голямата 
благодарност би била, естествено, да 
ги поставят. 

Какви	 препятствия	 срещат	
днешните	автори	на	театрални	
текстове?	

Отсъства изобщо интерес към тях, 
отсъства анализ, сериозно и аргумен-
тирано мнение за тяхното качество 
и няма желание да ги поставят. Тоест 
всякакви. 

Какви	според	вас	са	основните	при-
чини	за	кризата	на	съвременната	
българска	драматургия?	

Това, че има криза, не е беда. Кризата 
е  здравословно  състояние  за  изкус-
твото. Театърът живее от кризите 
си. Бекет, Колтес, Хандке или Жьоне 
например пишат все насред такива 
кризи. Целият ХХ век е такава трай-
на криза, в която театърът непре-
къснато търси своето място, и все 
пак погледнете какво наследство е 
оставил. Основните причини за кри-
зата в България инак могат да се све-
дат до една: не се знае защо трябва 
да има театър днес в България. Тя се 
вижда с просто око както от липсата 
на каквито и да е трайни политики 
от страна на държавата вече 30 го-
дини, така и от спектаклите, които 
в средния си регистър произвежда 
българският театър. Лошото е, че в 
България не се осъзнава типът криза 

рисунка Чавдар Гюзелев



15

октомври 2018 

и още по-малко има желание тя да се 
рефлектира в някакви високи катего-
рии на мислене. Това е работа на ин-
телигенцията. На самите театрали 
в случая. Но и на интелектуалците. 
Не става дума за емоции и отчаяни 
възклицания. Има мисловна работа по 
преработването на кризите. 

Защо	днешният	ни	живот	с	него-
вите	конфликти	трудно	се	проек-
тира	в	съвременните	текстове	за	
театър?	

Драматургичните текстове не се за-
нимават с проекцията на актуалното. 
Но те го осмислят. Чрез сюжетите си, 
типа конфликти, персонажи, гледна 
точка, език. И дори те да изглеждат 
на пръв поглед далеч от актуалната 
ситуация, помагат на днешния човек, 
отишъл на театър, да се ориентира, 
ако не да разбира света, общество-
то, себе си. Може да разберем много 
за времето на Шекспир от неговите 
пиеси, макар никъде да не става дума 
за Елизабет. Чрез него по-добре раз-
бираме модерността, макар да няма-
ме нито решения, нито отговори до 
днес на поставените въпроси. Затова 
го поставяме. Така че този тип дъл-
бока рефлексия на съвременността 
често става с фабули от миналото, 
събуждащи паметта, тоест опита 
на човека. Или с неочаквани фигури и 
език. Добрата драматургия е винаги 
изпитание за сцената и обикновено е 
най-добрият начин човек да се запита 
какво се случва с него насред днешния 
му живот и конфликти.

Вие	познавате	ситуацията	в	други	
европейски	култури	–	какви	поли-
тики	биха	помогнали	за	развитие	
на	националната	драматургия?	На	
какво	ниво	трябва	да	се	прилагат	
те?

Политиките за подкрепа на драма-
тургията във всяка от европейските 
страни със солидни театрални тра-
диции са резултат от разбирането 
за функциите на театъра днес в об-
ществото на съответната страна. 
В Германия например това означава 
силна политическа, тоест социал-
на рефлексия на глобално, не само 
национално ниво. Театърът е вид 

Виолета Дечева е доктор 
по театрознание (Ph.D) и 
доктор на науките (Sc.D) 
от БАН. Професор по теат-
рознание в НБУ. Изследова-
тел, преподавател, историк 
и критик. Специализация във 
Freie Universität-Berlin (1998). 
Международни изследовател-
ски проекти. Член на IFTR, на 
IATC, на СЖБ и др. Публикации 
в България, Германия, Полша, 
Франция, Италия, САЩ, Щвей-
цария и др. Ръководител на 
проекта Конкурс за нова пие-
са на НБУ. Книги: „Кризите на 
народния театър“ (2016); „На 
фокус Dimiter Gotscheff“ (2015); 
„Между идеологиите и хедо-
низма. Театърът в началото 
на новия век“: Част I (2013) и  II 
(2014); „Към проблема за режи-
сурата. Българският театър 
между двете световни войни“ 
(2006); „Актьорът като автор 
и произведение на изкуството“ 
(2003); „Авторът и неговият 
интерпретатор“ (2002); „Теа-
търът на 90-те“ (2001) и др.

Виолета 
Дечева

агора. Място, където се дискутират 
проблемите на съвременния човек 
по адекватен начин. Подкрепата на 
драматургията е в театрите като 
работа с драматурзи на място, чрез 
различен тип фестивали за драма-
тургия, чрез учене на драматургия, 
чрез уъркшопи. Но в тази традиция 
логосът, изобщо отношението към 
драматургичния текст е много се-
риозно. Политиките за подкрепа на 
драматургията трябва да са част от 
политиките за развитие на театъра. 
Няма как да подкрепяте развитието 
на националната драматургия, ако не 
знаете от какъв театър има нужда 
човекът в съвременното общество 
на вашата страна и какво от минало-
то искате да пренесете. 

Има	ли	нужда	от	обща	платфор-
ма,	която	да	обедини	усилията	по	
съживяване	на	българската	драма-
тургия?	Как	би	могла	да	изглежда	
тя?	

Има нужда от политики за развитие-
то на театъра, както казах. Но аз 
съм скептична, че това ще се случи. 
По-важното е всички, които полагат 
усилия в подкрепа на драматургията, 
да си помагат, а не да си пречат. Това 
може би няма да е платформа, но би 
била ефективна мрежа. Конкурсът	
за	нова	пиеса	на	НБУ работи за тази 
кауза.

Как	стигнахте	до	темата	на	тре-
тия	конкурс	–	„Тайните“?	Каква	
логика	следвахте	в	този	избор?

Обикновено имаме поредица от зат-
ворени дискусии в журито. После из-
насяме разговора в академичната 
общност на НБУ, докато стигнем до 
избора на тема. За нас е важно тя да 
е колкото актуална, тоест засягаща 
невралгичен проблем за българското 
общество в момента, толкова и по-
казваща отношение към ценностни 
ядра, към основни въпроси на човеш-
кото битие. Така стигнахме до тай-
ните, и то именно в множествено чис-
ло. Защото няма една тайна. От една 
страна, много тайни от близкото ми-
нало са съзнателно или несъзнателно 
избутани с общото обяснение: „много 
е сложно“. Нито в литературата ни, 
нито в драматургията ни има особено 

добри примери. От друга страна, тай-
ните са структурна част на театъ-
ра. Театърът е откриване и скриване 
чрез маските. Той е игра на открива-
не и скриване. Фабулирането още от 
Есхил насам е умението да се доведе 
действието до точката на узнаване-
то. Освен това където става дума за 
тайните, става дума и за истините. 
Пак в множествено число. А и какво би 
било човешкото същество без своите 
тайни? С една дума, това е тема, коя-
то би провокирала всеки, който има 
драматургично мислене.

Въпросите зададе Людмила Димова
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През 2002 г. в Букурещ група млади ре-
жисьори – Раду Апостол, Александру 
Берчяну, Джанина Карбунариу, Ана 
Марджиняну и Андрея Валян, слагат 
началото на независима програма за 
насърчаване на новата румънска дра-
матургия – dramAcum (Драма сега). 
Първата и най-важна цел е да се об-
нови репертоарът, да се говори на 
съвременен език за актуалните проб-
леми в обществото. На годишните 
конкурси за нови пиеси и за преводи 
на чуждестранна драматургия1  се 
явяват десетки млади режисьори, ак-
тьори, драматурзи, преводачи, а също 
и хора с професии, които нямат нищо 
общо с театъра. Единственото изис-
кване към участниците е пиесите да 
са на съвременна тема, да отразяват 
непосредствената действителност 
и по време на репетициите авто-
рът да е съгласен да работи в екип с 
режисьора. Според концепцията на 
dramAcum драматургът e активен 
член на творческия екип. Фактът, че 
основателите на платформата са ре-
жисьори, гарантира успеха на промя-
ната и трайността на нейния ефект. 
Наградените текстове на конкурси-
те на dramAcum веднага биват поста-
вени на сцена и получават директен и 
бърз достъп до фестивали в страна-
та и в чужбина. Платформата дейст-
ва активно между 2001 и 2013 г. Днес 
може да се каже, че dramAcum e успеш-
но осъществен проект от национално 
значение за румънската култура. Без 
да обяви манифестно края на своето 
съществуване, платформата прос-
то се сля със самия театрален жи-
вот. „От няколко години dramAcum 
не функционира като група. Мисля, 
че изпълни програмата си да отвори 
една врата и да реализира една идея. 
Сега съществуват други инициативи 
и дори няколко магистърски програми 
за драматургично писане – в Букурещ 
и в Търгу-Муреш. Въпреки това смя-
там, че в Румъния има още много какво 
да се направи в тази област“, споделя 
драматургът Щефан Пека. 

Аглика Олтеан Румъния:
проектът на

режисьорите
Днес опитът на dramAcum се прилага 
повсеместно – в големи и малки градо-
ве ежегодно или спорадично (на проек-
тен принцип) се организират ателие-
та/резиденции, конкурси, фестивали, 
посветени на новата драматургия; 
усърдно се търсят и насърчават нови 
почерци, гласове, теми, стилове. 

Националният конкурс за драматур-
гия в Тимишоара, с над 20 издания, е 
най-престижният в страната (тема 
за 2017 г. – идентичността); вторият 
по значение форум за млади драматур-
зи е конкурсът за монодрама, провеж-
дащ се в рамките на Фестивала на 
моноспектаклите в Бакау. По-нови са 
конкурсите, организирани от теат-
рите в Констанца, Орадея, Пиатра-
Нямц (за камерна драматургия, до 
3 действащи лица), Сату Маре (тук 

конкурсът е на тема „Различните 
поколения в търсене на различни-
те Румънии“, каквото и да означава 
това; пиесата победител ще бъде 
поставена на сцена, а подгласнички-
те ѝ ще имат литературни прочити 
пред публика). Наскоро Националният 
театър „Караджале“ в Букурещ обя-
ви конкурс за довършване на пиесата 

„Островът“ от Михаил Себастиан 
(1907–1945)2. Кандидатите трябва 
да предложат продължение на две-
те действия, останали незавършени 
заради внезапната смърт на автора. 
Наградата е 2000 евро и поставяне на 
завършената пиеса. Почти всички от 
изброените конкурси са съфинансира-
ни от Румънския културен фонд3 .

Театралното списание revistascena.ro 
от две години провежда конкурса 
EQUAL за феминистка драматургия. 
Наградата за първо място е публика-
ция и 1000 леи (около 450 лева), а също 
и препоръка за поставяне, отправена 
към всички държавни и независими 
театри в страната. Спорадично и 
други културни издания обявяват кон-
курси (yorick.ro), като наградата обик-
новено е публикация и ваучер за книги. 

На тези конкурси младите драматур-
зи реално имат шанса да бъдат за-
белязани от професионалната сцена. 
Така започва пътя си и Елизе Вилк. Тя 
завършва журналистика и работи 
като разследващ журналист и прево-
дач в Брашов, а през 2011 г. се записва 
в магистърската програма по дра-
матургично писане на Алина Нелега4  
в университета на Търгу-Муреш. 
Именно тук Вилк написва най-успеш-
ната си пиеса – „Зелената котка“. 

„Работех върху магистратурата си, 
тя беше на тема „театър за млади-
те“. Участвах в един уъркшоп на два-
ма американски драматурзи. Едно от 
упражненията беше да напишем за 10 
минути всичко, което ни мине през 
ума, без да се цензурираме. Докато 
пишех, погледнах през прозореца и 
видях, че по покрива отсреща преми-
нава котка. В този момент си поми-
слих какво би било, ако тя беше зелена. 
След като 10-те минути свършиха, 
трябваше да изберем един образ от 
автоматичното писане и да напи-
шем монолог за него. Избрах зелената 
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Румъния:
котка. Така се появи първият монолог 
на Дани, с който започва пиесата... 
Знаех, че тези 6 страници с монолози 
ще се превърнат в пиеса. Първо, за-
щото исках да напиша пиеса за сила-
та на въображението, второ, защо-
то знаех каква история да разкажа. 
Отдавна ме интересуваше въпросът 
какво кара децата да станат убийци. 
В работата ми като журналист съм 
се сблъсквала с много деца или младе-
жи – престъпници.“ 

По време на магистратурата си Елизе 
Вилк участва и в творческо ателие по 
драматургия, ръководено от Джанина 
Карбунариу5. Именно в рамките на 
това ателие „Зелената котка“ е за-
вършена и за първи път е поставена 
на сцена от студентски екип (всеки 
от 13-те автори работи в екип с шес-
тима актьори, режисьор, сценограф, 
театровед и специалист по връзки с 
обществеността, така че ситуаци-
ята да копира в миниатюра творче-
ския процес в един истински театър). 
Пиесата е структурирана като пле-
теница от монолози, дотолкова фраг-
ментирани, че формират кохерентен, 
парадоксален диалог, без шестимата 
персонажи да влизат в директно об-
щуване. В центъра на вниманието са 
лутането на младежите в света при 
липса на реално родителско присъст-
вие и модел; хаосът от суеверия в гла-
вите им; търсенето на знаци в разо-
чароващото всекидневие, които да им 
посочат валидна посока или уникална 
съдба, която да следват; оттегляне-
то на децата в измислен свят; опасно-
стите, които ги дебнат. 

„Реших че не трябва да спирам дотук, 
ще напиша трилогия. Така се появи 
вторият текст – „Хартиени самоле-
ти“, който спечели Националния кон-
курс в Тимишоара и вече е поставен в 
няколко театъра. Последната част 
от трилогията реших, че ще бъде мо-
нодрама, но все отлагах. Когато видях 
обявата за конкурса в Бакау, крайни-
ят му срок ме мотивира да завърша 
текста „Крокодил“. Сега пиша един 
текст за деца на немски, за немската 
секция на театър „Гонг“ в Сибиу. За 
първи път пиша за деца, персонажите 
ми са една фея, прахосмукачка и дете, 
което няма никакви желания.“

Днес Елизе Вилк е смятана за 
най-представителния глас от ново-
то поколение драматурзи. Всичките 
ѝ пиеси са поставяни многократно в 
Румъния и в чужбина (Италия, Русия, 
Германия, Гърция), преведени са на 
няколко езика, включително и на бъл-
гарски6. Тя е един от малкото автори, 
чиито текстове циркулират авто-
номно в театралните среди, без да 
е обвързана с режисьор, група от съ-
мишленици или конкретна сцена. Тази 
автономност на автора и неговите 
пиеси е може би следващият етап, 
надскачащ колективното творчест-
во на съмишленици, „борещи се“ със 
старата театрална система. 

Групата dramAcum разчисти пътя 
за новите гласове главно чрез три 
начина на работа: режисьорът е 
и автор на текста на спектакъла 
(Джанина Карбунариу); автор и ре-
жисьор работят заедно при поставя-
нето на текста (Михаела Михайлов/
Раду Апостол, Щефан Пека/Ана 
Марджиняну) или текстът е създаден 

колективно от целия сценичен екип 
(бар-театър „Mаказ”, пространство 
за политически ангажиран театър). 
Една от спецификите на марката 
dramAcum е отказът да се работи по 
предварително съществуващи тек-
стове. Текстът трябва да е „пресен“, 
специално написан за случая. 

„Зелената котка“ превърна младежка-
та тематика в истинска театрална 
мода. Преди 2012 г. драматурзите се 
интересуваха предимно от пробле-
мите на 25–35-годишните. Михаела 
Михайлов („Лоши деца“7, „Момиче вой-
ник“), която е финалист в конкурса 
на dramAcum през 2006 г. с пиесата 

„Страх ме е“, е може би единственият 
автор преди Вилк, отдаден на пробле-
мите на тийнейджърите.

„Интересуват ме остро актуалният 
театър за деца и младежи, горещите 
проблеми, които поставят под въпрос 
образователната система в Румъния, 
ценностите, на които учим децата, 
и как бихме могли да променим нещо. 

рисунка Чавдар Гюзелев
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Аглика Олтеан е театрален 
критик и историк. Работила 
е като драматург в Народния 
театър „Иван Вазов“ и във 
варненския театър „Стоян 
Бъчваров“, научен сътрудник 
в Института по изкуствозна-
ние към БАН. Авторка е на 
книгите „Мелодрамата през 
погледа на теорията“ (2000) 
и „Българската драматургия 
през 90-те години на ХХ век“ 
(2004), съставителка на ан-
тологията „Нова българска 
драматургия на XXI век“ (2006). 
Учила е в НАТФИЗ, ЕНЕSS 
– Париж, Университета на 
Барселона, PUC–Рио де Жа-
нейро. През 2006 г. получава 
постдокторска стипендия от 
New Europe College – Букурещ, 
където се запознава с най-но-
вите течения в румънския те-
атър. От 2008 г. живее и ра-
боти в Клуж-Напока, Румъния.

Аглика 
Олтеан

С Раду Апостол създадохме спекта-
къла „Спомени от училищната ера“ 
и още един, на който държим много 

– „Семейство offline“ – за децата, ос-
тавени сами у дома, и тези, на които 
родителите са в чужбина.“ (Михаела 
Михайлов)

Днес много от начинаещите драма-
турзи участват в конкурси и твор-
чески ателиета с теми за избягали 
от дома деца, за насилието в учили-
ще и семейството и т.н., надявай-
ки се вероятно да повторят успе-
ха на Елизе Вилк. На тазгодишното 
ателие ДРАМА-5 в независимото 

културно пространство „РЕАКТОР за 
творчество и експеримент“ в Клуж-
Напока трима от петимата автори 
резиденти разработваха теми из 
трудния живот на подрастващите. 
В рамките на програмата ДРАМА-5 
петима автори получават възмож-
ността да работят по свободно из-
брана тема в продължение на един 
месец. Ателието завършва с публи-
чен прочит на пиесите, една от кои-
то (по избор на поканения режисьор) 
ще бъде поставена на сцена. Тази го-
дина между авторите на ДРАМА-5 
беше и Мария Манолеску, започнала 
творческия си път от платформата 
dramAcum, тя е спечелила третия ѝ 
конкурс през 2007 г. с пиесите With 
a little help from my friends (реж. Раду 
Апостол, Национален театър, Яш, 
2007), и „Садо-мазо блус бар“8  (реж. 
Дж. Карбунариу, Много малък театър, 
Букурещ, 2007). Новият ѝ текст, съз-
даден по време на ателието в Клуж, 
е посветен на 100-годишнината от 
Обединението на Румъния през 1918 
г. и по иронично-поетичен начин на-
слагва многозначителната дата вър-
ху живота на едно обикновено семейс-
тво от 2018 г. Очаквано, този текст 
беше много по-завършен драматур-
гично в сравнение с тези на по-млади-
те ѝ колеги.

Освен проблемите на тийнейджъри-
те,  други  супертеми в  най-новата 
румънска  драматургия  са  феминиз-
мът, хомофобията („Баща ми, свеще-
никът“ от Габриел Санду, „Лалета, 
лалета“ от Богдан Джорджеску), до-
кументални пиеси по досиетата на 
Секуритате (Джанина Карбунариу 

– „Печатни букви“, „За продан“), поли-
тическият театър (Щефан Пека/Ана 
Марджиняну – „Рошия Монтана – фи-
зически и политически аспект“).

Въпреки богатата програма от кон-
курси и ателиета, които целят да 
стимулират новата драматургия, 
почти няма автор, който да се пре-
питава само от тази дейност. Мария 
Манолеску пише в сайта си, че си из-
карва хляба с copywriting, а Елизе Вилк 
с характерната си обезоръжаваща ис-
креност обяснява:

„Мисля, че на пръстите на ръката се 
броят хората, които се препитават 
от писане в Румъния. Никога не съм 
се опитвала да се откажа от ста-
билната си работа, за да имам повече 
време да пиша. Просто нямам куража. 
Идеята да остана без постоянен до-
ход ме плаши“.

1    От самото начало dramAcum има програма за 
преводи на съвременни пиеси. Режисьори и пре-
водачи работят в екип, за да изследват новите 
тенденции в съвременния театър. Изненадата 
в преводаческата програма идва от скандинав-
ските автори, които предлагат необичайни и 
новаторски теми, визия и стил на писане. 
2 Михаил Себастиан (кръщелно име Йосиф 
Хехтер, 1907–1945) – писател, драматург и ли-
тературен критик, публицист. Привлечен е от 
литературния кръг „Критерион“, който включ-
ва имена като Емил Чоран, Мирча Елиаде и Йожен 
Йонеско. Умира при пътен инцидент. На българ-
ски: Михаил Себастиан, „Произшествието“, ИК 
„Изида“, София, 2017. Превод от румънски Хрис-
то Боев.
3 Румънският културен фонд има като основни 
цели да финансира културни програми и проекти 
в страната и чужбина. Сесии се обявяват два 
пъти годишно. Веднъж годишно има сесия за фи-
нансиране на издателски проекти.
4 Алина Нелега (р. 1960) е утвърдена румънска 
журналистка, литературна критичка, препода-
вателка и драматуржка. Една от емблематич-
ните ѝ пиеси е „Амалия, дишай дълбоко“ (2005)    
–  драматичен монолог за битката за оцеляване 
на младо момиче след самоубийството на май-
ка му в комунистическа Румъния. Днес Нелега е 
артистичен директор на Националния театър 
в Търгу-Муреш и ръководи магистърската про-
грама по драматургично писане в Университета 
за изкуства в града.
5 Джанина Карбунариу (р. 1977) – режисьорка и 
авторка на пиеси, завършила Националния уни-
верситет за театрално и филмово изкуство в 
Букурещ. Там защитава и докторат на тема 
„Режисьорът като драматург“. Между 2013 
и 2015 г. е лектор в театралния факултет в 
Клуж-Напока. Тя е сред основателите на проек-
та dramAcum.
6 „Зелената котка. Съвременен румънски те-
атър“, подбор и превод Лора Ненковска и Иван 
Радев, изд. „Панорама плюс“, 2015 г.
7 Пиесата на Михаела Михайлов „Лоши деца“ е 
поставена у нас от реж. Благой Бойчев (театър 
„Реплика“).
8 Пиесата е публикувана в антологията „Зеле-
ната котка. Съвременен румънски театър“, оp. 
cit. За други нови румънски пиеси вж. и: „Нова ру-
мънска драматургия. Pro Text/Драма сега”, изд. 
„Панорама плюс“, 2010 г.
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Как	една	нова	пиеса	стига	до	сце-
ните	в	Бургтеатер?	Трудно	ли	е	
това?	

Флориан	 Хирш: Да, бих казал, че е 
трудно. На голямата сцена се игра-
ят големите живи писатели като 
Елфриде Йелинек, Петер Хандке, как-
то и починалият не толкова отдавна 
Томас Бернхард. Но да изградиш един 
млад автор, е трудно. Направихме го с 
Фердинанд Шмалц, който написа нова 
версия на „Йедерман“ от Хуго фон 
Хофманстал, тя се игра на голямата 
сцена, при разпродадена зала с 1350 
места. Това обаче е изключение. За 
щастие имаме четири сцени – обик-
новено преди да се наложи, един автор 
започва от малките сцени. Наистина 
публиката е любопитна за нови пиеси, 
но класиците се продават по-добре и 
са по-търсени. 

Вие	ли	избирате	младите	автори,	
които	Бургтеатер	представя?	

Аз съм част от художественото ръ-
ководство от четирима драматурзи 

и една директорка (Карин Бергман) 
– този екип избира материалите и 
пиесите, като разговаря с издател-
ствата и авторите, но и сами откри-
ваме сюжети, обмисляме проекти с 
режисьорите. Има също така конкур-
си като Autorentheatertage1 , на които 
млади автори могат да изпращат 
свои пиеси, журито избира най-добри-
те. Те получават награда от 10 000 
евро, но освен това имат премиера и 
15 представления. 

Кой	организира	Дългата	нощ	на	ав-
торите	в	Берлин,	където	се	пред-
ставят	тези	наградени	пиеси?

Инициативата първоначално е на 
Улрих Куон2, тогава директор на 
Талия Театер в Хамбург, след това на 
Дойчес Театер. Тя се основава на съ-
трудничеството на три театъра 
от три страни – Шаушпилхаус Цюрих 
от Швейцария, Бургтеатер от Виена 
и Дойчес Театер, Берлин. Конкурсът 
се организира от всички заедно. От 
стотина пиеси тричленното жури 

избира три, които първо се показват 
в Берлин, после и в репертоара на дру-
гите два театъра. Тази година една 
пиеса от Мирослава Своликова3  – ав-
стрийска авторка от словашки про-
изход, имаше много успешна премиера 
в Берлин, а от есента ще се играе при 
нас, във Виена. 

Казахте,	че	Бургтеатер	работи	
с	Флориан	Шмалц	(р.	1985	г.)	осем	
години,	за	да	го	изгради	като	автор.	
Как	се	случва	това	по-конкретно?

Първата пиеса на Флориан Шмалц 
беше поставена на най-малката сце-
на, втората – на по-голямата, вече 
четвъртата – на голямата сцена. Ние 
последователно съпровождахме този 
процес. Накрая му поръчахме новата 
редакция на „Йедерман“, която се по-
лучи много добре. Друг автор, който 
се разви по подобен начин, е Волфрам 
Лоц. Но няма толкова много успешни 
примери. 

При нас, в Бургтеатер, възлагаме на 
авторите поръчки за пиеси, нямаме 

Разговор	с	
Флориан	Хирш

Флориан	Хирш,	който	е	
драматург	в	Бургтеатер	
във	Виена,	участва	в	
дискусия	върху	„Драмата	
на	драматургията“	в	
ТР	„Сфумато“	по	време	
на	Малкия	сезон	2018.	
Наистина	Бургтеатер,	
който	е	най-големият	
немскоезичен	театър,	
изглежда	привилегирован	
–	600	души	екип,	50	млн.	
евро	бюджет,	4	сцени.	Тук	
лансирането	на	нови	имена	
и	текстове	не	е	лесно.

Бургтеатер
и новите автори

Флориан Хирш е роден през 
1979 г. в Берлин. Следвал 
е германистика и амери-
канистика. От 2011 г. е 
драматург в Бургтеатер 
във Виена.
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резиденции като в много други гер-
мански театри. На година имаме две 
поръчки за големи продукции. 

Как	работят	младите	автори	при	
вас?	Участват	ли	в	репетиционния	
процес?

Най-често не участват пряко в про-
дукцията. В Австрия и Германия има 
много добри училища за драматурзи. 
Там младите автори в продължение 
на три години учат как се пише пиеса, 
дискутират много, имат контакти 
с актьорски школи, работят с млади 
актьори. А при нас, когато се поставя 
една пиеса, по-скоро аз, като драма-
тург, разговарям дълго в подготви-
телната фаза с режисьора и автора. 
Но репетициите протичат без авто-
ра, той идва на финала. 

Вашата	професия	–	драматург,	
вече	почти	не	съществува	в	бъл-
гарския	театър.	

Така е в много страни. Професията на 
драматурга е завоевание на немско-
езичния театър. В Англия и Франция 
вече също се среща рядко. В САЩ не 
се нарича драматург, а producer (про-
дуцент) или creative producer, което е 
близко, разбира се, по-комерсиално. 

Голямата	промяна	в	репертоарна-
та	политика	на	Бургтеатер,	обръ-
щането	към	съвременни	автори,	
се	случва	през	1986	г.,	когато	гер-
манският	режисьор	Клаус	Пейман	
става	интендант.	

Клаус Пeйман се обръща към автори-
те,  които  тогава  са  млади – Томас 
Бернхард,  Петер  Хандке,  по-късно 
Елфриде Йелинек. Дотогава Бургтеа-
тър е много консервативен и тради-
ционен,  той  го  отвори  за  новата
съвременна драматургия. Политичес-
ката пиеса „Площадът на героите“4  
от Томас Бернхард предизвика огро-
мен скандал с погледа към нацисткото 
минало – в Германия повече, отколко-
то в Австрия. Ролята на Пейман беше 
много важна. Разбира се, Бернхард и 
Хандке вече са класици.

Казвате,	че	театърът	непременно	
трябва	да	поставя	въпроси	–	дали	
чрез	съвременни	пиеси,	или	чрез	
Шекспир.

Винаги става дума за това. Не бива да 
има прости отговори, в обществения 
и политическия живот има достатъч-
но прости отговори. Театърът тряб-
ва да търси конфликта и да е там, къ-
дето е болката, където гори. Дали 
това се случва с нова или със стара 
пиеса, не е от значение, важното е да 
е добра и актуална. 

В	 хода	 на	 дискусията	 в	 ТР	
„Сфумато“	някой	каза,	че	силни-
те	режисьори	не	позволяват	силна	
драматургия.

При нас не биха казали така, режи-
сьорите са много силни още от Петер 
Щайн, от 60–70-те години. Те често 
са и добри драматурзи и тези функции 

не могат да се разграничат. Силните 
режисьори могат да работят със 
силни автори, не трябва да бъдат 
противопоставяни. 

Изгубено	ли	е	чувството	за	акту-
алност	в	днешната	драматургия?	
Не	е	ли	това	глобален	проблем?

Абсолютно! Общувал съм много с 
млади автори в Израел, те пишат за 
много по-екзистенциални проблеми, 
отколкото някой автор от Мюнхен. 
Когато си бил войник в Ивицата 
Газа заедно с други войници, не пи-
шеш как страдаш от любов в своя-
та стая у дома. Често във време на 
криза театърът е много по-актуа-
лен. Например в Иран театърът има 
съвсем друго влияние, както и в много 
страни в Източна Европа. В Унгария 
при Орбан авторите, които имат 
големи проблеми и затова поставят 
в Германия и Австрия, се занимават 
наистина със значими обществени 
теми.

Въпросите зададе Людмила Димова

1  Провеждащият се през юни в Дойчес Театер 
в Берлин фестивал за съвременна драматургия 
е и мястото, където се откриват нови автори 
и пиеси. Наградените от тричленното жури 
пиеси се играят по време на Дългата нощ на ав-
торите. 
2 Улрих Куон (р. 1951) е немски драматург, бил е 
интендант на театъра в Констанц, на Шауш-
пил Хановер, Талия Театер в Хамбург, Дойчес Те-
атер в Берлин. От края на 2017 г. е президент на 
германския Сценичен съюз, който обединява 430 
театри, опери, балетни компании и оркестри в 
Германия.
3  Мирослава Своликова, „Европа бяга в Европа“, 
постановка Франц-Ксавиер Майр. Премиерата 
за Австрия е на 3 октомври 2018 г. Пиесата е из-
брана от 143 текста от журито, в което влизат 
театралният критик Берн Ноак, актрисата Бе-
тина Щуки и писателят Саша Станишич.
4 Пиесата „Площадът на героите“ (1988) е по-
ръчана на Томас Бернхард от Клаус Пейман по 
повод 100-годишния юбилей на Бургтеатер. В 
същата година се отбелязват и 50 години от 
аншлуса на Австрия към Третия райх, обявен 
от Хитлер на 15 март 1938 г. пред ликуващата 
тълпа на Хелденплац (Площада на героите) във 
Виена. Медийният скандал се разгаря още преди 
премиерата, след като откъси от текста се по-
явяват в пресата.
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Тимъти	 Снайдър: Тази книга е ис-
тория, биография и морално-фило-
софски трактат. Тя е история на по-
литическите идеи на ХХ в. в Европа и 
Съединените щати. Тя е и интелекту-
ална биография на историка и есеиста 
Тони Джъд, роден в средата на ХХ в. в 
Лондон, само няколко години след ка-
таклизма на Втората световна война 
и Холокоста, точно по времето, кога-
то комунистите заграбват властта 
в Източна Европа.

По форма настоящата книга е дълъг 
разговор между Тони и мен. През зима-
та,  пролетта и лятото  на  2009 г. 
всеки четвъртък аз взимах влака в 
8:50 от Ню Хейвън, слизах на гара-
та „Гранд Сентрал“ в Ню Йорк, за да 
се кача на метрото и да поема към 
квартала, където живееше Тони 
със съпругата си Дженифър Хоуманс 
и двамата им синове, Даниъл и 
Ник. Срещите ни започваха в 11:00. 
Обикновено разполагах с около десет 
минути да събера мислите си в някое 
кафене, да щрихирам темата на пред-
стоящия разговор и да нахвърлям ня-
колко бележки.

Когато през януари 2009 г. започ-
нахме своите беседи, Тони все още 

можеше да си служи с краката си. Не 
беше в състояние да завърти дръж-
ката на входната врата на апарта-
мента си, но ме посрещаше, застанал 
прав на прага. Скоро започна да ме 
посреща от едно кресло във всеки-
дневната. През пролетта носът и 
по-голямата част от лицето му бяха 
покрити с маска за обдишване, която 
бе заместила функциите на белите му 
дробове. През лятото седяхме в каби-
нета му, заобиколени от книги, а Тони 
ме гледаше отгоре, седнал в извисена, 
масивна електрическа инвалидна ко-
личка. Понякога трябваше сам да на-
тискам копчетата ѝ, тъй като Тони 
бе неспособен да го прави. Той вече 
въобще не можеше да движи тялото 
си с изключение на главата, очите и 
гласните струни. Но за нашата книга 
това бе достатъчно. 

Като историк се занимавам с Източна 
Европа, където книгата-разговор 
може да се похвали с достойна тра-
диция. Най-известният пример са, 
разбира се, беседите, които чешки-
ят писател Карел Чапек води с Томаш 
Масарик, философ и президент на 
Чехословакия между двете световни 
войни. Това е и първата книга, която 

Тони е прочел от кора до кора на чеш-
ки език. Най-добрата книга-разговор 
е може би „Моят век“, прекрасната 
автобиография на поета от полско-
еврейски произход Александър Ват, 
която той записва на магнетофон по 
време на беседите си с Чеслав Милош 
в Калифорния. Прочетох за пръв път 
тази книга във влака по време на едно 
пътуване от Варшава за Прага – тък-
мо започвах аспирантурата си. Нямах 
предвид тези примери, когато пред-
ложих на Тони книга под формата на 
разговор, нито пък смятам себе си за 
втори Чапек или Милош. Като исто-
рик, който изследва Източна Европа и 
е прочел много такива книги, за мен бе 
просто очевидно, че от един разговор 
може да се роди нещо трайно.

Тони Джъд, Тимъти Снайдър

Как	да	запомним	ХХ	в?	
Като	мрачен	летопис	за	
диктатури	и	насилие,	
заслужил	единствено	да	
потъне	в	забрава,	или	
като	напрегната	битка	за	
свобода	и	напредък?	И	убе-
дени	ли	сме,	че	XXI	век	ще	
е	радикално	по-различен,	
както	твърдяха	мнозина	
на	прага	на	новото	столе-
тие.	Представяме	разми-
съла	на	двама	изтъкнати	
съвременни	историци	чрез	
фрагменти	от	подгот-
вяната	от	издателство	
„Колибри“	книга	в	превод	
на	Невяна	Андреева.	
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Тони	 Джъд: Когато през декември 
2008 г. Тим Снайдър за пръв път ми 
предложи да запишем серия от разго-
вори, реагирах скептично. Три месеца 
преди това ми бяха поставили диагно-
за амиотрофична латерална склероза 
и не бях наясно с бъдещите си планове. 
Допреди диагнозата възнамерявах да 
започна работа над нова книга, която 
замислях от няколко години – инте-
лектуална и културна история на со-
циалната мисъл през ХХ век. Но изсле-
дователският труд, който книгата 
би изисквала, да не говорим за самото 
писане, може би нямаше да бъдат по 
силите ми. Книгата вече се бе офор-
мила в главата ми, а до голяма степен 
и в записките ми. Въпросът беше дали 
щях да успея да я довърша.

А и самата идея за подобен продължи-
телен обмен на мисли бе непозната 
за мен. Подобно на повечето публич-
ни автори, и аз неведнъж съм давал 
интервюта за медиите, но почти 
винаги по повод на някоя публикува-
на от мен книга или по някой наболял 
обществен въпрос. Предложението 
на Тим бе нещо съвсем различно. Той си 
представяше продължителна пореди-
ца от разговори, записани и впослед-
ствие дешифрирани, които засягат 
теми, доминирали работата ми през 
годините – включително и темата на 
заплануваната от мен книга.

Съгласих се обаче с този проект и по 
други причини. Да те интервюират е 
едно, а да разговаряш – съвсем друго. 
Можеш да произведеш нещо интели-
гентно дори и от най-глупавия въпрос 
на някой журналист, но не можеш да 
водиш задълбочен разговор с някого, 
ако той не знае за  какво говори или 
пък са му чужди нещата, които се опит-
ваш да кажеш.

Знаех обаче, че Тим Снайдър е изклю-
чение. Двамата сме от различни по-
коления – запознахме се, когато той 
все  още  следваше  в  университета
 „Браун“ и аз изнесох там лекция като 
гост-преподавател. Освен това и 
произходът ни беше напълно разли-
чен: аз съм англичанин по рождение и 
дойдох в САЩ едва на средна възраст, 
докато Тим е родом от дълбоката 

провинция на Охайо. Въпреки това 
обаче ни свързват огромен брой общи 
интереси и теми.

Щом като щях да „говоря“ XX век, не-
съмнено щях да се нуждая от събесед-
ник, който може не само да ми задава 
въпроси от областта на моята про-
фесионална компетентност, но и да 
обогати разговора с теми, които само 
косвено са били предмет на собстве-
ните ми научни занимания. Двамата с 
Тим идеално се допълвахме един друг.

Свързват ни не само общи истори-
чески интереси, но и общи политиче-
ски възгледи. Въпреки поколенческа-
та разлика необузданите години след 
1989 будеха у нас сходна загриженост: 
най-напред оптимизмът и надежди-
те на „кадифените революции“, пoс-
ле депримиращото самодоволство в 
годините на Клинтън и най-накрая 
катастрофалната политика от ера-
та на Буш-Блеър. Струваше ни се, че 
и външно-, и вътрешнополитически 
двете десетилетия след падането 
на Берлинската стена са пропилени: 
въпреки оптимизма, пробуден от изби-
рането на Барак Обама през 2009 г., 
двамата гледахме с тревога към 
бъдещето.

двайсети Къде бяха отишли спомените, опи-
тът и постиженията на XX век? Какво 
от тях бе останало и как можехме да 
им вдъхнем нов живот? Всички – и съв-
ременници, и студенти – единодушно 
твърдяха, че ХХ век вече изцяло при-
надлежи на миналото: мрачен летопис 
за диктатури, насилие, злоупотреба 
с властта и индивидулно безправие, 
заслужил единствено да потъне в за-
брава. XXI век ще е по-добър, прокла-
мираха всички, дори само защото дър-
жавата ще е обречена на бездействие 

– един „плосък свят“, в който глобали-
зацията ще носи изгода на всички, а 
пазарът ще има неограничена свобода.

В хода на нашите разговори се очер-
таха две теми. Първата бе „профе-
сионална“ в по-тесен смисъл: беседа 
между двама историци, които дис-
кутират върху неотдавнашната ис-
тория и се опитват в ретроспекция 
да извлекат смисъл от нея. Но все 
по-често в разговора се намесваше и 
друг тематичен кръг от въпроси: как-
во губим, ако загърбим ХХ век? Кое от 
неотдавнашното минало да оставим 
зад себе си и кое да опазим, ако искаме 
с негова помощ да изградим по-доб-
ро бъдеще? Това са по-ангажирани 
дебати, при които загрижеността 
за съвремието и личният опит неми-
нуемо оставят своя отпечатък вър-
ху научния анализ. В този смисъл те 
са по-малко професионални, но не и 
по-малко важни. Получиха се неверо-
ятно оживени дискусии – едва ли бих 
могъл да си пожелая нещо по-добро.

Настоящата книга „разговаря“ за 
ХХ в. Но защо век? Защо да не се от-
кажем от това понятие като удобно 
клише и да преподредим хронологич-
ните процеси въз основа на други фак-
тори: икономически нововъведения, 
политически трансформации или пък 
културни обрати? Само че подобен 
подход би бил малко насилен. Тъкмо за-
щото е човешко откритие, структу-
рирането на времето в десетилетия 
и столетия има значение в делата на 
хората. За тях календарните поврат-
ни точки са важни, ето защо и ние не 
бива да пренебрегваме значението им.
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Понякога асоциацията се дължи на 
чиста случайност: в Англия хората от 
онова време имат подчертано усеща-
не за прехода от XVI към XVII в., защо-
то този преход съвпада със смъртта 
на кралица Елизабет и поемането на 
престола от Джеймс I – един истин-
ски значим момент в политическата 
история на Англия. Почти същото 
важи и за 1900 г. За англичаните крае-
вековието практически съвпада със 
смъртта на кралица Виктория, уп-
равлявала в продължение на шейсет 
и четири години и дала името си на 
цяла една епоха, но и французите пре-
делно ясно съзнават онези културни 
течения, които в своята съвкупност 
очертават епоха със собствени пара-
метри – fin-de-siècle.

Но дори и да не се случи нещо кой знае 
колко вълнуващо, тези секуларни 
крайпътни камъни в ретроспекция 
почти винаги се оказват ориентиро-
въчни точки. Когато споменаваме XIX 
век, ние знаем за какво говорим имен-
но защото тази епоха демонстрира 
определен набор от отличителни 
характеристики – и то много преди 
края си. Никой не би казал, че „през 
или около“ 1800 г. светът видимо се 

е променил. Но към 1860 г. за хората е 
съвършено ясно какво отличава тях-
ната епоха от тази на техните пред-
шественици през XVIII век – и тези 
различия играят роля в тяхното раз-
биране за времето, в което живеят. 
Затова ние също трябва да се отна-
сяме сериозно към тях.

Ами ХХ век? Какво да кажем за него? 
Или за това, както остроумно бил 
отбелязъл Чжоу Енлай за Френската 
революция, е още прекалено рано? 
Но ние не можем да си позволим да 
отложим отговора за по-късно, за-
щото никое друго столетие не е 
било толкова интензивно изследва-
но, интерпретирано, сочено за при-
мер и порицавано, колкото ХХ век. В 
най-доброто описание, което имаме 
за това столетие от близко време, 
неговият автор, Ерик Хобсбом, е на-
рекъл „краткия ХХ век“ (от Руската 
революция през 1917 г. до срутване-
то на комунизма през 1989 г.) „века на 
крайностите“. Ехото на тази твърде 
тягостна – или най-малкото отрезве-
на – версия на събитията се отразява 
и в произведенията на редица по-мла-
ди историци: например Марк Мазауър, 
озаглавил своята история на XX век 

„Континент на мрака“.

Подобни иначе убедителни обобще-
ния на една зловеща поредица от съ-
бития страдат от недостатъка, че 
не могат да се откъснат от гледната 
точка на тогавашните съвременни-
ци. Епохата започва с катастрофал-
на световна война и свършва с краха 
на повечето доминирали я идеологии, 
така че едва ли може да се надява на 
благосклонно отношение в ретрос-
пекция. От арменския геноцид до 
кланетата в Босна, от възхода на 
Сталин до падането на Хитлер, от 
окопите на Западния фронт до вой-
ната в Корея – ХХ век е безмилостен 
разказ за човешки беди и колектив-
ни страдания, от които сме излезли 
по-тъжни, но и по мъдри.

Ами ако решим да не тръгваме от 
наратива на ужасите? В ретроспек-
ция, а и не само в ретроспекция, ХХ 
век внася удивителни подобрения в 
живота на хората. Благодарение на 
многобройните медицински откри-
тия, политически промени и институ-
ционални обновления хората по света 
живеят по-дълго и по-здравословно, 
отколкото през 1900 г. някой въобще 
би могъл да предвиди. И колкото и да 
е странно в светлината на казаното 
дотук, те живеят в по-голяма сигур-
ност – поне през повечето време.

Може би това е парадоксът на тази 
епоха: в много от тогавашните дър-
жави условията на живот неимоверно 
се подобряват, но с безпрецедентно-
то изостряне на междудържавните 
конфликти също толкова неимоверно 
нарастват и рисковете от война или 
окупация. Така че, от една страна, ХХ 
век просто продължава усъвършен-
стванията и постиженията, достиг-
нати през предишното столетие. От 
друга страна обаче, той е обезсърчи-
телно връщане към анархията и наси-
лието, характеризиращи XVII век до 
момента, когато Вестфалският мир 
от 1648 г. стабилизира държавния ред 
в Европа за двеста и петдесет години 
напред.

Съвременниците на тогавашните съ-
бития възприемат смисъла им съвсем 
различно от нас в днешно време. Това 
може да звучи като очевидност, но 
всъщност не е. С Руската революция 
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и последвалата я експанзия на кому-
низма и на изток, и на запад възниква 
един убедителен наратив на истори-
ческата неизбежност, според който 
капитализмът е обречен да загине – 
независимо дали в близко бъдеще, или 
някога по-късно. Дори за онези, за кои-
то тази перспектива е потискаща, 
тя съвсем не изглежда невъзможна, а 
вероятните ѝ последици дават облик 
на столетието. 

Едно нещо поне е пределно ясно – 1989 г. 
не се е отдалечила чак толкова, че да 
забравим колко реално осъществим е 
изглеждал комунистическият проект 
за много хора (най-малкото, докато не 
са го изпитали на гърба си). Напълно 
обаче сме забравили, че най-правдопо-
добната алтернатива на комунизма в 
годините между двете световни вой-
ни е не либералният капитализъм, а 
фашизмът – най-вече в италианския 
му вариант, който подчертава връз-
ката между авторитарна власт и 
модерност и в същото време отхвър-
ля (до 1938 г.) нацистката расистка 
идеология. Когато избухва Втората 
световна война за много повече хора, 
отколкото би ни се искало, алтерна-
тивата гласи фашизъм или комунизъм 

– като фашизмът държи съвсем нело-
ши карти.

Тъй като тези две форми на тота-
литаризма са вече мъртви (ако не в 
идейно, то поне в институционал-
но отношение), за нас е трудно да си 
спомним, че е съществувало време, 
когато и двете са изглеждали мно-
го по-вероятни от демократичната 
конституционна държава, към която 
заедно изпитват такова презрение. 
Никъде не е било писано черно на бяло, 
че последната ще спечели битката 
за сърцата и умовете на хората, още 
по-малко пък войната. Накратко ка-
зано, ние с право смятаме, че ХХ век е 
доминиран от насилничество и поли-
тически екстремизъм, не можем обаче 
да вникнем в смисъла му, ако не осъз-
наем, че този насилнически екстреми-
зъм е упражнявал притегателна сила 
за много по-голям брой хора, откол-
кото сме склонни да допуснем. Това, 
че либерализмът с времето се оказва 
победител – макар в голяма степен 
благодарение на възстановяването 

му върху силно променен институцио-
нален фундамент – е едно от истин-
ски неочакваните развития на века. 
Либерализмът, също както и капита-
лизмът, се е оказал изненадващо адап-
тивен – защо е било така, е една от 
главните теми на нашата книга.

Неисториците смятат, че за един 
автор е по-добре, ако е прежи-
вял събитията, за които разказва. 
Отдалечаването във времето съз-
дава пречки: материалните източ-
ници може да са оскъдни, мирогле-
дът на нашите протагонисти може 
да ни е чужд, обичайните катего-
рии („Средновековие“, „Тъмни веко-
ве“, „Просвещение“) може да внасят 
по-скоро объркване вместо ясно-
та. Физическото разстояние също 
може да се превърне в пречка: непо-
знаването на езици и култури може 

да подведе дори и най-прилежните. 
Персийците на Монтескьо1 може да 

1  Става дума за епистоларния роман на Монтес-
кьо „Персийски писма“ (1721 г.), който описва пъ-
тешествията на двама персийски благородници 
из Франция и техните наблюдения. Б. пр.

имат по-дълбоки прозрения за дадена 
култура от местните жители, но те 
все пак не са безпогрешни.

Интимната близост обаче също съз-
дава проблеми. Прозренията на ис-
торика, придобити от пряко участие 
в събитията, може да се отразят на 
неговата аналитична безпристраст-
ност. Учат ни, че в своята работа ис-
торикът трябва да се абстрахира от 
самия себе си, и в общи линии това е 
разумен съвет – да си припомним как-
во се случва, когато историкът стане 
по-важен (поне в собствените си очи) 
от самата история. Но всички ние сме 
продукт на историята и носим със 
себе си пристрастията и спомените 
на личния си живот, живян в реални 
времена, така че в определени ситуа-
ции можем да извлечем полза от този 
свой багаж.

Самият аз съм роден през 1948 г. и 
всъщност съм в буквалния смисъл 
съвременник на историята, за която 
пиша в последните години. Пряк сви-
детел съм поне на някои от най-ин-
тересните събития, случили се през 
втората половина на миналия век. 
Това не гарантира обективност на 
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Тони 
Джъд

гледната точка, нито дори по-голя-
ма надеждност на информацията, то 
обаче допринася за известна непо-
средственост в подхода. Но да си бил 
там, означава да проявяваш степен на 
ангажираност, която липсва при дис-
танцирания изследовател: вероятно 
това имат предвид хората, когато 
твърдят, че личната гледна точка в 
книгите ми е прекалено силна.

А защо не? Един историк (и въобще 
всеки човек) без лична гледна точка 
не е особено интересен, а и би било 
твърде странно, ако един автор на 
книга, повествуваща за неговото съ-
времие, не е пристрáстен към хората 
и идеите, доминирали това съвремие. 
Според мен разликата между книга 
с пристрастна гледна точка и кни-
га, изопачена от гледната точка, се 
състои в следното: първата откри-
то признава източника и естество-
то на мненията на своя автор и не се 
преструва на строго обективна. И в 

„След войната“, и в други, по-нови мои 
изследвания за опорна точка на моя-
та перспектива са ми служили време-
то и мястото, в които съм се родил 

– моето образование, семейство, поко-
ление и социално съсловие. Всички те 
не бива да се възприемат като обяс-
нение, още по-малко като защита на 
определени специфични тълкувания, а 
трябва само да улеснят читателя да 
ги прецени и положи в контекст.

Разбира се, никой не е само продукт 
на своето време. Моето собствено 
развитие понякога следва опреде-
лени интелектуални и академични 
тенденции, друг път се отклонява 
от тях. Израснах в марксистко се-
мейство, затова по-късно останах 
почти неподатлив за крайните увле-
чения на връстниците си от Новото 
ляво. Прекарах общо две години в 
Израел, отдаден на ционизма, затова 
разразилите се страсти на 60-те го-
дини не ми оказаха пряко въздействие. 
Благодарен съм на Тим, че ми помог-
на да видя тези отлики: съзнавах 
ги смътно, но трябва да призная, че 
досега не съм ги смятал за особено 
важни.

Поради това, че избрах да следвам 
френска история в Кеймбриджкия 
университет – който предлагаше 
плодородна почва за нови импулси в 
областта на историята на идеите 
и английската историография, но бе 
потънал в дълбок сън по отношение 
на съвременната европейска история 

– аз бях независим и можех да вървя по 
свой път. 

В ретроспекция съм много доволен, че 
си останах при историята и не се под-
дадох на изкушението, към което ме 
подтикваха също учители и универ-
ситетски преподаватели – да следвам 
литература или политически науки. 
Има нещо в историята – стремежа ѝ 
да обясни промените чрез хода на вре-
мето и това, че предметът ѝ винаги 
е с отворен финал – което ме привли-
чаше на тринайсетгодишна възраст и 
ме влече и до днес. Когато в последна 
сметка се заех да пиша наративна ис-
тория за моето съвремие, бях убеден, 
че само така то може да бъде осмисле-
но и разбрано. Това мое убеждение не 
се е променило и до днес. 

Един от по-възрастните ми универ-
ситетски преподаватели в „Кейм-
бридж“ веднъж ме укори, че прека-
лено се задълбавам във физически 

и геологически структури (тогава 
пишех една работа за социализма в 
Прованс и смятах географските и 
климатични условия за особено ва-
жни). „По география се изучават кар-
ти – каза ми той, – по история – хора.“ 
Никога не забравих това, защото 
е толкова очевидно вярно – да, ние 
творим собствената си история – но 
и защото е толкова очебийно греш-
но – условията, в които творим тази 
история, не са просто даденост, а се 
нуждаят от цялостно и всеотдайно 
описание, в което географските кар-
ти може да имат централна роля.

И наистина съпоставката карти-хо-
ра е разбираема, но заедно с това и за-
блуждаваща. Ние всички сме продукти 
на географски карти – в реален или в 
метафоричен смисъл. Географията 
на моето детство – местата, в кои-
то пребивавах, нещата, на които бях 
свидетел – формираха личността ми 
точно толкова, колкото семейството 
и училището. Но географската карта 
на моето юношество и младост е не 
по-малко важна: нейните определено 
еврейски, но и силно английски измере-
ния, онзи Южен Лондон от 50-те го-
дини, все още навяващ спомени за нра-
вите и морала от ерата на Едуард VII, 
където имаше огромно значение от 
кое място произхождаш (аз бях от 
Пътни, а не от съседния Фулъм). Без 
тези координати по-късното ми раз-
витие би било трудно обяснимо.

Ако не бях написал повече от дузина 
книги и стотици есета, в които като 
автор се държа на дистанция, може би 
щях да се разтревожа, че настоящи-
те разговори и размишления звучат 
донякъде солипсистки. Никога не съм 
писал автобиография, макар че през 
последните месеци публикувах някол-
ко мемоарни скици, и съм убеден, че 
правилната основна позиция за един 
историк е да остане реторично неви-
дим. Но след като ме насърчиха да се 
намеся поне отчасти в собственото 
си минало, трябва да призная, че този 
подход като че ли направи приноса ми 
към изучаването на чуждото минало 
по-разбираем. Надявам се и други да 
споделят това мнение.

Превод от английски: Невяна Андреева
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На	лекцията,	която	изнесохте	в	
София	през	2014	г.,	бях	силно	впе-
чатлен	от	една	ваша	метафора.	
Сравнихте	днешното	отношение	
към	историята	с	мол,	в	който	все-
ки	може	да	влезе	и	да	си	напазарува	
каквото	иска.	Това	ли	провокира	
днешното	изостряне	на	идентич-
ностите?	Или	имахте	предвид	
нещо	друго?	

Историята се преподава като исто-
рия на отделни части: има българска, 
руска или американска история; обик-
новено тя се представя като обща 
национална история, за която има 
няколко версии, често съвпадащи с 
двете основни политически партии 
в съответната страна. Вместо ис-
торията да се мисли като нещо общо 
за всички хора, склонни сме да мислим 
историята като завършен продукт, 
за който отиваме в магазина и тър-
сим онова, което ни пасва най-много. 
Много по-полезно би било тя да ни из-
ненада, ако ни помага да премислим и 
преосмислим нещо, което намираме 
за даденост. Струва ми се, че в отно-
шението си към историята всеки има 
такава версия за миналото, която 
съвпада с настоящите му убежде-
ния, вместо да се остави миналото да 
му помогне да осмисли настоящето. 
Добрата история те кара да мислиш 
за настоящето. 

В	книгата,	написана	заедно	с	Тони	
Джъд,	казвате,	че	историк	без	
лична	гледна	точка	не	е	интересен.	
Как	историкът	може	да	си	позволи	
да	заяви	силна	гледна	точка	и	да	се	
предпази	от	обвинения,	че	изопача-
ва	историята?	

Книгата, за която говорите, е поре-
дица от разговори между един млад 
и един възрастен историк. По онова 
време бях двайсет години по-млад от 
Тони Джъд. Съзнавахме, че той беше в 
края на кариерата си, беше в края на 
живота си. Задавах на Тони въпроси, 
на които той отговаряше от гледна-
та точка на човек, който вече не може 
да чете в нормалния смисъл на дума-
та, бе почти напълно парализиран. 
Говорехме за живота му и за книгите, 
важни за него. Един от въпросите, на 
които търсех отговор, беше за връз-
ката между личността и историка 
или между историка и писателя. За 
това как личният опит ти помага да 
виждаш по-мащабните исторически 
проблеми, помага ли ти да ги разре-
шиш. Не трябва да се ограничаваме 
до мнението. Сведем ли историята до 
биография или психология, всъщност 
казваме, че историята е просто ме-
моар или клюка. Интересува ме как се 
възползваме от различните предиз-
викателства, които срещаме в жи-
вота си, за да узнаем повече за света. 
За нас Тони Джъд бе много интересен 
пример. Той беше част от поколение-
то на 68-а. Роден е през 1948 г., през 
1968 г. е много млад човек, преживява 
68-а от западна гледна точка – като 
английски, донякъде и френски инте-
лектуалец, като еврейски интелек-
туалец. Без да знае нищо за Пражката 
пролет, за събитията във Варшава 
през 1968 г. Ала за разлика от мнозина 
от неговото поколение, поколението 
на т.нар. baby-boomers, след 1989 г. 
той успява да ревизира, да преосмис-
ли мненията си. След 1989 г. мнозина 
от това поколение, поне на Запад, си 

казват, че историята е завършила: 
ние сме прави, комунизмът е мър-
тъв и тъй като няма алтернатива, 
не е необходимо да учим и познаваме 
Източна Европа, защото тя ще ста-
не като нас. За разлика от тях през 
90-те години Тони решава да опознае 
източноевропейците, научава чешки 
език, прекарва много време в Източна 
Европа, размишлява не сме ли в грешка. 
Поради сериозното си отношение към 
Източна Европа той никога не изпада 
в заблудата, че историята е завър-
шила. По-скоро смята, че сме изпра-
вени пред ново предизвикателство 

– да съберем Изтока и Запада заедно. 
Така и завършва неговата книга „След 
войната“. Наред с това той смята, че 
историята има стил, че тя е наука, но 
и изкуство. Правиш всичко по силите 
си, работиш прилежно с източниците, 
изследваш книгите на другите, но в 
крайна сметка всеки прави собствени 
съждения и ги изговаря на собствения 
си език. Правиш всичко по научни ме-
тоди, но накрая го представяш по на-
чин, който е изцяло твой. Затова ни-
кога няма да видите двама историци 
да пишат заедно. 

Ала	за	това	са	нужни	опит	и	знания.	
Докато	днес	мнозина	са	готови	да	
дадат	мнение,	без	да	имат	знани-
ята	или	опита	за	това.	Което	ме	
навежда	на	въпроса	какво	се	обърка	
в	прехода	на	Източна	Европа,	ако	
приемем,	че	нещо	се	е	объркало?	
Нашето	поколение	е	поколението	
на	падането	на	Стената	и	търже-
ството	на	гражданските	свободи.	
Какво	обаче	се	случи,	за	да	стигнем	
до	меките	диктатури	или	„нелибе-
ралната	демокрация“	в	Централна	
Европа?

С	проф.	Тимъти	Снайдър	разговаря	
Момчил	Методиев

Новият
катастрофичен

ред
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На първо място, думата „преход“ ви-
наги крие в себе си една съмнителна 
концепция. Като студент участ-
вах в семинар на Тимъти Гартън Аш 
и Ричард Крамптън, добре познат в 
България. Помня как Тимъти Гартън 
Аш казваше, че думата „преход“ не 
трябва да се използва, защото прехо-
дът предполага, че човек преминава 
през нещо, което след това завършва. 
Такова нещо като преход не същест-
вува, случва се едно, а след това – дру-
го. Принадлежа към хората, които 
биха казали, че не може задължително 
да се очаква демократичен преход или 
демократична консолидация – в исто-
рията нещата просто се случват

Ала има няколко аспекта, към които 
хората не се отнасят достатъчно 
сериозно. Първият от тях е икономи-
ческото неравенство – ако едно об-
щество не приеме върховенството 
на закона, след това се формира сис-
тема, отличаваща се с голямо иконо-
мическо неравенство. От моя гледна 
точка най-голямата антидемокра-
тична сила в Източна Европа днес е 
Русия. Ала коя е основната причина? 
Бих казал, че това е дълбокото иконо-
мическо неравенство. Русия е страна, 
в която малък брой хора притежават 

почти всичко. В резултат на това в 
Русия се формира политическа сис-
тема, чиято цел е да оправдае ста-
туквото, да изгради определени раз-
кази около авторитарна система, за 
да могат тези малко хора да контро-
лират цялото богатство. Така Русия 
се превръща в полюс, който привлича 
другите страни към своя модел и ги 
отдалечава от демокрацията. 

Същото се отнася и за Съединените 
щати. След 1989 г. в САЩ се задълбочи 
неравенството, все по-трудно е те 
да бъдат пример за демокрация, кое-
то пък ни отвежда там, където сме 
днес. Американският пример или аме-
риканската политика от последните 
години не са особено полезни. 

Третото според мен е културата. 
Най-общо казано, демокрацията не 
е въпрос на икономика, на закони, тя 
се основава и на умението на хора-
та да си говорят. Да можеш да гово-
риш на другите, които не познаваш, 
е трудно умение, а демокрацията 
предполага способността всички да 
бъдат въвлечени в един голям разго-
вор. Необходимо е да има начини, по 
които да се води този разговор, хо-
рата да имат културата за това. 

Мисля, че през 90-те години този 
аспект бе напълно пренебрегнат в 
Източна Европа. Той трудно може да 
бъде определен или измерен, важно е 
обаче правителствата, политиците, 
отделните личности да мислят, че 
списанията, музиката, изкуството са 
важна страна от съществуването на 
едно свободно общество. 

Това	не	е	ли	свързано	с	ефекта	от	
новите	технологии	 и	 социални-
те	медии?	Сякаш	в	страни	като	
България	през	90-те	години	имаше	
същинска	свобода	на	словото	и	плу-
рализъм	на	мненията.	След	това	
дойде	интернет,	появиха	се	социал-
ните	медии,	стигна	се	до	изостря-
не	на	идентичностите	и	гледните	
точки.	Хората	престанаха	да	си	
говорят,	просто	излагат	мнения.	

Констатацията ви за Източна Европа 
е валидна за целия свят. За мен е изу-
мително, че тъкмо докато Марк 
Зукърбърг, собственикът на Фейсбук, 
говореше, че достъпът до интернет 
трябва да бъде основно човешко пра-
во, същинските човешки права бяха в 
отстъпление по целия свят. Има спе-
цифични механизми, обясняващи този 
процес. Първият е фрагментацията 
на вниманието – интернет функцио-
нира, привличайки вниманието ни 
към най-малките възможни детайли, 
които рекламодателят иска да забе-
лежим. Ако вниманието ни е фрагмен-
тирано, е много трудно да бъдеш лич-
ност, да виждаш цялото.

Второто е илюзията, създавана от 
интернет: той създава простран-
ство, което мислим за свое, а всъщ-
ност това е пространство, създадено 
от другите, което е най-хлъзгавата 
и опасна последица от интернет. 
Аз казвам нещо, това съм аз, това 
е моят компютър, но всъщност се 
случва така, че около мен се изгражда 
зона, в която реалност е това, което 
другите знаят за мен, а това ме води 
в определена посока. А най-коварното 
е, че не го съзнавам. 

Тук се появява третият фактор, 
който споменахте, и той е, че ин-
тернет отвлича вниманието ни и 

Тимъти Снайдър, фотография Vladimír Šimíček, dennikn.sk
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ни превръща в най-баналната вер-
сия на самите нас. Емоциите, кои-
то най-лесно се изваждат от нас, са 
тревожността, страхът, алчност-
та. Интернет извлича най-банална-
та версия на самите нас и тази наша 
най-банална същност не се свързва 
добре с другите, които също са ста-
нали по-завистливи, по-алчни. Тогава 
настъпва поляризацията, за която 
споменахте. Много е лесно да бъдете 
онлайн и да говорите какво искате, 
щом няма последици. Никой не стои 
срещу вас, не чувствате физическо-
то присъствие на другите, никой 
няма да ви погледне в очите и да ви 
каже, че грешите, а това ви кара да се 
групирате с хора, които са на вашето 
мнение. Тогава се проявява последни-
ят фактор – една враждебна сила, не-
зависимо дали корпорация, или друга 
държава, която разбира за какво го-
ворим и решава да се възползва. 

Другата	страна	на	този	феномен	
е	очакването	за	катастрофа.	Днес	
всички	предсказват	или	очакват	
катастрофи.	Мислите	ли,	че	по-
литическите	процеси,	на	които	
сме	свидетели	днес,	са	значими	и	
трайни?	Можем	ли	да	се	доверим	
на	хора,	които	сравняват	днеш-
ната	епоха	с	20-те	и	30-те	години,	
епохата	на	надигането	на	нацизма	
и	сталинизма?	

Въпросът ви съдържа поредица 
подвъпроси. Много ми харесва аргу-
ментът за катастрофата, защото 
очакването на катастрофа е вече 
предвестие на авторитарно управле-
ние. Ако успея да убедя всички, че се 
случва катастрофа, това ще уплаши 
едни, ще превъзбуди други и се стига 
до промяна в системата на управле-
ние. Президентът Тръмп е майстор в 
тази игра. Всеки ден той казва нещо, 
което отклонява вниманието ни от 
най-същественото. Нещо, което 
ни кара да бъдем развълнувани или 
щастливи, обезкуражени или демо-
тивирани. Това е съществена част от 
новия авторитаризъм, а интернет, 
разбира се, спомага за него. От глед-
на точка на гражданите така се сти-
га до заличаване на отговорността, 

защото, ако искате да сте гражда-
нин, трябва да кажете: има две или 
три неща, които за мен са важни и аз 
трябва да работя за тях независимо 
от всекидневните катастрофи. Ако 
се оставите да бъдете въвлечен във 
всекидневните катастрофи, преста-
вате да бъдете гражданин. 

Що се отнася до питането докол-
ко днешните процеси са истори-
чески, мога да отговоря най-общо. 
Новите комуникационни технологии 
винаги водят до объркване, до хаос. 
Необходимо е време, за да се ута-
ложат нещата. Има опасност да се 
стигне до релативизация, човек може 
да си каже, че новите технологии не 
водят автоматично до просвещение. 
Трябва да осмислим новата ситуация, 
да проумеем новите технологии, как-
то е било някога с книгата. Същото 
трябва да направим и с интернет. 

Сега по-конкретно към въпроса ви за 
паралела между 20-те и 30-те години 
и днешното време. Отношението ми 
към този въпрос – и за него съм писал 
в „За тиранията“ – е, че ценността 
на 20-те и 30-те, както и ценността 
на 50-те, 60-те и всички други десе-
тилетия е в това, че имаме наслед-
ството на много интелигентни хора, 
преживели различни кризи на демо-
крацията, и че трябва да се учим от 
тях. Единият начин на мислене, който 
за мен е граждански негативен, е да си 
кажем: „Да, случва се същото като 
през 30-те години“ и когато решим, 
че историята се повтаря, това ни 
води към безотговорност. Същият е 
резултатът и ако си кажем: „Не, сега 
е различно“, следователно всичко е на-
ред. Нещо особено валидно за Америка. 
Ако днешна Америка ви напомня за 
събития от 30-те години, ще ви от-
говорят, че днес никой не носи висо-
ки ботуши, няма лагери на смъртта, 
следователно всичко е наред. Според 
мен правилната позиция не е, че ми-
налото се повтаря, а че миналото ни 
учи както за добро, така и за лошо, и 
ние трябва да ползваме миналото, за 
да успеем да видим определени модели. 
Тези модели никога не се повтарят на-
пълно, но ни помагат да разберем как-
ви са опасностите за демокрацията. 

Миналото ни дава и положителния 
пример на хората, писали през ХХ век 
за опасностите пред демокрацията 
и преживели неща, много по-жестоки, 
от онова, което ние живеем. 

В	книгата	с	Тони	Джъд	казвате,	
че	едно	от	предизвикателствата	
пред	интелектуалците	през	ХХI	в.	
е	да	се	застъпват	за	истината,	но	в	
същото	време	да	могат	да	приемат	
многообразните	є	форми	и	основа-
ния.	Няма	ли		опасност	историкът	
да	се	превърне	в	активист	или	ка-
тастрофик?	Как	може	да	се	запази	
балансът	между	обективност	и	
позиция?	

Това е добър въпрос. Не става обаче 
дума за запазване на баланс, а за две 
взаимно свързани, но различни неща. 
Да си съпруг не е същото, като да си 
баща. Ала между двете има връзка. Да 
бъдеш писател не е същото, като да 
си журналист. Но между двете неща 
има връзка и човек може да бъде и две-
те едновременно. Струва ми се важно 
следното: живеем в период, в който 
човек трябва да даде онова, което 
умее най-добре. Струва ми се, че имам 
определени способности да виждам 
определени модели или да дешифри-
рам политическия език, а причина-
та за това е, че съм историк. Както 
всеки друг използва своите умения и 
качества.

Имам и по-пространен отговор на 
този въпрос, който дадох в последна-
та си книга – „Пътят към несвобода-
та“. Отговорът ми е, че се нуждаем 
от историята, за да бъдем граждани, 
нуждаем се от историята, за да ни 
помогне тя да прозрем отвъд мно-
жеството разкази, които изглеждат 
като история и за които стана дума 
преди малко: разказите за прогреса, 
за липсата на алтернатива, които 
ни убеждават, че всичко е наред. Ако 
човек мисли исторически, ще подходи 
със съмнение към подобни твърдения. 
Или разказите, популярни днес в Русия 

– че всички са срещу нас, че историята 
е цикъл, че съществуваме ние, невин-
ните хора, а всички останали са ви-
новни. Този разказ може да изглежда 
като история, но не е история. Ако 
мислим исторически, трябва да се 
освободим от тези митове.
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Споменавате	Русия,	а	в	книгата	
с	Тони	Джъд	специално	отбеляз-
вате	важността	на	географията.	
Тони	Джъд	казва,	че	всички	ние	сме	
продукт	на	географските	карти,	и	
оспорва	твърдението,	че	„геогра-
фията	изучава	картите,	а	исто-
рията	–		хората“.	Често	може	да	се	
чуе	мнението	за	Русия,	че	толкова	
голяма	територия	не	може	да	бъде	
контролирана	без	някаква	форма	
на	диктатура.	Как	се	отнасяте	
към	подобно	твърдение?	

Географията е подценявана масово не 
само от историята, но и от живота 
като цяло. Срамно е, че хората ня-
мат усещане за география. Отчасти 
заради интернет или самолетни-
те полети сме склонни да мислим, че 
разстоянията нямат значение. Ала 
те явно имат значение. Достатъчно 

е да погледнем бежанската криза – 
какво означава да живееш в Сирия, 
Кюрдистан или Ирак. Един от голе-
мите въпроси на нашето време е и 
въпросът за природните ресурси. 
Докато не преминем на друга енер-
гия, на соларна или друг вид енергия, 
въглеводородните енергийни източ-
ници ще са от значение. А те се на-
мират в Русия, Саудитска Арабия или 
Съединените щати. Докато е така, 
докато хората се движат и животът 
им зависи от енергийните ресурси, ге-
ографията ще си остане от значение. 

Мисля, че има и други неща, които не 
са толкова ясни, но са важни, те са 
обвързани с образа на Русия и нейния 
мащаб. За Русия е особено важно, че е 
съседна на Европа. Съседна е на Китай 
и на Европа. Русия никога не преста-
ва да мисли за Европа: дали тя е част 
от Европа, или не. Затова Украйна е 
от толкова голямо значение за Русия, 
защото Украйна поставя въпроса 
дали Русия е част от Европа, или не. 
Значението на този въпрос придоби-
ва смисъл, ако погледнем на картата 
и видим къде се намират Москва или 
Санкт Петербург.

Дали може толкова голяма страна да 
се управлява без диктатура? Канада 
е също толкова голяма, а там няма 
диктатура. Мисля, че тъкмо това 
са страховете на Кремъл. Обсебени 
са от идеята, че Русия може да се 
разпадне, но ако това се случи, вина-
та трябва да е на някой друг. Често 
срещани са твърденията, че аме-
риканците имали интерес към рус- 
ките природни ресурси и затова 
искали тази страна да се разпадне. 
Американците имат много проблеми 
и грехове, особено във външната по-
литика, но този не е сред тях. Те не са 
обсебени от мисълта за руския приро-
ден газ, от който имаме повече, от-
колкото се нуждаем. Руските лидери 
са обсебени от страха как да опазят 
единството. 

Ще	ви	задам	един	въпрос,	надявам	
се,	той	да	не	прозвучи	провинци-
ално.	Защо	днес	България	е	в	пери-
ферията	на	историческата	нау-
ка,	за	разлика	например	от	бивша	

Югославия?	Докато	веднага	след	
Втората	световна	война	интере-
сът	към	страната	ни	е	значително	
по-голям?

Интересен въпрос. Аз лично водя курс 
за история на Източна Европа, в кой-
то България присъства. Нека тръг-
нем от наблюдението, че на Запад 
малко хора обръщат внимание на 
Източна Европа и единственото из-
ключение се прави за Русия. С каквото 
и да се занимавате, опитвате се да го 
обясните през Русия. Нещо валидно 
дори за Украйна, която е голяма стра-
на, където се води война. Украинците 
трябва да полагат големи усилия, за 
да накарат хората от Германия или 
САЩ да опознаят страната. Що се 
отнася до България, обяснението е, че 
за щастие тук през втората полови-
на на ХХ век не се е водила война. В на-
чалото на века на България се обръща 
голямо внимание заради Балканските 
войни – пример е блестящият доклад 
на фондация „Карнеги“. По онова вре-
ме голяма част от експертизата за 
изгряващите сили в Европа е насочена 
към България, което пак е свързано с 
балканските войни. Голямата разлика 
е, че България не бе въвлечена в Бал-
канските войни от края на ХХ век и не 
понесе териториални промени. Наред 
с това мога да кажа, че също толкова 
малко се пише и говори за Словакия, 
Хърватия, Литва. Днес се говори 
предимно за Русия, също и за Полша, 
защото е голяма и историята ѝ е не-
делима от историята на ХХ век. В из-
вестен смисъл се говори и за Унгария, 
тъй като Орбан се мисли като лидер 
на авторитарните тенденции. Има и 
още един последен фактор: най-блес-
тящите български интелектуалци от 
втората половина на ХХ век са френ-
скоезични, познати са предимно във 
френска среда. 

Един	последен	въпрос,	свързан	със	
завоя	към	автократични	режими	
днес.	Живеем	в	свят,	в	който	мо-
дели	на	поведение	са	Путин,	Тръмп,	
Си	Дзинпин.	Доколко	трайна	е	на-
стоящата	антидемократичната	
„мода“?	Песимист	или	оптимист	
сте	за	днешния	свят?

Тимъти Снайдър (род. 1969 г.) 
е американски историк, про-
фесор в Университета в Йейл. 
Изследовател на историята 
на тоталитаризма, комунизма 
и Холокоста. Най-известната 
му книга, „Кървави поля. Евро-
па между Хитлер и Сталин“ 
(2010), е преведена на много 
езици, включително и на бъл-
гарски (изд. „Рива“, 2015). В нея 
той анализира глада в Украй-
на, предизвикан по заповед на 
Сталин, както и подялбата на 
Полша между СССР и нацистка 
Германия. На български език 
са преведени и книгите му: 
„За тиранията“ („Обсидиан“, 
2017) и „Пътят към несво-
бодата“ („Обсидиан“, 2018).

Тимъти 
Снайдър
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Нито едно от двете. И оптимизмът, 
и песимизмът могат да бъдат фор-
ма за избягване на отговорност. Ако 
си оптимист, можеш да си помислиш: 

„Този път загубихме, но всичко ще 
бъде наред“. Ако си песимист, можеш 
да си кажеш: „Загубихме всичко, значи 
всичко е провалено“. И в двата случая 
после отиваш да пиеш бира. Мисля, че 
демокрацията е трудна, но изключи-
телна система, вярвам, че тя е много 
добра система. Не мисля като Чърчил, 
че тя е най-малко лошата от всички 
системи. Мисля, че възможността хо-
рата да гласуват и да бъдат поощря-
вани да гласуват, е качество на една 
изключително добра система. Ето 
защо ми се струва, че проблемът в 
Съединените щати е, че ние се отда-
лечаваме институционално от демо-
крацията, докато хората си мислят, 
че имаме истинска демокрация. 

Още по-интензивна версия на същото 
бе положението на Русия през 90-те 
години. Руснаците по естествен на-
чин не харесваха демокрацията, за-
щото мислеха, че демокрацията оз-
начава капитализъм, а капитализмът 
означава кражба. Докато аз смятам, 
че демокрацията е трудна, но изклю-
чителна система и хората трябва 
да се борят за нея. За мен е безспор-
но, че не можем да се върнем обратно. 
В Съединените щати не можем да се 
върнем към 70-те години и всичко да 
бъде чудесно. Или да се върнем към 90-
те години, когато демокрацията бе 
във възход. Ако демокрацията оцелее, 
тя ще оцелее в своя версия от ХХI век, 
по някакъв начин променена и обнове-
на. Днес може да изглежда, че Орбан, 
Си Дзинпин, Путин или Ердоган имат 
всички предимства, ала не е така. 

Тяхната версия за света крие големи 
проблеми – как се решава въпросът за 
тяхното наследство? Или тенденци-
ята към икономическо неравенство? 
Обединява ги само въображаемият 
либерален враг. Те не са в сериозна ко-
алиция. Проблемите на Русия с Китай 
всъщност са много по-големи, откол-
кото нейните проблеми с Европа. Ня-
мам усещането, че жребият е хвърлен 
в едната или другата посока. Мисля, 
че събитията подлагат на изпитание 
чувството ни за реалност, дават ни 
шанс да мислим, да бъдем креативни. 
Това се отнася и за Европейския съюз 

– нито съм оптимист, нито песимист 
за бъдещето на Европейския съюз. 
Надявам се да оцелее, но той няма да 
оцелее, ако не се промени, трябва да 
помислим как да го обновим. 

фотография Надежда Чипева
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Алайда и Ян АсманЗа
културната
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Какво	означава	за	вас	Наградата	
за	мир?

Я н 	 Асман:  Бяхме  напълно  изнена-
дани. Досега не сме пропускали 

телевизионното предаване от връч-
ването на наградата, това бе почти 
сакрално събитие… Но не съм си и по-
мислял дори, че някога самите ние ще 
я получим.

Ян	и	Алайда	Асман	ще	
получат	престижна-
та	Награда	за	мир	на	
14	октомври	2018	г.	във	
Франкфурт.	Големите	
теми	на	двамата	учени	са	
паметта	на	обществото,	
практиките	на	спомняне,	
помирението	и	монополът	
върху	истината.	Изследо-
вателката	на	литерату-
рата	и	културата	Алайда	
Асман	(71	г.)	и	съпругът	
є,	египтологът	Ян	Асман	
(80	г.),	десетилетия	наред	
взаимно	се	вдъхновяват	в	
работата	си.	В	мотивите	
за	присъждането	на	отли-
чието	се	изтъква,	че	съп-
ружеската	двойка	е	съз-
дала	„творчество	на	два	
езика“	от	голямо	значение	
за	съвременните	дебати	и	
за	мирното	съществуване	
на	планетата.	Ян	Асман	
променя	представата	
за	Древния	Египет	като	
общество	под	произвола	на	
фараона	и	създава	порт-
рет	на	цивилизация,	под-
властна	на	представите	
за	ред	и	справедливост.	
Заедно	със	съпругата	си	
той	създава	през	1978	г.	
обществото	„Археология	
на	литературната	кому-
никация“,	в	което	двама-
та	привличат	представи-
тели	на	различни	научни	
дисциплини.	
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Културната	памет	е	съ-
бирателно	понятие	за	
знанието,	което	се	пре-
дава	от	едно	поколение	на	
друго	и	което	направлява	
възприемането	и	изостря	
съзнанието	на	една	група	
за	нейната	идентичност,	
за	„чуждото“	и	„своето“,	
за	„те“	и	„ние“.	Коорди-
натите,	които	определят	
паметта,	са	„съдбов-
ни	събития“	в	минало-
то,	споменът	за	които	
е	поддържан	буден	чрез	
ритуали	или	паметници,	
както	и	чрез	постоянни	
дебати,	при	това	винаги	в	
отношение	с	актуалната	
ситуация.	

Алайда Асман произхожда от 
семейство на теолози; следва 
англицистика и египтология; 
от 1968 до 1975 г. придружа-
ва съпруга си на археологиче-
ски разкопки в Горен Египет. 
През 1993 г. поема катедрата 
по англицистика и общо лите-
ратурознание в Университе-
та „Констанц“, пенсионира се 
през 2014 г. Гост-професор в 
Принстън, Йейл, Виена и Чи-
каго. Сред книгите є са: „Ле-
гитимността на фикцията“, 
„Историческа забрава – исто-
рическа обсебеност“, „Време и 
традиция“, „Пространства на 
спомена: форми и превращения 
на културната памет“, „Дъл-
гата сянка на миналото“ и др.

Алайда 
Асман

Алайда	Асман: Настройваме се посте-
пенно за тази нова перспектива. 

Създадохте	понятието	„културна	
памет“.	Общи	ли	бяха	постановки-
те	на	въпроса,	довели	до	занимани-
ята	ви	с	културата	на	паметта?	

Ян	 Асман: Да. Положихме основите 
на обществото „Археология на лите-
ратурната комуникация“ с неговите 
годишни срещи и в хода на работата 
възникна идеята, че не само индиви-
дите, а и обществата имат памет. 
Това означава, че те се обединяват 
в културата – със своите текстове, 
постановки, ритуали, образи. Ето 
какво ние наричаме „културна памет“. 

Алайда	 Асман: Погледнато отвън, 
отначало изглеждаше, че по различно 
време сме се занимавали с тази тема, 
защото Ян публикува своите тек-
стове много по-рано, докато аз бях 
ангажирана повече със семейството 
(семейство Асман има пет деца, б. пр.). 
В действителност развихме заедно и 
в синхрон тези идеи. При това под-
ходихме към темата от две страни: 
той от Античността, аз – от Новото 

време и съвременността. Този двоен 
поглед разкри един въпрос, който пре-
ди това не съществуваше: как функ-
ционира културата, каква е основна-
та ѝ задача. Всички култури пренасят 
знание отвъд индивидуалния житей-
ски период и за целта изнамират все 
нови и нови телесни техники и медии. 
Става дума за разпознаваемост от-
въд времето и промените. Нещо, кое-
то в никакъв случай не изключва об-
новяването на знанието, ала никой не 
живее само в мига и не започва просто 
отначало!

Дали	заниманието	с	хилядолетни	
древни	култури	е	идеалната	основа	
да	се	направят	изводи	за	днешното	
време?	От	дистанцията	на	вре-
мето	по-добре	ли	се	разпознават	
определени	модели?

Алайда	 Асман: Има много различни 
модели. Например нашата западна 
култура функционира под знака на мо-
дернизацията – тъкмо обратното на 
древноегипетската. Ние живеем (или 
живеехме) с императива, че непрекъс-
нато трябва да скъсваме с традиции-
те, че трябва да загърбим миналото, 
за да поемем към новото бъдеще. Това 
ни е направило слепи за основната за-
дача на всяка култура, която е следна-
та – да предоставя знание на следва-
щите поколения. 

Ян	Асман: Египетската култура, на-
против, е живяла с императива да из-
ключва промяната, за да остава през 
хилядолетията винаги „прозрачна“ и 
по-късните поколения да се разпозна-
ват в по-ранните. Не прекъсването, 
а континуитетът е бил важен тук. 
Египтяните са искали да се увеко-
вечат в своите монументи и техни-
те надписи е трябвало да останат 
вовеки. 

През	анализа	на	култа	към	мърт-
вите	 стигате	 до	 възгледа,	 че	
мъртвите	играят	важна	роля	в	
обществото.	Важи	ли	това	все	още	
за	настоящето?	

Ян	 Асман: Египтяните са живеели 
заедно с мъртвите, посещавали са 

техните гробове, пишели са им писма. 
Модерността е експулсирала мъртви-
те от обществото. Преди е можело 
да се отслужи панихида, можело е чрез 
молитви да се облекчи участта на 
мъртвите в чистилището и по този 
начин да се остане в контакт с тях. 
Всичко това изчезва в Новото време.

Алайда	 Асман: В западния модерен 
свят младите са призовавани да на-
лагат волята си над старите. От 
движението „Буря и натиск“1 насам 
това е освобождавало все повече кул-
турни енергии. В нашите култури 
старите са изгубили авторитета си 
и мъртвите наистина изпадат от 

1 „Буря и натиск“ (на немски Sturm und Drang) 
е течение в немската литература, развило се 
през епохата на Просвещението, в периода 
1767–1785 г. Б. пр.
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Наградата за мир, 
чиято равностойност е 25  000 
евро, е сред най-известните гер-
мански отличия в областта на 
културата. Присъжда се от Бор-
совия съюз на германската книжна 
търговия и се връчва винаги на фи-
нала на Франкфуртския панаир на 
книгата, в Паулскирхе. От 1950 г. 
насам с нея са отличени писатели, 
философи и учени от страната и 
чужбина, сред които нобеловите 
лауреати Херман Хесе, Марио Вар-
гас Льоса, Орхан Памук, мислители 
като Мартин Бубер, Карл Ясперс, 
Паул Тилих, Ернст Блох, Юрген Ха-
бермас и много други. Миналата 
година наградата получи канад-
ската писателка Маргарет Атууд.

Връчване на наградата в Паулскирхе 
през 2009 г. на италианския писател 
Клаудио Магрис

обществото, което ни е поставило 
в осезаем контраст с множество кул-
тури, които черпят своите енергии 
от култа към предците. Мъртвите са 
незрими, но не задължително отсъст-
ващи, както е казал Виктор Юго. Това 
се отнася преди всичко за войните, 
необузданото насилие и исторически-
те травми. Тогава мъртвите трябва-
ло да бъдат усмирявани с паметници и 
ритуали на паметта, тъй като иначе 
щели да се връщат като духове и да 
нападат живите. На признание подле-
жат преди всичко жертвите на исто-
рически престъпления и по смисъла на 
справедливостта със задна дата те 
трябва да бъдат привлечени в памет-
та на живите, за да отворят общ път 
в бъдещето. 

Във	време	на	фалшиви	новини	и	из-
тласкване	на	колективните	спо-
мени	не	можем	да	се	освободим	от	
впечатлението,	че	стойността	на	
фактите	е	неимоверно	накърнена.	
Колко	опасна	е	тази	тенденция	за	
мирното	съжителство?

Алайда	Асман: Колективните споме-
ни винаги са били изтласквани – след 
Холокоста например бяха нужни чети-
ри десетилетия, докато тази памет 
действително влезе в германското 
общество. Фалшивите новини въз-
никват преди всичко в дигиталното 
пространство, защото там те мо-
гат да се размножават и разпростра-
няват със светкавична бързина. Те 
обаче доведоха до критична позиция 
спрямо новините. Забелязвам, че фал-
шивите новини не се задържат дълго, 
затова пък предизвикват оживени 
дебати.

Ян	 Асман: При този феномен виж-
даме колко голямо е значението на 
истината за социалното сцепление. 
Дълготрайното недоверие отравя 
едно общество. Да имаме доверие 
едни към други – това е от основно 
значение. Стойността на истината 
днес е по-важна от всякога. 

Вие	изследвахте	взаимовръзката	
между	насилствения	потенциал	
и	пълния	монопол	над	истината	

при	монотеистичните	религии.	
Вашите	изводи	по	всяка	вероят-
ност	днес	са	по-актуални	от	ко-
гато	и	да	било.

Ян	 Асман: Наистина. Абсолютен 
монопол над истината предявя-
ват само религиите, основаващи се 
на Откровението, което те вяр-
ват, че притежават черно на бяло, 
под формата на свещени тексто-
ве. Монотеистичните религии от-
давна са се дистанцирали от тази 

опростена представа за истината, но 
фундаменталистите се придържат 
към нея още повече. Абсолютният 
монопол над истината води винаги 
до изключване на другите и до нето-
лерантност, в това отношение нищо 
не се е променило. 

Как	спомените	могат	да	помог-
нат	 за	 запазването	 на	 мира?	
Каква	роля	играят	годишнините	
и	паметниците?

Алайда	Асман: Всичко, което знаем за 
миналото, трябва да се помни, тъл-
кува и утвърждава в настоящето. 
Структурата на практиката на спом-
няне радикално се е променила през XX 
в. След Първата световна война па-
метниците са съдържали мобилизи-
ращи обръщения към мъртвите: „Вие 
не сте загинали напразно“. Мъртвите 
са били сакрални жертви на един ге-
роичен култ към войната. През 80-те 
години се зароди постгероична култу-
ра на спомена; след 40-годишно мъл-
чание трябваше да бъдат намерени 
нови форми на спомена за Холокоста. 
Скулптурата „Пиета“ на Кете Колвиц 
в Нойе Вахе (мемориал на жертвите 
на  войните и  насилието в  Берлин, 
б. пр.) например прехвърля акцента – 
от почитта върху скръбта. Тя обаче 
не може да бъде символ на еврейските 
жертви, защото, първо, става дума за 
християнски символ, и второ, в този 
случай майките не само скърбят, но и 
самите те стават жертви.2 

Ян	 Асман: Мирът почива върху по-
мирението и първата стъпка към 
помирение е в признаването на 
собствената вина към жертвите, в 
готовността да се поддържа буд-
на паметта за случилото се и да се 

2    Кете Колвиц създава пластиката „Пиета“ през 
1937/38 г. в памет на своя син, загинал в Първата 
световна война. През 1993 г. скулптурата – в 
увеличен мащаб, е поставена в мемориала Нойе 
Вахе. Изборът на произведението, направен от 
правителството на Хелмут Кол, предизвиква 
бурни дебати. Основният аргумент срещу него 
е, че жертвите на Холокоста са изключени чрез 
тази скулптура, която се отнася до Първата 
световна война. Б. пр.
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Ян Асман е роден в семейство-
то на архитект, следва класи-
ческа археология, древногръц-
ка филология, египтология. От 
1967 г. работи за Германския 
археологически институт в 
Кайро. През 1976 г. поема кате-
драта по археология в Хайдел-
берг, пенсионира се през 2003 г., 
но продължава активната си 
дейност. Гостуващ професор 
в Париж, Йерусалим, Йейл, Хюс-
тън. Автор на многобройни 
трудове, някои от които са 
преведени и на български: „Кул-
турната памет“, „Мойсеевото 
разграничение“, „Египет. Сми-
съл и история“, „Монотеизъм 
и космотеизъм“, „Изход. Рево-
люцията на Стария свят“ и др. 

Ян 
Асман

фотография Надежда Чипева

споделя с жертвите. Германия, която 
по време на нацизма е поела върху себе 
си най-тежката вина – чрез най-ужас-
ните престъпления, които една на-
ция някога е извършвала спрямо друга 
(в това число и спрямо собствените 
си граждани от еврейски произход), е 
отишла напред със своята култура на 
паметта. Дори и там, където не може 
да има прошка, споделените спомени 
носят мир.

Алайда	Асман: Сега една гражданска 
организация в Берлин се е ангажирала 
с паметник, който да почете полски-
те жертви на германската окупация 
между 1939 и 1945 г. В този период са 
били избити около три милиона поля-
ци. От решаващо значение е да няма 
асиметрия във възпоминанието. Ако 
групата на жертвите си спомня уси-
лено, а групата на извършителите 
усилено забравя, това не води до до-
бросъседски отношения и пречи на 
общуването.

Как	една	семейна	двойка	изследва	
дадена	тема:	работата	винаги	ли	
присъства	във	всекидневието	–	от	

закуската,	така	да	се	каже,	до	ве-
черните	часове?

Ян	 Асман: Имаме предимството да 
подхождаме към общата тема от две 
различни страни. 

Алайда	 Асман: Един такъв продъл-
жителен разговор е чудесен ресурс. 
В диалога имаш големия шанс да про-
вериш собственото си мислене, да го 
коригираш и разшириш. Ала наред с 
това вършим множество други неща 

– почистваме и реставрираме стари 
шкафове, свирим, учим се от нашите 
пет деца, които се занимават усилено 
с кино и ни обясняват света.

Ян	Асман: Преди повече от 20 години 
започнахме да преподаваме заедно и 
продължаваме. Работата със студен-
тите, докторантите и постдокто-
рантите е също чудесен опит, който 
ни носи много нови идеи и познания. 

Изследователската	работа	никога	
не	спира:	над	какво	работите	сега?

Ян	 Асман: Работя върху книга за 

Осевото време – понятие, което фи-
лософът Карл Ясперс въвежда през 
1949 г. Според него през 500 г. пр. Хр. 
се е случил, както казва Алайда, „голе-
мият взрив на модерността“, в чийто 
отзвук живеем и ние. Пиша за исто-
рията на тази концепция от 1779 г. до 
днес.

Алайда	 Асман: Връщам се към един 
мой доклад за „истината“, като поде-
мам и друга една мисъл на Карл Ясперс, 
разгърната в речта му при връчване-
то на Наградата за мир през 1958 г.: 
истината може само да се търси, но 
не да се притежава, а още по-малко с 
претенция за монопол.

Интервюто е публикувано в 
boersenblatt.net. 

Превод от немски: Людмила Димова 



Е

Б
Т

И
де

ба
т

и

 Пловдив 2019

А

Д



37

октомври 2018 

В първия брой публикувахме разго-
вор с трима представители на фон-
дация „Пловдив 2019“. Продължаваме 
да представяме други гледни точки 
в дебата за културната столица на 
Европа през 2019 г.  

Поредната	ваша	битка	е	за	спа-
сяването	на	Гарнизонната	фурна	
и	превръщането	є	в	Център	за	
култура	и	съвременно	изкуство.	
Докъде	стигнаха	преговорите	с	
община	Пловдив?

Миналата седмица внесохме доку-
менти в общинския съвет. Цялата 
история е такава: аз живея наблизо 
и си мисля, че Фурната е още на воен-
ните. Тя е зад едни смокини, зад едни 
дървета – всички я знаем. И изведнъж 
чета, че ще се разрушава, за да се пра-
ви парк. Влизам – ами това е, което 
ние, група „Ръб“, сме търсили години. 
Но се оказа, че трябва да се преборим с 
други инвестиционни намерения.

Тук	ли	е	сблъсъкът	между	власт-
та	–	не	само	общинската,	поли-
тическата	власт	изобщо	–	и	съ-
временното,	пък	и	всякакъв	вид	
изкуство?	Сблъсък	за	това	как	да	
се	усвоят	териториите,	в	какво	да	
се	превърнат?	

Да, наистина има сблъсък при нераз-
витите общества, когато полити-
ците нямат политическата функция, 
осъзната в полза на полиса, на граж-
данското общество, а по-скоро са 
бизнес играчи, които си мислят, че 
институциите, които управляват, са 
някаква еднолична фирма или някаква 
частна институция, защото повече-
то се изживяват като такива. При 
нас това се превръща в бизнес, особе-
но в Пловдив, вижда се от всичко, случ-
ващо се в града. 

Произнесохте	две	ключови	думи:	
неразбиране	и	алчност…	

И корупция. И корупция, защото ние 
сме световноизвестни с корупцион-
ните си апетити и ненапразно в 

„Шенген“ не ни приемат; това е – няма 
какво да си кривим душата, пък и те, 
политиците, си го признават – имен-
но корупцията. В съдебната система 
всичко е окупирано, тя не е независи-
ма, ако има някакъв проблем, веднага 
се обажда някой и всичко се „покрива“, 
даже престъпления… Те се изживяват 
като ненаказуеми и правят каквото 
си искат. 

Вие	 бяхте	 в	 инициативния	 ко-
митет	заедно	с	Манол	Пейков,	с	
Веселина	Сариева	за	Пловдив	–	ев-
ропейска	столица	на	културата…

Не, с инициативния комитет Веселина 
и Манол нямат нищо общо. Всички „пи-
кираха“ след това, след като някой 
преди това свърши работата. Искаха 
после да изманипулират фактите, но 
аз се обадих и им казах: „Хора, и куче-
тата знаят кой е тръгнал, как е тръг-
нал, с какво е тръгнал, защото всичко-
то ми е в компютъра“. Щом има други, 
които имат някакви претенции, нека 
да направят някакви коментари или 
да кажат, че са ме поканили в някакъв…

	…	комитет…

Ние не го нарекохме комитет. В 
Сдружение „Изкуство днес“ решихме, 
че щом ще работим с „широки хори-
зонти“, както се казва, не от днес за 
утре – решихме, че България е опре-
делена за тази година и някой нещо 
трябва да започне да ръчка, защото 
всичко беше заспало. Поканих различ-
ни хора, не само занимаващи се със 
съвременно изкуство – от Кукления 
театър Виктор Бойчев, Мариана 
Чолакова1, активна жена, уважава-
на, авторитетна. Деси Шишманова, 
която е директор на местната те-
левизия в Пловдив, и ние с Якоб Рачек 
от „Изкуството днес“. Всичко това 
върви с ръчкането на политици, кои-
то нямаха и хал-хабер, казаха, че това 
не ги интересува, защото не им било 
под прекия контрол… Хубаво, вие си 
отивате, а ние сме си тук и трябва 
да свършим работата, защото тя за-
сяга гражданите, защото проектът 
е за гражданите и това също беше 
едно от предимствата на Пловдив, 
че инициативата тръгна от долу 
нагоре. Не както в другите градове – 
спуснато от горе, от общините. Ние 
работихме за всичко това и първата 
най-важна стъпка беше да се подпише 
политически меморандум. Тъй като 
основните проблеми при организира-
нето на европейските столици на кул-
турата са точно на политическо ниво, 
всички издънки на Европейската сто-
лица на културата са там. Защото 
културата няма как да издъни сама 
себе си, а винаги се получава така, че 
когато спечели някой, след една-две 
години политиците яхват проекти-
те, за да разпределят парите и да 
контролират процеса, с което пък 
нанасят съответните вреди. Така 
се случи и в България. Предложихме 

1 Мариана Чолакова е почетен консул на Феде-
рална република Германия в Пловдив. Б. р.

Разговор	с	
художника	Емил	
Миразчиев,	
председател	на	
УС	на	Сдружение	
„Изкуството	днес“,	
член-основател	на	
група	„Ръб“

пари внищото
за нищо,Пари
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бюджет и структура – как да бъде 
управлявана фондацията, и нещата 
постепенно се задвижиха, организира 
се общината, започна да се подготвя 
кандидатурата, спечелихме я и след 
като я спечелихме (това по принцип 
е най-трудното), трябва да реали-
зираме проектите – има правила за 
реализацията, има одобрение… Обаче 
взеха да шикалкавят: това да махнем, 
да сложим онова, онези, нашите хора… 

Като	казвате	„хората“,	имате	
предвид	хората,	които	активно	
се	занимават…

Не, не, абсолютно всички. Абсолютно 
всички граждани на „столицата на 
културата“. Защото това е мисията 
на един такъв проект – чрез култу-
рата да подобриш, клиширано казано, 

живота им, по-добър живот в града. 
И най-вече чрез креативността и 
енергията да обединиш града по ня-
какъв начин, да дадеш ползи на хора-
та, да надградиш, дори да изградиш 
нещо устойчиво. Защото според мен 
след 2019 г. какво ще остане – една 
тишина и кой откъдето е (смее се). 
Ние сме го играли това в Европейския 
месец2, опитаха се да направят 
още едно издание със зор и… дотам. 
Плащат се едни средства, развива 
се едно пространство, но без бъде-
ще, без мисъл. Вместо нещо, което 
ти дава стабилност, да кажем, като 
Гарнизонната фурна, да го развиеш 
в контекста за децентрализация на 
културата. Фурната не е в центъ-
ра, обаче е близо до Младежкия хълм, 
който трябва също да се разработи. 
Има едно ядро там, много интересно 

– Братската могила, Гребният канал, 
Мол „Пловдив“, около мола – бизнес 
комплекс, Гарнизонната фурна – нещо, 
което да остане и да прави събития, 
да има смисъл. 

Появи	се	наскоро	декларация	на	
пловдивските	архитекти	към	об-
щината	с	призив	да	осъществи	про-
зрачно	конкурсите	за	художестве-
на	галерия	на	ул.	„Гладстон“	и	на	
сгради	около	жп	гарата.	Имате	ли	
представа	за	причините,	предиз-
викали	декларацията?	

Не съм много запознат с казуса, но пак 
е резултат от политиката, която се 
води в града. Реакцията на колектив 
Космос преди време, когато им взеха 
ключа от кино „Космос“, че не желаят 
повече каквото и да е партньорство с 
общината и Фондация „Пловдив 2019“, 
бе подмината с лека ръка. Досега не 
зная дали е имало управление, срещу 
което да е отправен такъв сериозен 
акт от страна на НПО в областта на 
културата; както и оттеглянето на 
група „Ръб“ от номинациите за на-
градата „Пловдив“. Отново се натък-
ваме на последиците – без конкурс и 
неадекватни решения. Тази сграда до 

2 През 1999 г. в Пловдив се проведе Европейски 
месец на културата, съпътстващ събитията 
във Ваймар, който беше Европейска културна 
столица. Б. р.

гарата, която се строи в момента, 
изцяло я задушава, а другата, която 
се готви от другата страна, е пълен 
абсурд. 

Какво	ще	бъде	мястото	на	съвре-
менното	изкуство	през	2019	г.?

Най-важното, което трябваше да се 
случи и беше решено, а после, за съжа-
ление, подменено, беше Биеналето на 
съвременното изкуство. Но отказаха. 

С	какви	аргументи?

С никакви.

Е,	не	може	с	никакви,	някаква	обос-
новка	трябва…

Че е много скъпо, на което всички се 
изсмяха. Беше много глупаво, защото 
в началото те нямаха ограничения 
в бюджета и ние бяхме предвидили 
биенале, но и образователен модул – 
много важен. Не само веднъж на две 
години изложба, а през този период да 
има малки паралелни изложби, малко 
паралелни събития, резиденции, биб-
лиотека, обучение, създаване на ка-
пацитет… Всичко това е капацитет, 
хора, които трябва да обучиш. След 
като спечелихме надпреварата за 
Европейска столица, събрах важни за 
сцената хора – Борис Данаилов, кой-
то беше съветник на министъра по 
онова време, Яра Бубнова и Светлана 
Куюмджиева, и им заявих, че искам да 
правя биенале. И всички бяха съгласни: 
да, това е възможност за България, 
ето и Европейска столица на култу-
рата, има пари, може да се направи 
нещо... Направихме и среща в Пловдив 
на всички заинтересовани и участни-
ци в съвременната арт сцена, където 
се постигна пълен консенсус. И в един 
момент се подмениха нещата.

Формулирайте	подмяната.

Подмяната е именно в това, което и в 
началото подчертах – политическата 
инвазия. Политическото изкривяване 
на проекта. И сега другите играчи, 
поставени от политиците да изпъл-
няват организационни функции, като 
Светлана Куюмджиева и другите, са с 
вързани ръце. Това е основният про-
блем, не е в хората, те работят под 

Емил Миразчиев е художник и 
куратор. Роден е в Пловдив, 
където живее и работи. За-
вършва графика в НХА – София 
(1986). Един от основателите 
на група „Ръб“. Автор и ръко-
водител на международен 
проект „Графично ателие 

– Пловдив“, председател на 
сдружение „Изкуство днес“, 
основател и директор на Цен-
тър за съвременно изкуство 

– Пловдив, „Баня Старинна“ и 
галерия „Коридор“. Инициатор 
и директор на международния 
фестивал за видео изкуство 
„Фасада“ и фестивал на свет-
лината LUMMIX, Пловдив. През 
2010 г. инициатор на проекта 
ПЕСК 2019 и художествен 
директор през 2013 г., пряко 
ангажиран в изготвяне кул-
турната програма на проекта. 

Емил 
Миразчиев
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стрес. Всичко е под контрола и дик-
тата на кмета. Няма решение, което 
да е взето без него. И хората взеха 
да напускат. Да, Иван Тотев е кмет, 
принципал е на града, той взима ре-
шенията, той носи отговорността. 
Но когато не си диалогичен, когато 
си пример за абсолютна недиалогич-
ност?! В крайна сметка той е избран 
от гражданите на Пловдив, получа-
ва си заплатата от нашите данъци. 
Всички в общината са хора, полити-
чески избрани от гражданите да об-
служват гражданите, но проблемът е, 
че те се вживяват като собственици 
на града и си правят каквото си искат.

Но	това,	че	Пловдив	е	Европейска	
столица	на	културата,	е	общобъл-
гарски	шанс,	важен	за	цялата	стра-
на,	национален?

Абсолютно, но тук някъде има скъс-
ване на нишките откъм централна-
та власт също. Още в началото се взе 
решение 20 милиона да се отделят 
за този проект. Общината отдели 
пари за инфраструктура и по-мал-
ко за проекти, аз им казах още мина-
лата година: „Недейте да спъвате 
работата на фондацията, дайте им 
пари. – Няма откъде! – Как да няма? 
Тези от инфраструктурата ги дайте 
за проекти, а пък от държавата си 
вземете за инфраструктура, щом тя 
не може да даде за проекти. Толкова е 
просто!“. Но те не приеха това пред-
ложение на публичното обсъждане на 
градския бюджет през януари. След 
това се мотаха доста месеци, накрая 
дойде Бойко Борисов, имаше някаква 
дискусия за тези проекти, казаха му, 
че няма пари, мина още една седмица и 
той реши проблема по същия начин, по 
който предложих: когато се преведат 
парите, те да отиват за инфраструк-
тура, а парите от общината за ин-
фраструктура отиват за програмата. 
Винаги може да вземеш решение, ако 
искаш да свършиш работа. 

Впрочем	гледах	някакво	предвари-
телно	събитие	–	затворена	улица,	
едни	деца	нещо	рисуваха,	шарении	
вдигаха…	Това	ли	ще	бъде?	

Песни и танци на народите, да. Но ние 
знаем отдавна, че Европейските сто-
лици са се превърнали в клише. Какво 

ще стане всъщност: политиците 
ще дойдат да си направят селфита… 
Дори имаше предаване, май по Arte, че 
този проект се е изпразнил от съдър-
жание, че е политическа пиар акция за 
културата, която въобще не е това, 
което трябва да бъде… Критиката е, 
че внася повече конфликти, вместо да 
обединява сектора. 

Свършва	„Европейската	столица“	
–	какво	(о)става	в	Пловдив	след	
това?

Според мен трябва да се случи следно-
то: на политическо ниво бюджетът 
на Пловдив за културния календар на 
общината, както сега е милион и поло-
вина, следващата година трябва да е 
три милиона. За да се получи преход, а 
да не бъде тотален срив. И това, кое-
то е резултат на усилията от всич-
ки хора на културата, да има някакво 
продължение, надграждане и развитие 

– може да не е както „Европейската 
столица“, но да има някакъв преход и 
да дава резултати. За нас е по-важно 
да има устойчивост и да се създаде 
по-нормална културна среда – как-
то откъм финансиране, така и като 
резултат. Мисля, че това е отговор-
ността на политиците: когато се да-
ват дори и минимални средства, те да 

отиват в правилната посока. Иначе, 
колкото и да наливаш – както сега се 
правят реформи по разни министер-
ства – наливаш милиони, и нищо! Като 
Колодрума – в момента е актуален 
проблем, там се наляха 60 милиона, а 
има най-много едно събитие на месец, 
в останалото време стои празно. Ей 
такива непреценени, необсъждани с 
гражданите действия водят до съ-
ответни грешки и лоши последици 
за самия град. Правиш Колодрум уж 

за колоездачни състезания, в също-
то време обявяваш го за многофунк-
ционален, но се оказва, че не е нито 
за едното, нито за другото, нито за 
трето – за нищо не става. Само се 
наливат пари. Сега пак се дава един 
милион за подмяна на осветлението. 
А за какво ще е това осветление?! 
Разбирам досега да е имало някаква 
много интензивна културна програ-
ма, дори да се акумулират средства 
и да се види, че ето – от това освет-
ление има нужда. А ти в нещо, което 
нищо не прави, наливаш още пари – в 
нищото! 

Разговора води Митко Новков
Редакцията ще потърси и други мне-
ния по засегнатите в интервюто 
въпроси. 

фотография Надежда Чипева
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Разговор	с	
Бернар	Блистен,	
директор	на	
Центъра	за	
модерно	изкуство	
„Жорж	Помпиду“	

Българска колекция

в „Помпиду“

Как	се	стигна	до	идеята	българ-
ски	творби	да	станат	част	от	
огромната	колекция	на	центъра	
„Жорж	Помпиду“?	И	знак	за	как-
во	е	това?	За	попълване	на	белите	
петна	върху	картата	или	за	нов	
поглед	към	зони,	доскоро	минавали	
за	периферия?

Светът на изкуството е свят на съ-
участие. Този свят не би съществу-
вал без връзки, изтъкани между хора, 
които вярват, че е важно да бъдат 
опознати творците на нашето вре-
ме. Тъкмо в линията на това съучас-
тие бихме искали да работим заедно с 
българите. Центърът „Помпиду“ вни-
мателно следи всичко случващо се на 
международната сцена. Започнахме 
да изследваме съвременното руско из-
куство след падането на Берлинската 
стена и продължаваме в тази посока. 
Даваме си сметка, че след годините 
на мракобесие творците работят, за 
да еманципират умовете на хората. 
Ето защо бихме искали да попълним 
колекциите си с творби от България, 
искаме да разсъждаваме над ситуаци-
ята на днешния свят. Живеем в много 
травматизиран и тревожен свят и 

знаем, че творците са тези, които ни 
казват неща далеч преди другите. 

Много съм щастлив, че имате на-
мерението да създадете център 
на съвременното изкуство в София. 
Центърът за модерно и съвременно 
изкуство „Жорж Помпиду“ разполага 
с огромна колекция и не би могъл да се 
самообновява, ако не осмисли новата 
ситуация, новата сцена на изкуство-
то. Това е теренът, на който искаме 
да работим заедно, създавайки колек-
ция от днешна България. Знам колко 
трудно е всичко това. Знам, че това 
изисква много усилия. Ала то е част 
от идеята за Европа, към която съм 
толкова привързан и която тряб-
ва да се съхрани въпреки бурите на 
съвремието. 

Кой	бе	конкретният	подтик,	за	да	
се	заинтересувате	от	българското	
изкуство?

Импулсът дойде от познанството 
ми с Десислава Димова. Винаги има 
мигове на откриване. Тя ни убеди да 
дойдем в България и да открием сце-
ната на съвременното българско из-
куство. Осъзнавайки, че притежаваме 

невероятна колекция от модерно из-
куство, решихме да се заинтересува-
ме от днешното изкуство. Нуждаем 
се от съвременното изкуство, за да 
вникнем в миналото, и обратното. 
Както казах, сложихме началото с 
нашия голям проект, посветен на из-
куството на днешна Русия. По една 
невероятна ирония на историята 
колекцията на центъра „Помпиду“ 
започва тъкмо от 1905 г. – година-
та на първата руска революция. И е 
нормално тя да продължи до ден дне-
шен. Започвайки работа в Русия, осъз- 
нахме, че имаме дълг към Източна 
Европа. Срещата ни с България за-
почна да се осъществява чрез посе-
щения от страна на мои колеги – на 
Никола Лиучи-Гутников, който по-
стави началото на големия проект 

„Колекция!“ в Русия, както и на полска 
изкуствоведка от моя екип, която 
засне редица творби на съвременно-
то българско изкуство. В първия етап 
се опитваме да очертаем сферата на 
съвременното българско изкуство, 
което не познаваме или поне не по-
знаваме достатъчно. Нашата цел е 
да обхванем българското изкуство в 
цялата му многоизмерност. Лично аз 
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Бернар Блистен (род. 1955 г.) 
e директор на Центъра за 
модерно изкуство „Жорж 
Помпиду“ от 2013 г. От 1984 г. 
работи като куратор, от 
1995 до 2005 г. преподава съ-
временно изкуство в Екол дю 
Лувр. Създател на т.нар. „Нов 
фестивал“, който се провежда 
от 2009 г. в центъра „Помпиду“, 
обединявайки в едно най-раз-
лични хоризонти в изкуство-
то. Организирал е първите 
ретроспективи в центъра 
„Жорж Помпиду“ на артисти 
като Кристиан Болтански, 
Ед Ръша, Даниел Бюрен и др. 
Комисар на Биеналето в Сид-
ни (1984), на международната 
секция „Аперто“ на Биеналето 
във Венеция (1990), на Биена-
лето в Йерусалим (2009). Ав-
тор на монографиите: „Анди 
Уорхол, киното“ (1990), „Една 
история на изкуството на 
ХХ в.“ (1998), „Даниел Бюрен и ар-
хитектурата“ (2004), „Музеят, 
който не съществува“ (2010)

Бернар 
Блистен

си мечтая да можем да представим 
и вашата литература, киното. Два 
български филма бяха представени 
на последния фестивал в Кан. Тъкмо 
в тази перспектива работим. Знам, 
че София е град, където има огромен 
интерес към съвременната музика. И 
то към такива течения като „метъ-
ла“ – аз също обожавам „метъла“! Не 
става дума само за селекционирането 
на няколко български творби, които 
да се присъединят към огромната ко-
лекция на центъра „Помпиду“ и да по-
тънат там. Десет творби на Недко 
Солаков са част от нашата колекция, 
както и видеа на Красимир Терзиев. 

Българското изкуство не е неизвест-
но. Необходимо е да се разшири перс-
пективата, да се обогати представа-
та за него. 

Живопис,	скулптура,	инсталации	
–	нищо	няма	да	убегне	от	внима-
нието	ви?

Мултидисциплинарността е онова, 
което ни привлича. Нито един от из-
тъкнатите творци в миналото не е 
бил само художник. Да вземем за при-
мер един от най-големите – Никола 
Пусен. Той не е бил само художник, но и 
декоратор, театрал, политик, всичко 
това едновременно. Големият артист 
е човек с цялостна визия за света. И 
това е най-интересното.

Един от най-големите съвременни 
творци на България, макар и да идва 
от Америка, е Кристо. А какво да ка-
жем за Кристо? Той е скулптор, автор 
на инсталации, човек на пърформан-
са. Въпросът на музея е как да побе-
ре всичко това. В момента заедно с 
Кристо работим над неговата голяма 
ретроспектива, която подготвяме 
за след година и половина. Идеята ни 
е вътре в нея да попаднат и филми за 
неговите пърформанси. Работата на 
музея е в това: да активира.

Фиксирали	ли	сте	определен	брой	
творби?	Една	колекция	винаги	има	
своите	граници?

Не, не… Когато започнахме съвре-
менната си руска колекция, отначало 
смятахме да се ограничим до четири-
десетина творби. Ала се оказа, че е 
невъзможно, и Никола Лиучи-Гутников 
продължи да работи. Събрахме око-
ло стотина работи и продължихме 
нататък. В гигантска страна като 
Русия това е съвсем нормално. Днес 
разполагаме с около 400 творби.

От	какви	автори?	От	най-утвър-
дените	имена	или	има	млади	и	не	
толкова	познати	творци?	Въпро-
сът	е	принципен.

Всичко е много относително. Нап-
ример някои от авторите в руската 
ни колекция имат световна извест-
ност – като Ерик Булатов или Иля 
Кабаков, но се откроява и друго поко-
ление в изкуството. Освен това има 

огромна разлика между художестве-
ната сцена в Москва и тази в Санкт 
Петербург. Много интересни худож-
ници живеят в други региони. Убеден 
съм, че и в страна като България не 
всичко се изчерпва със София, че ин-
тересни художници има и другаде. 

По	какъв	начин	възнамерявате	да	
придобиете	подбраните	творби?	
Доколкото	разбирам	–	чрез	дарения	
от	колекционери?

Това е мечтата ни! Бих искал българ-
ските колекционери, които ценят 
творците, да проумеят колко важно 
е за тяхното развитие те да станат 
част от големите световни музейни 
колекции. 

Колекционерите винаги имат клю-
чова роля в работата на музея. 
Колекционерът предусеща, а кура-
торите идват след това, а не преди. 
Ако разгледате колекцията на цен-
търа „Помпиду“, ще се убедите в ог-
ромната щедрост на колекционери-
те. Дързостта на колекционерите е 
тази, която създава богатството на 
културното наследство. 

Официалното	изкуство	от	време-
то	на	комунизма	провокира	ли	ви?	
Както	и	линията	на	съпротивата	
срещу	него?

Канонът на комунистическото из-
куство също ни интересува. Моят 
сътрудник Никола Лиучи-Гутников 
подготвя в „Гран Пале“ в Париж из-
ключително интересна изложба, оза-
главена „Червено“. Изложбата е пос-
ветена на изкуството от времето на 
комунизма: от 1917 до 1953 – годината, 
в която умира Сталин. 

В	какви	времеви	рамки	смятате,	
че	би	било	възможно	да	се	създаде	
тази	българска	колекция	в	центъра	
„Помпиду“?

Може би до две години. Трудно ми е да 
кажа. Първият етап на руския ни про-
ект „Колекция!“ отне между година и 
половина-две години. Не ми се иска да 
протакам, вече не съм толкова млад. 
А държа да осъществявам проекти-
те си. 

Разговора води Тони Николов
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Необятна тема всъщност, с безброй 
измерения, функции и роли и в истори-
ята, и в настоящето. Тя е артистич-
на забава с непредвидим резултат в 
хепънингите, да кажем; тя е прово-
кативна акция в публично простран-
ство с цел преобръщане на представи 
и обществени нагласи; тя е средство 
за въвличане на зрителите в произве-
дението, за да станат те съавтори 
на художника в една или друга степен; 
тя е и представление – в пърформан-
са например, където действието под 
формата на игра довежда замисъла до 
публиката...

Какво и как остава в паметта и ис-
торията от артистичните игри, 

представя изложбата „Кутия	 с	 не-
гативи“	(4	септември	–	14	октомври	
2018)	 в	 САМСИ. Тя е от фотограф-
ския архив на Галина Йотова. Показва 
кадри на някои от първите акции на 
художници около Димитър Грозданов 
от средата на 80-те г. на ХХ век, от 
фестивала „Процес-Пространство“ в 
Балчик – в периода 1992–2002, а също 
театрални постановки, концерти и 
др. В архива Галина Йотова е запазила 
и негативи от други фотографи, ня-
кои от които неизвестни.

Разбираемо за мен, в изложбата инте-
рес  представляват  предимно сним-
ките, свързани с развитието на 

визуалните изкуства у нас. И докол-
кото съм присъствала на много от 
представените хепънинги и акции, 
връзката памет–история се активи-
ра у мен съвсем директно. Точно спо-
ред цитата от книгата „Философия 
на фотографията“ на Цочо Бояджиев:
„Фотографският образ в този сми-
съл е повод за активиране на памет-
та, но не и определител на нейното 
съдържание“.

Например много добре си спомням 
намесите в двора на къщата от хе-
пънинга „Пътят“ в Търговище през 
1986 г., но бях забравила опакована-
та кола – и снимката ми я припомни 
съвсем живо. Обратното се случи 
с акцията „Роклята“ в Балчик през 
1990 г.: не съм била там, но помня 
разказите на Албена Михайлова за 
нея. Включително и много важни-
ят разговор за авторството при 
тези ранни събития в българското 
изкуство. „Роклята“ е била идея на 
Албена Михайлова, но както често 
ставаше тогава, авторството на 
замисъла се неглижираше и се губеше 
в ентусиазма на общото артистич-
но действие. Това впрочем се отнася 
в еднаква степен и за фотографии-
те на Галина Йотова. Тогава те бяха 
просто снимки от събитията, наред 
с другите – документация на случило-
то се с благодарност, че въобще я има 
и някой я е направил, независимо как и 
кой е той. Едва след време и особено в 
тази изложба проличават собствено 

Няколко	изложби	през	
лятото	и	есента	ми	
напомниха	за	играта	в	
съвременното	изкуство.

игриДиана Попова Изкуство 
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художествените качества на фото-
графиите на Галина Йотова. Които 
на свой ред упражняват обратно въз-
действие върху самите заснети съ-
бития – и така неволно придават на 
някои от тях по-голяма значимост, 
отколкото те реално имаха.

Случва се и обратното. Неизвестен 
фотограф е заснел например събития 
в изложбата „Земя и небе“ (октом-
ври 1989, покрива тераса на „Шип-              
ка“ 6). Сред тях и дисидентският 
рецитал на екопоезия – той бе пре-
къснат от ръководството и ченге-
тата в СБХ, за да продължи след това 
в градинката зад Народната библи-
отека. Бях виждала само две снимки 
от събитието, а се оказва, че са цяла 
серия. Включително е сниман Николай 
Колев-Босия как чете стихове, има 
близки и далечни кадри от публиката. 
Снимките са любителски, наистина се 
явяват просто документ. Но се усеща, 
струва ми се, напрегнатата атмос-
фера на покрива тераса. Или пък аз я 
наслагвам през спомените си. Дали ня-
кой, който не знае за какво става дума, 
а и етикетът не го указва, би усетил 
напрежението единствено от самите 
снимки?

Ето този въпрос постоянно се изпра-
вяше пред мен, докато разглеждах 

„Кутия с негативи“ в САМСИ. Паметта 

(моята) и историята (общата) – и 
тяхното преплитане. И как ли би из-
глеждала тя на зрител, който няма 
собствена памет за тези събития, а 
има само историята. При всеки слу-
чай Галина Йотова дарява архива си на 
Националната галерия, което е важно 
и за настоящите, и за бъдещите ис-
торици на българското изкуство.

„Подривна	игра:	художниците	срещу	
механизмите	за	социален	контрол“ е 
названието на изложбата, открита 
в галерия „Структура“ в София до 13 
октомври. В кураторския си текст 
Изабел Галиера разглежда играта 
като изразно средство за дадаисти-
те и сюрреалистите в началото на 
ХХ век, както и за художниците от 
Fluxus в следвоенния период, за да ос-
порят установените художествени 
граници и да предизвикат участие-
то на публиката. И продължава: „По-
нови примери включват работи като 

„Стадион“ (1991) на Маурицио Кателан, 
която се състои от огромна джага 
за футбол, която може да побере по 
единадесет играчи от всяка страна; 

„Този успех/този провал“ (2004) на Тино 
Сегал, която преобразява Института 
за съвременно изкуство в Лондон в 
детска площадка за деца от близки-
те училища; „Изпитателна площадка“ 
(2006) на Карстен Хьолер, инсталира-
на в Турбинната зала на Тейт Модерн 

в Лондон и представляваща три ог-
ромни спираловидни пързалки, прикан-
ващи възрастни и деца към игра“.

Изложбата започва с много естет-
ските кратки видеа на Рейчъл Пичей 
и Пол Мосиг. В тях героите пребива-
ват в изчистени хипер- или сюрреа-
листични пространства, извършват 
неособено сложни действия и движе-
ния – игра с балон, с топка, тичане, 
катерене. И красотата сякаш подчер-
тава подмолното напрежение между 
увлечението в игра по правилата и 
неустоимото желание те да бъдат 
нарушени. Възможно ли е да рискуваш 
и да опознаваш непознатото, без да 
излезеш от познатото и установе-
ното – е общият въпрос, който тези 
видеа поставиха пред мен. Веднага 
последван от: а искаш ли въобще да го 
направиш?...

Следват невъзможните играчки на 
Дейвид Пейдж. Привлекателни цвет-
ни триизмерни обекти, убедително 
съчленени от познати елементи – ко-
лелца, спици, стремена, седалка на ве-
лосипед, дървена опашка на делфин... 
Призовават да ги пипна, да разуча 
как работят, а ме възпира това, че 
видимо не работят. Просто няма как 
при това съчленяване. Стоят като 
паметници от детството, когато 
съм научавала правилата чрез нару-
шаването им, а после правилата са 
ме стегнали, без дори да забележа. И 
тези привлекателни обекти неприят-
но ми напомнят за това.

Напомни ми го и стената с въпроси 
на Рейчъл Пичей и Пол Мосиг, които 
различни хора са чували най-често в 
детството си. Работата е озагла-
вена „Попита ли първо?“ (2018). От 
загрижените команди на родители-
те, през „Колко пъти да ти казвам да 
не правиш това“ и „Не прекалявай“, 
през „Сигурен ли си“ и „Казах ли ти аз“ 
и т.н., неизбежно и неусетно, поради 
което и невинно, всеки от нас усвоява 
правилата в обществото. Доколко му 
помагат и доколко му пречат впослед-
ствие, е съвсем отделен въпрос.

Безопасните и опасните детски пло-
щадки, контролът и приключението, 
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прекалената грижа и безотговор-
ността, как се променя разбирането 
за тях в обществото, има ли и какъв 
е балансът между тях – тези пробле-
ми разглеждат в работите си и други 
автори в изложбата. Включително 
Даниела Костова в инсталацията 
Loose (2016). Доколко виновно и до-
колко невинно е преплитането на иг-
рата с рекламата и шоуто – е въпро-
сът, който сякаш задава „Pizza Party 
Twister в действие“ (2014) на Хлои Ирла. 
Преосмислянето на пространства 
и обекти чрез игра е тема на Луана 
Перили, а също и на Сонгюл Бойраз – 
трогателната серия фотоси „Краят 
на играта“ (2015) показва сирийски 
деца бежанци в Турция, които в за-
пуснат двор, пълен с боклуци, си ор-
ганизират пространство за четене и 
рисуване.

Да отбележа, че към изложбата има 
вестник (на български и английски) 
с обстоен текст на куратора и с 
представяне на художниците, био-         
графиите и работите им. И предвид 
досегашната  дейност  на  галерия
 „Структура“, си мисля колко важна се 
оказва тя за българската арт сцена. 
Включително и защото изложбите 
ѝ представят общи, дори глобални 
проблеми, за които знаем или поне се 
досещаме, но го правят по неочакван 
и непредвидим начин, който неусетно 
разширява хоризонтите.
Очаквана обаче – като всяка година 
от 2008 насам – беше през лятото 
изложбата	на	номинираните	за	награ-
дата	БАЗА	млади	художници	в	СГХГ.	
Наградата е за съвременно изкуство, 
осигурява стипендия и шестседмичен 
престой в Ню Йорк, а впоследствие и 
самостоятелна изложба в ИСИ-София. 
Жури с периодично сменящ се състав и 
с международно участие определя но-
минираните, а в деня на откриването 
на изложбата им съобщава и кой е по-
бедителят в конкурса.

Може да се каже, че съвсем предви-
димо в тази изложба играта бе ши-
роко застъпена. И като пърформанс, 
изследващ модели на поведение, по-
влияни от социалните мрежи, във 

видеото Tesseract (2017) на Наталия 
Йорданова. И като опит за въвлича-
не на публиката като главен герой на 
действието в „Лоши връзки“ (2018) 
на София Грънчарова – включително 
и с инструкциите „Книгата може да 
бъде разгръщана, а дрехата обличана“. 
И чрез опита публиката да бъде въве-
дена в произведението, независимо 
дали тя иска, или знае, че е там – в 
скулптурната инсталация на Наталия 
Йорданова I Turned Around and I Saw My 
Body in The Garden (2017)...

Всъщност игрови елементи или мо-
менти имаше в една или друга степен 
почти във всички представени про-
изведения. Отделен въпрос е дали и 
доколко те допринасяха за смисъла и 
качеството на работите. Някъде ус-
пяваха, а другаде по-скоро ги замест-
ваха. При всеки случай и победителят 
тази година – Мартин Пенев – пред-
стави играчки. По-точно инсталация 
от обекти, чиято плюшена мекота 
и цветност директно препращат 
към усещания от детството. Обаче 
тези обекти се оказват вързани с 
въжета, стиснати между дървета, 

подчинени от различни външни сили. 
Не грубо, а точно според названието 
на инсталацията: „Нежно притиска-
не от обстоятелства“ (2018). Някои 
от тези обекти впрочем бяха в са-
мостоятелната изложба на Мартин 
Пенев „Непредвидено“ в галерия ИСИ-
София от 23 февруари до 31 март тази 
година.

Разбираемо е може би, че младите ху-
дожници не се интересуват толкова 
от паметта. С изключение на един в 
тази изложба – Радостин Седевчев. 
Той програмно работи с намерени 
обекти и документи, останали като 
ненужна памет от нечии незапом-
нени животи. Извиква ги обратно в 
произведенията си, придава им нова 
стойност и смисъл, (до)измисля ги, въ-
образява ги. Докато незнайната инди-
видуална съдба се претопи в някаква 
по-обща и дори в общочовешката.

Точно това Радостин Седевчев пра-
ви и в самостоятелната си изложба 
„Присъстващо отсъствие“, открита 
в галерия ИСИ-София на 18 септември. 
Но със съвсем различни изразни сред-
ства. И си заслужава да се види.

Фестивал „Процес-Пространство“ в Балчик, 1992 @Галина Йотова
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Чавдар Попов

Измежду всички експозиции, организи-
рани на кураторски принцип, които в 
последните години и у нас, слава богу, 
вече се превърнаха в нещо обичайно и 
отговарящо на съвременните стан-
дарти в глобализирания свят на из-
куството, Националните есенни из-
ложби в Пловдив предизвикват особен 
интерес по няколко причини.

Преди всичко поради своята пери-
одичност и показателна устойчи- 
вост във времето. Инициирани ня-
кога, в ерата на късния социализъм, 
като един от оскъдните художест-
вени оазиси на относително свобод-
ното творчество („Пловдивският 
Монмартър“), с настъпването на чув-
ствителните промени в обществе-
ния и културния живот от началото 
на 90-те г. на миналия век те успя-
ха да се обновят и да се адаптират 
към новите реалности, като демон-
стрират впечатляваща жизненост 
и добро здраве. Трансформацията им 

– без отказ от предишната среда, от 
топографията и от атмосферата на 
стария град, бе извършена тактично, 
с култура и с откритост към новите 

насоки и тенденции във визуалните 
изкуства.

Всичко това е свързано и с обстоя-
телството, че от няколко години 
неизменен куратор е проф. Галина 
Лардева, един от водещите изку-
ствоведи в страната. Тя умее пре-
възходно да се възползва, в най-добрия 
смисъл на думата, от предоставена-
та ѝ свобода и да оформи експози-
циите като атрактивни, привлека-
телни и в същото време проблемни и 
сериозни форуми, привличащи широк 
кръг публика. Една от специфичните 
особености на есенните изложби е и 
обстоятелството, че те са еднакво 
интересни и за специалистите, и за 
младите, и за онези, които са срав-
нително отдалечени от изкуството, 
но нямат нищо против да се пораз-
ходят между скулптури, инсталации, 
картини и обекти. Лардева осъщест-
вява една от основните функции на            
куратора днес – тази на своеобразен
„режисьор“, който придава определена 
визия и концептуализира в едно цяло 
иначе атомизираните и често мозаеч-
ни индивидуални репрезентации.

Тази година участници са Атанас 
Тотляков, Богдан Александров, Да-
ниел Леков, Калоян Илиев-Кокимото, 
Мартиан Табаков, Мартин Трифонов, 
Моника Роменска, Шевкет Сюнмез, 
Юлиан Табаков и Явор Костадинов. 
Последният – по установената напо-
следък практика – е включен специал-
но в прегледа като млад художник.

Мотото на изявата е формулира-
но като „Отвъд повърхността“. 
Изложбите включват произведения, 
изградени от най-различни медии – 
живопис, графика, видео, скулптура, 
инсталационни форми, фотография. 
Или, както отбелязва Лардева в при-
дружаващия експозицията каталог, 
авторите „работят в различни ме-
дии, с различни концепции и естети-
чески нагласи, но разполагат със съз-
нание за заложената в повърхността 
медиумна разлика: понякога намират 
израза на тази разлика чрез експери-
ментален жест, понякога – чрез иро-
нично или автоиронично отстояние, 
понякога – с колажни къси съединения 
между различните повърхности“.

Предизвикателството на така пред-
ложената тема се е оказало продук-
тивно, тъй като е ориентирало учас-
тниците – всеки посвоему, естест-
вено – към търсене и предлагане на 
най-разнообразни решения, чийто 
единствен споделен фокус е идеята за 
специфичната именно и единствено в 
сферата на визуално-пластичните 
изкуства дихотомия/спойка между ма-
териално и духовно, а оттук – и меж-
ду видимо и невидимо. „Отвъд повърх-
ността“ е и игра с реалността. Коя 
реалност? Тук се крият множество 

„подводни рифове“.

Колкото и да звучи претенциозно и 
може би високопарно донякъде, това 
е един подбудителен мотив, който 
видимо стимулира участниците. Във 
времена на явна оскъдица на общи 
пластически визии, на липса на гру-
пови стратегии и на отказ от „изми“, 
подобна проблематизация на този 
форум придава органичен и цялостен 
облик на Националните есенни излож-
би и ги определя като едно от значи-
телните културни събития на сезона.

Пловдив

Национални
есеннивизложби

Мартиан Табаков, фотография Таня Върбева
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Александър Добринов е известен 
най-вече като майстор на портрет-
ната карикатура. Нещо повече, той 
е припознаван като най-изтъкнатия 
български художник в този жанр в пе-
риода между двете световни войни, 
чиито успехи в Чехословакия, Рим и 
Варшава му донасят слава на творец 
от европейска величина. Очевидната 
причина за злощастната му съдба 
след 9.XI.1944 г. не е неговото твор-
чество като портретист, а полити-
ческите му карикатури, за които той 
е осъден от „народния съд“. 

„Първите ми опити бяха в списание-
то „Българан“, редактирано от Ал. 
Божинов, и то когато се уволних през 
1918 г., след погрома.“ Това са думи на 
Александър Добринов, казани в ин-
тервю за „Обзор“ (1936 г., бр. 56). Още 
първите му опити издават стремеж 
към собствен почерк. Съчетание на 
плавна и начупена нервна линия, де-
формираща образите, която издава 
вътрешно напрежение (начинаещи-
ят художник, току-що се е завърнал 
от касапницата на войната), но и 
елегантен, незлоблив хумор, с който 
сприхавостта е овладяна. Текстовете 
са беззъби и (вероятно) Божинов ги 

променя, за да им придаде поне някак-
ва острота. „Де да видим и тая годи-
на кой ще ми яде житцето…“ – казва 
Добриновият Пижо. Карикатурата 
е публикувана с текста: „Дий, Белчо! 
За теб ще има най-голямо добавъчно 
възнаграждение, зер житцето стана 
2 лева!“ („Българан“, 1918, бр. 34, с. 6), 
сиреч не само е ясно кой ще яде жит-
цето, а и кой ще се облажи от спекула-
тивната му цена („Българан“ струва 
80 ст.).

Хъсът на гротеската е съчетан с ма-
ниерност, която трябва да прикрие 
слабите познания за човешката ана-
томия. Не забравяйте, че художни-
кът е двадесетгодишен младеж. Все 
още не е достигнал пълнолетие по 
тогавашните стандарти. Божинов 
го насърчава и през следващата го-
дина начинаещият карикатурист 
дефилира с големи цветни карикату-
ри. Обичайно те са предназначени за 
гърба на списанието, но има и броеве, 
изцяло илюстрирани.

През октомври 1919 г. Добринов е 
съблазнен от поканата да нарисува 
фолиото на първия брой на комунис-
тическото списание „Червен смях“. 

Вероятно неговият близък приятел 
Христо Смирненски, който публи-
кува в списанието под псевдонима 
Ведбал, е причината за участието 
му. Добринов сътрудничи в първите 
9 броя на комунистическото списа-
ние. Каква е причината да прекрати 
участието си, може би никога няма да 
се разбере. Логичното обяснение е, че 
червената идеология му е чужда и е 
факт, че той продължава сътрудни-
чеството си в „Българан“, а насоката 
на комунистическото списание е пре-
допределена от идеологията на пар-
тията – война срещу всички. 

През 1925 г. е съредактор на хуморис-
тичното списание „Скорпион“ заедно 
с Пейчо Господинов, в което се появя-
ват негови неочаквано дръзки поли-
тически карикатури. „В царството на 
сомнамбулите“ сенките на атента-
торите описват ситуацията в стра-
ната малко преди да бъде застрелян 
генерал Константин Георгиев, чието 
убийство е част от пъклен план по 
време на опелото му да бъде ликвиди-
ран управляващият елит на страна-
та. Дни преди атентата в църквата 

„Св. Крал“ (сега „Св. Неделя“), в който 
ще загинат 134 човека, а ранените 

Красимир Илиев

Изложбата	„Александър	
Добринов.	120	години	от	
рождението	му“	се	откри	
в	СГХГ	на	25	септември	
и	продължава	до	28	
октомври	2018	г.

Политическите
карикатури на 

на

	Александър	Добринов
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ще бъдат близо 500, на корицата на 
списанието се появява радостната 
Смърт, а в далечината от църковен 
храм излитат ята птици. 

Тази карикатура е причината Доб-
ринов да бъде арестуван по подо-
зр ение, че е знае л з а ат ент ат а. 
Самочувствието на 27-годишния 
художник е видно от гневния замах, 
с който се е подписал на мястото 
за подпис на полицейския чиновник. 
Неговите възгледи са декларирани 
под подписа: „Карикатурата е об-
ществен бич. Като карикатурист се 
проявявам в защита на човека – про-
тив крайностите – фашизъм и бол-
шевизъм. Винаги на страната на чо-
вещината и на тези, които под знака 
на конституцията се борят против 
мракобесието и тези, които градят 
идеите си с човешки кости“. Горните 
думи са подкрепени от корицата на 
предишния брой на „Скорпион“ с ри-
сунката „Фашизъм и болшевизъм“. 
Две окървавени знамена, които още 
продължават да се развяват за про-
вокация на целия човешки род…“. 

Арестуването на Александър Доб-
ринов бележи не само края на хумо-
ристичното списание „Скорпион“, но 
и залеза на неговите усилия да бичува 
„мракобесието и тези, които градят 
идеите си с човешки кости“. Вероятно 
двумесечният престой в затвора е 
причина за неговото решение да на-
пусне страната. Следващата година 
той заминава за Прага. В Чехословакия 
ще прекара шест години, усъвършен-
ствайки своите умения в портретна-
та карикатура. След този период ще 
прави рядко политически карикатури. 

През 1942 г. и 1943 г. Добринов илюст-
рира книгата  на д-р  Никола Христ-
ов „Богата земя беден народ“ иt бро-
шурите „Жестоки признания“, „Под 
кошмара на един вечен страх“, „Бол-
шевизмът вчера и днес“, Човекът в 
комунистическия рай“, „Престъпление 
и наказание… (но не по Достоевски)“. 
След 1944 г. тези издания са стара-
телно унищожавани и трудно могат 
да се намерят. Всички са съпрово-
дени с карикатурни илюстрации от 
Добринов. Качеството им е далеч под 

нивото на художника, правени са на-
бързо, без признаци на вдъхновение. 

След деветосептемврийския прев-
рат Александър Добринов е трети-
ят поред арестуван от известните 
художници (на 18 октомври 1944 г.). 
Затворническите му рисунки са сви-
детелства за отказ от виртуозна-
та техника, която в продължение 
на годините е усъвършенствал. От 
тях можем да разберем степента на 
драмата, която всеки от съкилийни-
ците му преживява. Отчаянието на 

писателя Дамян Калфов е отвъд гра-
ницата на поносимото, докато него-
вият учител Божинов очевидно нами-
ра сили да се шегува. Парадоксално е, 
но Добринов именно тук, в затвора, 
е възвърнал чувството си за хумор, 
което като че ли му се изплъзва във 
военните години, и създава наистина 
смешни рисунки, иронизиращи учите-
ля Божинов, правещ гаргара или вою-
ващ с въшките („Въшкарско настрое-
ние“); себе си като опърпан Наполеон 
по налъми; затворниците, клекнали 
до сандъчетата с вар в безумните 
тоалетни клетки (и авторът със 
смъкнати гащи); писателя Димитър 
Талев със закърпени чорапи, съсредо-
точен върху вареното яйце; Калфов с 
бъдеще на ваксаджия; видението, че 

ще извика в съдебната зала: „Господа 
съдии, не се признавам за виновен“. 

„Народният съд“ го осъжда на 2 години 
строг тъмничен затвор. Скоро след 
освобождаването отново е подгонен 
от властите, изселен е със семейст-
вото си по донос в Луковит. В доноса 
(буквално) е написано: 

АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ДОБРИНОВ 
жив. ул. Мизия 11 род. 29.VIII. 898 год. 
В.Търново, българин, български по-
даник , изт, прав. женен, притежава 
л.к.2429/46 г. Съпруга - МИЛКА 45 го-
дишна-домакиня. Син - ЛЮБОЗАР 14 
годишен – ученик.

Об ект а пр о из хожда от буржо аз-
но семейство. Преди 9.IХ.44 год. бил 
Цанковист и върл германофил. По 
професия художник-карикаторист. 
Като такъв той е бил всецело в услуга 
на германците, с своите карикатури, 
които са служели за гадна пропаган-
да пред българския народ. За тъзи му 
дейност след 9. IХ. 44 год. той бива съ-
ден от народния съд и осъден на строг 
тъмничен затвор. Преди няколко ме-
сеца обекта излиза от затвора, От 
излизането му от затвора до послед-
ния момент той не показа с нищо да се 
е пеобщил към новата народна власт, 
а напротив подържа старите си връз-
ки с реакиионни семейства и жадно 
поглъща чутите зловредни слухове, 
като същевременно ги и разпростра-
нява. Постоянно слуша радио Лондон 
и Нюйорк, като се възхищава от „сме-
лоста“ им, да плюят разни нелепости 
по отношение на народното ни прави-
телство. (…) Мнението на безпартий-
ните, 0.Ф. и партийни организаций в 
квартала им е, цялото семейство на 
Добринов да бъде изселено от София 
за да се изкорени едно реакционно 
гнездо и да не тровят душите на на-
ивните граждани, с своите нелепости.

До края на дните си, въпреки че в 
последните отредени му от съдба-
та четири години негови шаржове 
милостиво се публикуват (поняко-
га без да се напише кой е авторът), 
Александър Добринов ще бъде според 
собственото си определение „изхвър-
лен на общественото бунище“ като 
художник, който би имал коментар 
към случващото се в своята родина и 
с човечеството.

Александър Добринов, автошарж като 
Наполеон, Централният затвор, 1945 г.
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Една книга за преживяното от Иван 
Теофилов, предпоставена от възгледа, 
че има толкова неща, които трябва да 
предпазим от пипалата на забравата. 

Споменът за някой значим творец, не-
подправената истина за особеното в 
съдбата му, представата за своеобра-
зието на изкуството му. Книга за ре-
флексиите му, раждани при досега до 
магията на изкуството. Толкова стра-
ници, които четем с наслада заради 
езика на поета, приобщил ни към спо-
деленото за неговите отминали годи-
ни, към изпитаното, когато е превеж-
дал Иван Бунин. И на толкова места в 
книгата онези дълбоко съдържателни 
признания за същностното в човеш-
ката участ, едно от които е: „На чо-
век му е страшно да проникне по-дъл-
боко в себе си… в онази своя забранена 
зона, която все избягва да прекрачи“. 
За каквото и да пише, Теофилов недву-
смислено внушава, че го има и другия 

живот – един контрапункт на банал-
ното всекидневие с неговата аморф-
ност и парализи. Както в „Монолози“, 

„Вселената на яйцето“ и „Митология 
на погледа“, и тук текстовете са „вът-
решен монолог, тъй като съм едно-
временно автор и обект на описани-
те радостни или нерадостни предиз-
викателства на живота“.

Четейки „Гласът на тишината“, от-
ново заживяваме с прозренията на     
Иван Теофилов, в които мъдростта 
се преплита с красотата, за да се от-
крои благодатният смисъл на живота, 
когато е самонадмогване. Една книга, 
„съставена от вариации на тема ми-
нало, памет, съдба“, както самият ав-
тор я дефинира. Съвсем точно самоп-
редставяне, напомнящо и за другите 
му споменати книги, но и за главното в 
поезията на Теофилов, където всичко 
се отнася пряко или косвено до фунда-
менталното в живота на духа. Затова 
и „Гласът на тишината“ е органич-
на част от поетичния свят на Иван 
Теофилов. Така поезията и прозата му 
са „историята на живота като лично 
преживяване“. Но каква история и как 
е преживяна тя! 

„Гласът на тишината“ разкрива обли-
ка на автор, при когото художестве-
ното майсторство, дълбочината на 
мисълта и покоряващата човечност 
са едно цяло. За Иван Теофилов, както 
го е написал, „литературата е път, не 
цел“. Сиреч не онзи безплоден стремеж 

Иван	Теофилов,	„Гласът	на	тишината“,	
издателство	„Жанет	45“,	2018	г.

Божидар Кунчев Пиша, за да
съществувам

към окончателните истини, а неле-
кият път през драмата на същест-
вуването, в който утехите са малко, 
за сметка на многото безпокойства и 
съмнения. Път, който малцина съумя-
ват да извървят достойно и да въплъ-
тят в изкуството. 

В книгата е разказаното за наши и 
чужди творци в областта на изкус- 
твото и литературата. С проница-
телност, осмисляща това, което са 
били, за да ги помним, Теофилов всъщ-
ност ни говори за модусите на истин-
ски човешкото. Така своеобразните 
му портрети го представят като 
проникновен тълкувател на един или 
друг духовен път, като образцов цени-
тел и критик с дарбата да говори ясно 

Иван Теофилов
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Божидар Кунчев е литера-
туровед, професор в СУ „Св. 
Климент Охридски“ до 2016 г. 
Автор е на книгите: „Един бял 
лист, едно перо“ (1981), „Алек-
сандър Вутимски“ (1984), „Иван 
Пейчев“ (1986), „Александър 
Геров“ (1987), „Поглед върху 
поезията“ (1990), „Човешката 
участ в творчеството на 
Атанас Далчев, Александър 
Вутимски и Александър Ге-
ров“ (2003, 2014), „Да отидеш 
отвъд себе си“ (2007), „Ко-
гато времето кристализи-
ра“ (2012), „Всичко мое“ (2015), 
„Насаме с Радой Ралин“ (2018). 

Божидар 
Кунчев

„Писането	е	
самотно	занимание.	
И	това,	което	се	
опитвам	да	извлека	
и	пресъздам	от	
живота,	се	дължи	
на	съзнанието	за	
тази	моя	социална	
крехкост“.

Иван	Теофилов

и въздействащо. Посетил изложба на 
Паул Клее, споменал за дългата опаш-
ка на чакащите пред касата, поетът 
бърза да изрази възторга си: „ Клее! 
Диригентът на оркестрираните цве-
тове! Един от най-интелектуалните 
художници на ХХ век. Общуването с 
него е като амок. Като озарена са-
мозабрава“. Как да не запомним тези 
думи! Ще се позова и на част от спо-
деленото за Геров: „След „Ангелът на 
Шартър“ стиховете на Александър 
Геров бяха най-силното ми преживява-
не. Даже понякога ги усещах като свое-
образно продължение на Далчевата 
поезия. Като неин акустичен отглас. 
Или щастливо преображение. Друг 
път – напротив: като единствено не-
гови. Съвършено самородни и неподра-
жаеми“. Пример за Иван-Теофиловата 
проницателност и за така завидното 
му умение с няколко думи да характе-
ризира един творец е също и написа-
ното за Николай Кънчев, който беше 
„превъзходен, жаден до хищност ли-
тератор и поезията за него (при 
всичките му житейски лудории ведно 
с неизбежното преодоляване на онова 
оварварено време) беше едновремен-
но звездно преживяване и бойно поле“.

Но да спомена и за чудесните преводи 
от поетите Иван Бунин и Бродски. Те 
са свързани с написаното от Теофилов 
за двамата в „Гласът на тишината“ – 
книгата със силните внушения на 
един монолог за миналото, паметта 

и съдбата. За това, че смисълът е в 
изтръгването ни от властта на пре-
дишното и сегашно „благоразумие“, от 
смазващия сумрак на „съвременното“, 
в което всичко е толкова тесногръдо 
и механично.

„Гласът на тишината“, книгата на 
Иван Теофилов, за когото и друг път 
съм писал с почит и благодарност, из-
виква в съзнанието ми толкова пред-
стави. За творците, обект на него-
вото внимание, някои от които и аз 
съм познавал, за етиката на поета, 
за неговата съпротива въпреки мно-
гобройните унижения, на които е бил 
подлаган, за стоицизма на вдъхнове-
ното му сърце, за таланта му да бъде 
неизменно същностен, така чужд на
„бъбривата същност“, за която пише 
в едно от стихотворенията си.

На едно място в разглежданата книга 
Иван Теофилов казва: „… синята еуфо-
рия – митингите и Града на истината, 
приех безусловно – като излизане от 
пещерата на отчаянието и депреси-
ята. Не съм преследвал никакви цели 
освен дългоочакваната глътка свобо-
да. Затова сега, с все по-нарастваща-
та аномалия на днешната демокрация, 
се чувствам като скъсан на житейс- 
ки изпит“. Мисълта му е в съзвучие с 
тъжната тоналност на споделяното 
и в предишни текстове. Например: „и  
питам как сред тази престъпно развих-
рена лудост на времето, сред толко-
ва злостна блъсканица, сред изкриве-
ните до карикатурност политически 
нрави и изобилна простащина мога да 
съхраня природата си и да я защитя 
от насилие“. Той, който бе писал много 
за миналото, за руините, за античния 
свят, за преходността и незабравата, 
можеше да бъде и с болката за сегаш-
ното, за да свидетелства за неговата 
окаяност, за хипертрофията, за реду-
цирания до пошлост и лъжа съвреме-
нен живот. И продължава да бъде. И 
от книгите му, и от общуването ми 
с него знам колко го измъчва време-
то ни, през което духовното е сведе-
но до безчувственост, до нежелание-
то да бъдеш извън стереотипите на 
анемичната действителност. Знам за 

неговата неприязън към масовия чо-
век, отхвърлил спасяващите възмож-
ности на самопознанието, на живо-
та с окрилящ хоризонт. „Изобилната 
простащина“ и това „всичко е поз-
волено“ са нещата, с които никога 
няма да се примири. Но въпреки това 
Теофилов е обърнал гръб на резигнаци-
ята, не е захвърлил перото. „Пиша, за 
да съществувам.“ Пише, защото и той 
е в насоката на казаното от философа 
Марсел Конш, че „трябва да се прави 
така, че онова, което е осъдено да за-
гине, някой ден да заслужи по-малко да 
загива и дори напротив, да има право-
то да трае“. 

И да отбележа накрая – новата му кни-
га е също плод на инстинкта му „да си 
измислям въздух, в който да живея“. 
Написаното и в тази книга ме кара да 
си мисля, че поетът няма да бъде скъ-
сан на по-трудния изпит, след който 
оставаш трайно в паметта.
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цензура
Когато през май 1945 г. Георги Ди-
митров изпраща прословутото си 
писмо до СБП, с което призовава пи-
сателите и критиците „да чистят 
българската литературна нива от 
зловредни плевели“, капанът на кому-
нистическата цензура е вече заложен. 
По отношение на пресата, книгоиз-
даването и библиотечните фондове 
новата власт започва да плете мре-
жата си от забрани, всеобхватна иде-
ологизация и профилактично-наказа-
телни акции още в първите дни след 
9 септември 1944 г. Незабавно са 
спрени периодичните издания, смя-
тани за близки до предишните упра-
вляващи, и макар все още да се заявява 
като военновременна и антифашист-
ка, новата цензура почти веднага 
започва да изпълнява политико-иде-
ологически функции. Тези първи несис-
темни стъпки, както и следващите 
фази на вече институционализирана-
та тоталитарна цензура са просле-
дени в сборника за цензурата, съста-
вен от Пламен Дойнов. Уточнено е, че 
акцентът пада „върху произведения 
от български автори в системата за 
създаване, публикуване, разпростра-
нение и достъп до книгите в НРБ, а не 
изобщо върху цензурата в медиите и 
публичното пространство“. 

Изследването е организирано в три 
раздела: първият онагледява изграж-
дането на системата за конт-           
рол върху авторите и книгоизда-
ването; във втория са включени 
свидетелства, разкриващи цензурни-
те практики отвътре; и накрая 
са разгледани няколко характерни 
случая с цензурирани творби и ав-
тори – например темите за цензу-
рата по отношение на религиозна-
та литература (Живко Лефтеров); 
за ролята на Министерството на 

народното просвещение като иде-
ологически надзорник на литерату-
рата и по-конкретно за опитите в 
това отношение с творчеството на 
Яворов (Огняна Георгиева-Тенева); за 
автоцензурата и историческото вре-
ме в романа „Отклонение“ (Методи 
Методиев); за една от гонените 
книги – „Фашизмът“ на Желю Желев 
(Антоанета Алипиева). 

Книгоиздаване по 
съветски модел
Любопитно е уточнението (на Живко 
Лефтеров), че веднага след 1944 г. 
новата власт е инструктирана от 
Москва да не въвежда директно съ-
ветския политически модел, тъй като 
войната продължава и е необходимо 
съобразяване със съюзниците САЩ 
и Великобритания. Въпреки това в 
страната се разгръщат репресии 
спрямо дотогавашния елит, взети 
са и незабавни мерки за цензуриране 

на всяко алтернативно на марксизма 
знание. Предложеният от авторите 
разказ разкрива отчетливо изпре-
варващото съобразяване от страна 
на българските власти с директиви-
те, пристигащи от Москва. И това 
е характерно за всички етапи и фор-
ми на цензуриране в комунистическа 
България. Разбираме например, че в 
самото начало на октомври 1944 г. – 
няколко седмици преди да бъде сложен 
българският подпис под Московското 
примирие, според което издаването 
и разпространението на всякаква 
литература в България трябва да 
става по споразумение със съюзното 
(съветското) главно командване – из-
преварващо е прието постановление 
на Министерския съвет за изземане 
от държавата на всички книги с фа-
шистки характер и на „книгите, напи-
сани против Съветския съюз“. Всичко 
това е потвърдено ясно в писмо на 
Георги Димитров до Трайчо Костов 
от края на 1944 г., в което директно 

Димитрина Чернева

„Цензурата	върху	
българската	литература	

и	книга	1944–1990“,	
съставител	Пламен	

Дойнов,	Издателство	
„Кралица	Маб“,	

Департамент	„Нова	
българистика“	на	НБУ,	

2018	г.

Вкапана на
комунистическата
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цензура
Димитрина Чернева

се заявява, че „под флага на военна-
та цензура... трябва драстично да се 
проведе и другата, политическата 
цензура, като не се допуща в печа-
та нищо, което вреди на делото на 
Отечествения фронт“. 

Изземването на частните печатни-
ци е първата цел на двете правител-
ства, оглавявани от Георги Димитров 
(1946/1949 г.). Не закъснява и ликвиди-
рането на частните книгоиздател-
ства – според някои анализатори към 
9 септември те са около 125, а след 
национализацията през 1948 г. цяла-
та книжна продукция се поема от 13 
държавни и обществени предприятия. 
Въвежда се съветската практика да 
се изработва държавен тематичен 
план за книгопроизводство в рамки-
те на календарната година. Първият 
подобен план на Главната дирекция на 
издателствата е за 1951 г. Една годи-
на по-късно –  през  октомври 1952 – 
е създадено Главното управление по 
въпросите на литературата и изда-
телствата (Главлит), чиято основна 
задача е съставянето на списъци със 
забранени произведения, неотгова-
рящи на принципите за „утвържда-
ване на марксизма-ленинизма“ (Живко 
Лефтеров). Трудно е да се дефинира 
обхватът на преследваната лите-
ратура, която през 1945 г. е наричана 

„фашистка“, а след 1952 г. – „вредна“. 
Показателно е ликвидирането на об-
разователния плурализъм и скроява-
нето на учебната литература по 
строга социалистическа (съветска) 
мярка, в резултат на което „програ-
мите по литература от 50-те години 
изключват „македонската“ и „воен-
ната“ поезия на Вазов, индивидуалис-
тичната поезия на Пенчо Славейков, 
модернизма и авангардизма, „реак-
ционния“ романтизъм на Йовков и пр.“ 
(Огняна Георгиева-Тенева). 

Освен забраняващи и прочистващи 
списъци се изготвят и препоръчи-
телни такива – например съветска-
та страна препоръчва издаването 
на определени съветски книги. Така 
постепенно, макар на един по-късен 
етап, НРБ се нарежда на първо място 
по разпространение на съветската 

книга и съветския печат на глава 
от населението извън пределите на 
СССР. Например през 1974 г. за съвет-
ски периодични издания у нас са запи-
сани 1 444 892 абонати. През същата 
година в България се получават по 
45 000 екземпляра от всеки брой на 
в. „Правда“, 53 000 от в. „Пионерская 
правда“, 109 000 от сп. „Работница“ 
(Мария Огойска).

Автоцензура и забрава
Както отбелязва Илко Пенелов, в ре-
зултат на тези фундаментални пре-
образования, копиращи съветския 
образец, идва момент, в който инсти-
туционализираната цензура става 
излишна. Ако до 1957 г. политредак-
торите от Главлит се отнасят към 
произведенията като „полицаи“, от 
60-те години насетне писателите в 
редакциите, едновременно редакто-
ри и цензори, се държат като „агенти 
под прикритие“, опитвайки се да пре-
ценят и „подпомогнат“ тек-ста „от-
вътре“. Идва времето на децентра-
лизираната цензура (Пламен Дойнов). 
Или, по сполучливия израз на Данило 
Киш, появява се нещо като приятел-
ска цензура, „която представлява 
един вид преход от цензура към авто-
цензура“. Конкретни случаи на цен-
зурни практики от по-късния соц във 
втората част на сборника разказват 
преводачката Федя Филкова и поети-
те Пламен Антов и Рада Панчовска. 
В текста си за тази полускрита 
цензура Пламен Дойнов отбелязва 
нейните вариации. Все по-често тя 
не спира текста, но задава – напри-
мер чрез предговори – нормата му за 
възприемане. Като водеща фигура в 
това отношение през 70-те е посо-
чен Пантелей Зарев, който изпълнява 

„многократно ролята на гарант за из-
лизане на произведения“, например на 

„Строители на съвременна България“ 
от Симеон Радев. Персоналистичната 
цензура контролира не представени-
те за печат произведения, а направо 
имената на авторите – тук са по-
сочени Константин Павлов, Стефан 
Гечев, Николай Кънчев, Георги Божинов 
и др. Автоцензурата е изработен от 
автора модел как да пише така, че да 

бъде публикуван, като нерядко съгла-
сието му с редакторско-цензорските 
изисквания е също проява на автоцен-
зура. Така безусловно свързана с тема-
та за цензурата се оказва темата за 
мълчанието и забравата. Принуден да 
замълчи „с опустошен от мисли лоб“ е 
поет като Атанас Далчев.

Размразяване с 
„комплекс за 
конформизъм“
Характерен белег на 70-те е демон-
стрираният стремеж на висшето 
партийно ръководство за масово 
окултуряване в НРБ (Мария Огойска). 
Постепенно духът от бутилката 
бива изпуснат, властта променя 
своите маниери – вече официално, 

„отгоре“ започват да играят на пре-
устройство и гласност. Променя се и 
публичната среда, през 80-те години 
броженията на интелигенцията ста-
ват по-дръзки и публични и за разли-
ка от предходните десетилетия, те 
са вече в центъра на политическото. 
Съвсем закономерно за финален акорд 
на това изследване е избран текст за 
Желю Желев и съдбата на неговата 
книга „Фашизмът“. „Разговорът за 
еволюцията, довела до ерозията на 
социализма, неизбежно стига до кни-
гите-скандали“, твърди авторката 
А. Алипиева, добавяйки същевременно, 
че самият Желев никога не се отказва 
от марксизма и нагласата, че вътре 
в рамките на познатото може да се 
постигне корекция. Така или иначе тя 
признава, че в края на разглеждания 
период покрай „комплекса за конфор-
мизъм“ на българската интелиген-
ция се засилват несъгласията и се 
заздравява „чувството за разширен 
периметър“. За „(не)осъзнат ком-
плекс от живеенето и дейността ни 
през социализма, особено в станалия 
вече банален сравнителен контекст с 
Унгария, Чехословакия и Полша“, гово-
ри и историчката Наталия Христова 
(в статия за цензурата върху в. 

„Стършел“). Така във финалните ре-
дове на книгата се налага изводът, 
че „извършената под диктат „перес-
тройка“ не води до автентични об-
ществени процеси, респективно до 
подготвени хора, които да управля-
ват новите обществени енергии“.
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Когато през 2001 г. става ясно, че 
носител на Нобеловата награда за 
литература за годината е Видиад-
хар Сураджпрасад Найпол, той казва, 
че това е голяма награда за Англия, 
страната, в която живее (Уилтшир), 
както и за Индия, родината на пред-
ците му. Към тези признания обаче би 
трябвало да бъдем доста недоверчи-
ви. Ако в случая с Англия роденият в 
Тринидад и Тобаго британски писател 
намира място, което може да нарича 
дом, място, където е получил образо-
ванието си (Оксфорд), а и е посветен в 
рицарство от кралицата (1990 г.), то 
„родината на предците“ съвсем не е 
обект на умилителна фамилна преда-
ност и на утвърждаване на митовете 
за класическото ѝ минало. Напротив – 
в книгите, които пише за нея през 60-
те, тя е „страна на мрака“„чуждата 
родина Индия“, „една ранена култура“. 
Отношението на Найпол към Индия е 
нееднозначно, води дори до обвинения 
като отправеното му от Салман Руш-
ди – в хиндуистки национализъм.

Независимо от признанията в любов 
към „новата родина“ Англия („Загад-
ката на пристигането“) и там Найпол 
се чувства емигрант. В текстовете 
му могат да се открият множество 
критики и съмнения в ценностите 
на някогашния „колониален господар“, 
оставил в „постколониална бездом-

В.	С.	Найпол,	„Завой	
на	реката“,	ИК	

„Колибри“,	2018	г.,	
превод	Надежда	

РозоваКатя Атанасова

ност“ земите, които са му принад-
лежали. В романа, който наистина 
му носи известност, „Дом за мистър 
Бисвас“, роман, чийто прототип е 
баща му, Найпол изследва в дълбочина 
колониалното съзнание, това чувство 
за „безполезност“, за „безпокойство“, 
което ще откриваме и в други негови 
романи, както и в „Завой на реката“.

Онова, което със сигурност може да 
се открие във всички, е чувството за 
бездомност. Чужденец, който търси 
дома – безвъзвратно изгубен, при-
състващ само във въображението и 
желанието.

В. С. Найпол е безспорно един от най-
почитаните британски писатели, 
носител на „Букър“ (1971 г., за „В сво-
бодна страна“) и „Т. С. Елиът“ за ця-
лостно творчество (1986 г.). Напуска 
Тринидад през 1950 г. със стипендия за 
Оксфорд. След като получава бакала-
върска степен по хуманитарни науки, 
започва да пише, да пътува, посещава 
Африка, Азия, Америка, сътрудничи на 
Би Би Си.

Определян като автор, непринадле-
жащ към определена територия, от-
насящ се противоречиво към „родини-
те“ си, Найпол винаги ще бъде свързан 
в писането си с Тринидад. Ще сравнява 
с това място, което възприема като 

чуждо и маргинално, изостанало и за-
паднало, място без памет (за разлика 
от Индия и Англия). По-късно амери-
канският писател и пътешественик 
Пол Теру (у нас са публикувани книгите 
му „Стълбовете на Херкулес“, „С приз- 
рачния влак през Ориента“, „Брегът 
на москитите“, „Улица „Полумесец“ и 
др.), дългогодишен приятел, а после 
неприятел на Найпол, с когото се за-
познават в Уганда през 1966 и след 
трийсетгодишно приятелство пре-
кратяват отношенията си, ще на-
пише: „Трябваше ми много време, за 
да разбера, че Видиа изобщо не беше 
станал англичанин, дори не се беше 
поангличанил; той си е истински инди-
ец – съзнаващ кастите, расите...“. Все 
пак накрая двамата – Теру и Найпол, 
се помиряват. Йън Макюън ги среща 
през 2011 г. в Уелс, а през 2018 г., пре-
ди смъртта на Найпол, на фестивал в 
Индия двамата публично се ръкуват. 

Като личност В. С. Найпол е прие-
ман твърде нееднозначно. Странен, 
доста чудат (мразел цветя, деца, 
лоша храна, вино), често непредви-
дим в постъпките си, надменен, със 
самочувствие, дори груб, с лекота 
приключва близости и приятелства 

– случаят с Теру. Отношението на 
колегите му писатели към негови-
те убеждения и идеи, към писането 
му също е твърде противоречиво.                         

(1932–2018 )

на
 В. С. НайполвЗа оите
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 В. С. Найпол

Осъждан също е радикалният антиис-
лямизъм на Найпол (който смята ис-
ляма за арабска религия по произход), 
заради което Едуард Саид ще му при-
пише „налудничав антагонизъм спря-
мо исляма“. Но пък Найпол категорич-
но заявява, че „Ислямска държава” е 
най-голямата заплаха за съвременния 
свят от Третия райх насам.

Каквито и да са били демоните у сър 
Найпол, каквито и обвинения в поли-
тическа некоректност да е получил, 
той е писател от световна величина, 
намерил е своя автентичен глас, над-
градил е романа като жанр и е създал 
творчество, което следващите поко-
ления ще четат.

В Нобеловата  си  лекция той казва: 
„Всичко за мен е в книгите ми... Може 
да се каже, че всяка моя последна книга 
съдържа всички останали“.

„Завой на реката“ излиза през 1979 г. У 
нас тя е публикувана едва сега от „Ко-
либри“, преводът е на Надежда Розова. 
Разказът се води от Салим, етнически 
индийски мюсюлманин, притежател 
на магазин в малък неназован град във 
вътрешността на също тъй неназо-
вана африканска държава. Той търгу-
ва с местните хора, като ги снабдява 
с това, от което имат нужда – дома-
кински съдове, хартия и моливи за пи-
сане, саксии. Скоро в града пристига 
и младеж (местните започват да го 
наричат Мети от метис, иначе име-
то му е Али), който е от семейството 
на роби, работели за фамилията на 
Салим, и става негов помощник. Са-
лим поема грижата и за Фердинанд, 
син на африканка, която смятат за 
магьосница и с която той търгува. 
Фердинанд започва да учи в местния 
лицей, ръководен от белгийски све-
щеник. Постепенно животът придо-
бива по-нормални измерения, хората 
се справят с хаоса и разрушенията, 
съпътствали извоюването на неза-
висимостта на държавата. Навсякъ-
де могат да се видят портретите на 
президента. Скоро пристига и Индар, 
приятел от детинство на Салим, кой-
то го запознава с историка Реймънд, 
предишен съветник на президента, 
но вече извън властта, и съпругата 

му Ивет. Те живеят в новосъздадена 
Зона – място по европейски образец, 
отговарящо на визията на „големия 
човек” за бъдещето на страната. Не-
съгласните с такова бъдеще създават 

„Всичко	за	мен	е	
в	книгите	ми...
Всяка	моя	послед-
на	книга	съдържа	
всички	останали“.

В.	С.	Найпол
Освободителна армия, целяща завръ-
щане към живот по законите на пред-
ците. Салим пътува до Англия, там се 
среща с човека, който навремето му 
е продал магазина, и се сгодява за дъ-
щеря му. При завръщането си в Афри-
ка разбира, че президентът има нова 
радикална програма – „отнемане на 
всичко от всички”, национализация, а 
магазинът има нов собственик, „дър-
жавен попечител”. Скритите за черни 
дни четири слонски бивни са открити 
поради предателството на Мети,       

а Салим е пратен в затвора. Освобо-
ден от Фердинанд, момчето, за кое-
то е поел да се грижи и което се е за-
върнало от столицата като комисар, 
Салим успява да се качи на последния 
параход, който отплава…

Така разказана, историята на индийс- 
кия младеж, избрал да живее в града 
близо до „завоя на реката”, може би 
ще изглежда като история за тър-
сенето на дом и за събитията в една 
страна след извоюваната независи-
мост. История, придружена от още 
няколко лични истории, вплетени в 
по-голямата. Неслучайно „Завой на 
реката“ е сравнявана със „Сърцето на 
мрака“ на Джоузеф Конрад. Обвинени-
ята пък са най-вече в неспособността 
на писателя да изследва в дълбочина 
постколониалните общества. Може 
би заради песимизма си, насочен към 
възможността за излизане от този 
живот, от този ад, „в който всичко е 
изгубило смисъл“, от липсата на убе-
жище и чувството за безпомощност, 
безполезност и безопасност.

Може да се каже, че „Завой на реката“ 
е роман и за психологическите и мо-
рални травми на човека в един пост-
колониален свят. За човека – чужде-
нец и в себе си, затова и непрестанно 
безпокоен, предпазлив, тревожен… 
За проблема с миналото – как да се 
справиш с него, с тази „градина, коя-
то тъпчеш ли, тъпчеш“. За безизход-
ността там, където не че „няма ред-
но и нередно, няма редно“. 

Без преувеличение може да се каже, че 
Найпол е наистина брилянтен писа-
тел в способността да вгради в една 
история и други, които да я уплътнят 
и да ѝ дадат дълбочина, да изследва 
човешки проблеми, да размишлява за 
политика и религия, да е лично анга-
жиран и същевременно обективно 
отстранен. „Завой на реката“ е и ро-
ман, в който писането ще е и търсе-
не на отговор на необходимостта на 
самия автор да тълкува и анализира 
в психологически и символен смисъл 
чувството за бездомност. Една книга, 
която за българските читатели ще е 
и сбогуване с големия писател.
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По	 случай	 50-годишнината	 на	 Софийс-
ката	филхармония	Константин	Илиев	
си	спомня:	

„През 1928–1929 г. се роди академичният 
симфоничен оркестър, който премина 
в царски оркестър. Трябва да съм бил 
7–8-годишен и не мога да си дам смет-
ка за това велико дело, което извър-
шиха тези първи ентусиасти начело 
с проф. Саша Попов, които положиха 

Светлана Димитрова

основите на сериозното, професио-
налното симфонично дело у нас. Той 
остави международната си кариера 
и започна диригентската си дейност 
с копнежа да направи симфоничен ор-
кестър и в България. Правеше своите 
годишни турнета в цялата страна, 
не само в големите градове, но и в 
по-малките населени места. Тогава 
нямаше друг симфоничен оркестър и 
можем да кажем, че делото им е било 

паисиевско. Те сееха навсякъде тази 
нова за нас музикална култура. В нача-
лото там са свирели професори, зато-
ва се е казвал Академичен симфоничен 
оркестър“. 

Към	първите	 години	 ни	 връща	пиа-
нистката	Вера	Бонева:

„Беше най-напред Царски военен ор-
кестър. Той се създаде от Саша. И 

90години

Софийска филхармония

фотография Василка Балевска
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този същият оркестър, като дойдо-
ха комунистите, стана филхармония. 
На концертите имаше много публика. 
Беше претъпкано – с вечерни облекла, 
дълги рокли. Хората чакаха с нетър-
пение да дойде концерт на Царския 
оркестър. Същото беше и след това 
с филхармонията. Саша Попов беше 
наистина знаменит. В един австрийс-  
ки вестник имаше статия за петмата 
световни цигулари и той беше между 
тях. Бяха го писали трети“.

Боян	 Лечев	 –	 концертмайстор,	 за	
Константин	Илиев	и	Добрин	Петков:
„Работих с двама велики диригенти – 
Константин Илиев и Добрин Петков
– различни по натюрел и метод на ра-
бота, те се надпреварваха в стреме-
жа си към все по-високи постижения. 
Ярки индивидуалности, вдъхновени 
творци, с новаторски дух, знаещи, 
можещи музиканти – те доразвиха и 

оставиха незабравим отпечатък вър-
ху традициите на оркестъра, остана-
ли от времето на Саша Попов“. 

За	няколко	 години	 главен	диригент	
на	 Софийската	 филхармония	 е	
Димитър	Манолов.	За	него	разказва	
Георги	 Йоцов	 –	 обоист: „Димитър 
Манолов дойде през 1971 г. във фил-
хармонията, след като Константин 
Илиев напусна. Изведнъж му хрумна 
да свирим Скрябин. Дори го опита 
с едно ново течение, цветомузика. 
Монтираха с негови познати систе-
ма с различни прожектори на сцената. 
Ние свирим Скрябин, а те святкат. 
Беше цяла илюминация. Направи много 
образователни концерти за децата. 
Имахме матинета, на които самият 
той говореше. Много умееше, с добро 
чувство и с разбиране подхождаше 
към детската аудитория. На нас също 
ни беше интересно какво ще каже“. 

Какво	е	да	бъдете	директор	на	ин-
ституция	като	Софийската	фил-
хармония?	Как	подходихте	към	
подготовката	на	юбилейния	сезон?

Деветдесет години са сериозен юби-
лей. Мои чуждестранни колеги казват: 

„О, 90 години – още сте млади, имате 
още да растете“. Други са впечатлени. 

По	случай	70-годишнината	на	Софийс-
ката	 филхармония	 Емил	 Табаков,	
който	 е	 главен	 диригент	 на	 оркес-
търа: „Всяка една творческа личност 
идва със своите стилови виждания, 
със своите вкусове в областта на 
изкуството и с вижданията си за ор-
ганизацията на един културен ин-
ститут. Диригентът е само твор-
ческата страна на институцията. В 
тези тежки години, ако не виждаха за 
кого работят, музикантите щяха да 
бъдат съвсем отчаяни, защото нищо 
друго на практика нямаме. Остана ни 
само уважението на публиката, която 
и в най-тежките моменти продължи 
да пълни зала „България“, когато всич-
ко наоколо беше в доста окаяно със-
тояние. Това, че тя ни вярваше, значи, 
че ние нещо сме направили“. 

(Из Златния фонд на БНР)

В юбилейния сезон: изненади и подаръци

Разговор	с	
настоящия	
директор	на	
Софийската	
филхармония	
Найден	Тодоров

За мен това е една може би малко 
по-голяма отговорност, отколкото 
ми се иска, защото юбилейните сезо-
ни остават и се помнят, а на мен ми 
се искаше да имам малко повече време 
преди един такъв сезон. Вярвам, че 
заедно с филхармониците успяхме да 
подготвим нещо, което да е интерес-
но за публиката, да радва хората. И 

някои дребни изненади, защото какво 
е рожден ден без изненади и подаръ-
ци! Вярно е, че всеки ръководител на 
институт оставя и своя почерк. Аз 
имам своя визия как би трябвало да 
изглежда един сезон на Софийската 
филхармония, още повече един юби-
леен сезон. Всички са се старали 
общо взето да ми угаждат, което е 

Найден Тодоров  
фотография Василка Балевска
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хубавата част, когато си в добри 
отношения с колегите си. В какво се 
изразява тази визия? Един оркестър 
от типа на Филхармонията трябва 
не само да представя шедьоврите на 
класическата музика, но трябва да ги 
представя и във възможно най-добро-
то изпълнение, с възможно най-добри-
те изпълнители и от собствената 
ни страна, и от света. Затова сме се 
постарали да поканим от различните 
области на музикалното изкуство из-
пълнителите, които са емблематични 
за различни произведения, за различ-
ни стилове. Не мога да изброя всички, 
няма и смисъл, но по два-три примера 
ще дам. При певците например едно 
гостуване на Анжела Георгиу. При ци-
гуларите сме се постарали да пока-
ним най-добрите български цигулари 
от всички поколения – Минчо Минчев, 
Веско Ешкенази, Светлин Русев, Лия 
Петрова. Направихме и един скрит 
наш цикъл, а именно – български ци-
гулари, които са концертмайстори. 
Извън този списък бих добавил: Яна 
Дешкова, Йоана Каменарска. Но сме 

се постарали да има и големи цигула-
ри, които не са от България. Сезона 
откриваме с Вадим Репин, а през про-
летта ще свири Джошуа Бел. Аз са-
мият за кратко време от живота си 
съм свирил на виола, така че виолата 
е много специален за мен инструмент. 
През изминалия сезон поканихме Юрий 
Башмет и беше логично в юбилейния 
сезон да поканим другото голямо име –       
Табеа Цимерман. Като говорим за пиа-
нисти, освен най-добрите български 
пианисти, които, за наше щастие, 
потвърдиха участието си, сме се 
постарали и с чуждите. Например ще 
гостува Елена Башкирова, но и Пал 
Бадура-Шкода, който е по-възрастен 
от нашата филхармония и още сви-
ри. Естествено, като диригент съм 
се постарал да има интересни имена 
и сред диригентите и не става дума 
само за тези, които са дирижирали 
през годините Филхармонията, като 
главните ѝ диригенти Емил Табаков 
и Мартин Пантелеев или като лю-
бимеца на Софийската филхармония 
Павел Балев, също моя професор Урош 

Лайовиц. Поканили сме и диригенти, 
които в момента са със сериозно при-
съствие на световната музикална 
сцена, като Шарл Дютоа, Юка Пека 
Сарасте, Антъни Вит. Също така и 
много диригенти, които аз съм виж-
дал на виенска сцена. Говорих с нашия 
артистичен съветник, който ги знае. 
Господин Йоан Холендер направи мно-
го интересни контакти с диригенти, 
обичани в градове като Виена, Берлин, 
Лондон, а тази година ще гостуват 
при нас. Аз няма да продължа, защото 
цял сезон трудно се разказва. Освен 
това говоря само за имена, но друго 
интересно нещо са произведения-
та, които сме подготвили. Не става 
дума само за сериозни произведения – 
Малер, Брукнер, Шостакович, Рихард 
Щраус или нормалната класика, без 
която няма как да минем, но става 
дума и за някои закачки, които си поз-
волихме ,  като например един цикъл
„Дон Жуан“. Цикъл, в който всеки път 
ще се представя по едно произведе-
ние от различен автор на тема „Дон 
Жуан“. Или цикълът „Картини от една 

Саша Попов

Константин Илиев

Йордан Дафов

Добрин Петков

Емил Табаков

Димитър Манолов

фотографии  © Софийска филхармония
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изложба“ – в четири концерта пред-
ставяме „Картини от една изложба“ 
на Мусоргски. Сигурно човек ще каже:
„Като съм го чул веднъж, защо тряб-
ва да го слушам втори път?“. Защото 
сме се постарали всяка версия да бъде 
различна. Естествено, накрая ще чуем 
и версията на Морис Равел, но преди 
това има версия за хор и оркестър, за 
биг бенд и оркестър, за пиано и оркес-
тър. За мен е много интересно да по-
кажем на публиката как една и съща 
музика може да звучи крайно непо-
знато и крайно различно. Признавам, 
че взех тази идея от театър „Ан дер 
Вин“. Там гледах интересни заглавия, 
които не бяха от авторите, които 
човек би очаквал, като „Севилският 
бръснар“, но не от Росини, „Фалстаф“ 
и „Отело“, но не от Верди, „Бохеми“, но 
не от Пучини. Версиите на „Картини 
от една изложба“ са повече от 40. 
Ние избрахме четирите най-хубави 
според мен. Така е и с „Дон Жуан”. Ще 
го чуем във версиите на Шопен, на 
Моцарт, на Рихард Щраус и на Уебър. 
Искаме да покажем на публиката, че 
някои неща са същите, но други мно-
го се развиват. Ще кажа и още нещо. 
Подготвяме един 91-ви сезон, който 
вярваме, че ще впечатли още повече 
хората.

Освен	концерта	на	откриването	
ще	има	ли	специален	концерт	за	
юбилея,	така	както	беше	с	юбилея	
на	зала	„България“?

Предпочитам да не говоря, защото не 
е само един концерт, а две, три спе-
циални събития, които ще поднесем 
в движение, като изненада за хора-
та. Някои от тях са в зала „България“, 
други са извън нея и точно това е иде-
ята, да го направим като истински 
рожден ден, защото когато човек знае 
всичко предварително, не му е толко-
ва интересно.

През	всички	тези	години	Софийс-
ката	филхармония	е	била	не	само	
възпитател	на	музикалния	вкус,	
но	и	инкубатор	на	таланти	–	со-
листи,	преподаватели,	диригенти.	
Добрин	Петков,	Васил	Стефанов	
са	били	в	нейния	състав,	а	колко	са	

Важни дати и 
ръководители на 
Софийската филхармония

18.XII.1928 г. Първа репетиция на Академичния симфоничен 
оркестър, създаден от Саша Попов, който остава начело на 
съставите до 1956 г.

4.III.1929 г. Първи концерт с програма: Рихард Вагнер – Увер-
тюра към операта „Танхойзер“, Ференц Лист – Концерт за пиа-
но със солист Димитър Ненов, Пьотър Илич Чайковски – Сим-
фония № 4.

1936	г. Оркестърът става Царски военен симфоничен оркес-
тър, а първият концерт е на 14 май 1936 г. във Военния клуб 
с програма: Римски пинии от Оторино Респиги, Концерт за 
пиано № 1 от Ференц Лист със солист Димитър Ненов, Сим-
фония № 35 от Волфганг Амадеус Моцарт и Тракийски танци 
от Петко Стайнов.

 1945	г. Държавен симфоничен оркестър към Дирекцията на 
радиоразпръскването при Министерството на информация-
та и изкуствата.

1947	г. Българска народна филхармония.

1949	г. Софийска държавна филхармония.

1956–1972	г.	Начело на Софийската филхармония е Констан-
тин Илиев. Заедно с него от 1962 до 1969 г. съставът се ръко-
води и от Добрин Петков. 

1972–1978	г. Начело е Димитър Манолов. 

1978	г. Завръща се Константин Илиев и остава до 1984 г. 

1985–2000	 г. Главен художествен ръководител е Емил Та-
баков. След неговото напускане временно изпълняващ длъж-
ността е Йордан Дафов. През 2001 г. Оркестърът кани Юлиан 
Ковачев. 

2002–2014	г. След конкурс директор става Явор Димитров. 
За изпълняващ длъжността директор през 2014 г. е назначен 
Виктор Стоянов, който се оттегля през 2016 г. Отново е на-
значен изпълняващ длъжността до конкурс и това е Светлина 
Терзиева. Главен диригент е Мартин Пантелеев. 

2017	г. След конкурс директор става Найден Тодоров.
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звездните	имена,	които	са	и	соло	
музиканти.	Това	продължава	и	сега.

Да, точно така е и сега, но не искам 
да изброявам тези имена. Ще споме-
на само световните имена, които са 
се изявявали като солисти и дири-
генти с Филхармонията. Дори като 
коментирахме с г-н Холендер какво 
представлява Софийската филхармо-
ния, той каза: „Дали някой в България 
се замисля, че вие притежавате един 
диамант, който е достоен да бъде 
в първата редица на най-големите 
оркестри по света? Това е оркес-
тър, с който са работили музиканти 
като Дмитрий Шостакович, Оливие 
Месиен, Карлхайнц Щокхаузен или 
Арам Хачатурян“. За мен беше изклю-
чително удоволствие да разглеждам 
снимки от архивите на тези концер-
ти. Става дума за имена в световен 
мащаб, които са номер едно, и те са 
работили със Софийската филхармо-
ния. За българските диригенти също 
няма какво да говорим. Освен това 
има и друга интересна тенденция 
по света. Например Саша Земцов. По 
света се чудят този човек виолист ли 
е, или диригент. Той е идвал като ви-
олист, сега ще дойде като диригент. 
Същата история беше преди година 
и с Максим Рисанов. Спомням си пре-
ди години концертите на Александър 
Владигеров. За някои е композитор, 
за други – диригент, но той е свирил 
като пианист със Софийската фил-
хармония. Ще призная, че се изкуших 
и аз, но се отказах, защото за всеки 
концерт, в който заставам пред ор-
кестъра, треперя много. За да заста-
неш пред този състав, не можеш да не 
дадеш най-доброто от себе си. Това са 
елитни музиканти, отдали се на една 
задача, която особено в днешно време 
никак не е лека. Ние всички сме зат- 
ворени в нашия кръг, във високото 
изкуство, но Софийската филхармо-
ния е отворена към музиката изобщо 
и през годините е правила и съвсем 
други неща. Не говоря за концерти от 
типа на партньорство с Хосе Карерас 
или Пласидо Доминго, които са големи 
класически изпълнители, но и за кон-
церти в партньорство с Джон Лорд, 

Стинг, Ал Бано, Ханс Цимер или дори 
Горан Брегович. Този оркестър се е за-
нимавал с най-доброто от музиката, 
независимо от жанра. Понеже тази 
година е юбилейна, аз съм внимателен 
и не програмирам подобни концерти. 
Дори „Междузвездни войни“ ще оста-
нат мъничко назад (смее се), тъй като 
сме се съсредоточили върху тази 
част, която е направила Софийската 
филхармония това, което е тя днес.

Много	от	музикантите	на	Фил-
хармонията	изнасят	и	камерни	
концерти.	Предполагам,	че	това	
ще	продължи,	защото	те	са	и	изя-
вени	солисти?

Определено ще продължат и камер-
ните концерти. В навечерието на   
90-ия юбилеен сезон Софийската 
филхармония създаде един нов квар-
тет, наречен „Филхармоника“. Ние 
застъпваме камерната музика мно-
го усилено по две причини. От една 
страна, поради липсата в момента у 
нас на активна концертна дирекция 
камерната музика има опасност да 
замре, а ние, като национален култу-
рен институт, сме длъжни да попре-
чим това да се случи. От друга страна, 
при нас е камерна зала „България“, коя-
то е център за камерна музика. За мен 

самият е много важно музикантите 
от Филхармонията да се занимават с 
камерна музика, тъй като тя е много 
добро средство за лична музикална хи-
гиена, защото човек се поддържа във 
висока форма благодарение точно на 
нея. Тя ни кара много повече да се слу-
шаме един друг, а в същото време все-
ки чува себе си много по-добре. 

Ще	има	ли	съпътстващи	събития,	
изложби,	каталог,	срещи	с	публиката?	

Възстановихте	и	прочутото
филхармонично	общество.

Всичко това, което изредихте, ще 
се случва. Ще има изложби в галерия 

„България“ и извън концертния ком-
плекс, и на открито до НДК. Ще има 
и друг вид събития, за които няма да 
говоря сега. Ще има срещи с публика-
та на тема история. Подготвяме сре-
щи с популярни музиканти, на които 
публиката да задава въпроси. Разбира 
се, ще има юбилейна книжка и каталог. 
Подготвяме и някои неща, които са 
малко по-нетрадиционни, и вярваме, че 
те ще изненадат положително хората. 
Постарали сме се за всеки един човек 
от всяка една възраст да има нещо, 
което да го накара да се обърне към 
Софийската филхармония.

 Саша Попов и Давид Ойстрах
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Един от малкото актуални приноси 
към световната култура на България 
е безспорно Международният бале-
тен конкурс във Варна, създаден в 
далечната 1964 г. от Емил Димитров, 
по министерската заръка на Иван 
Башев. По негов образец по-късно 
са създадени конкурсите в Москва, 
Санкт Петербург, Джаксън, Ню Йорк, 
Париж, Хелзинки, Лозана и др. През 
многолетната му история оттук 
поемат своя път някои от най-яр-
ките звезди на световния балет 
като Владимир Василиев, Екатерина 
Максимова, Наталия Макарова, Лой-        
па Араухо, Михаил Баришников, Пат-
рик Дюпон, Аньес Льотескю, Йоко 
Моришита, Максимилиано Гера, Раста 
Томас, Силви Гилем… а в по-ново вре-
ме все по-ярките звезди Кимин Ким, 
Су Бин Ли, Мария Елиза Баранова, Ю 
Ши, Аветик Карапетян, Джой Анабел 
Уомак, Юго Маршан и Пол Марк.

Колкото и упорито да повтаряме 
тази формула, е необходимо да се със- 
редоточим отново върху нейния съв-
сем пряк смисъл – варненският бале-
тен форум действително притежава
„олимпийски“ дух. Защото освещава и 
чества силата на човешкия дух, жаж-
дата по красота и ни дава основание 
за надежда и вдъхновение. 

Младите Димитър и Соня Димитрови, 
поели от своя баща отговорността 
да продължат делото му, през по-
следните четири издания доказват, 
че въпреки трудностите конкурсът 
е не само жив, но и необходим на све-
товния и българския балет. 

Може би това издание, в което се 
включиха 149 състезатели от 34 
държави от Европа, Азия, Северна и 
Южна Америка, не е така силно и за-
помнящо се като някои предишни, но 
пък е напълно симптоматично за тен-
денцията в международен план. Все 
повече се разширява географията на 
класическия танц, но въпреки нали-
чието на различни школи строгият 
консервативизъм е единствената 
гаранция за успех, както и приближа-
ването до езика и стила на една от 

двете водещи традиции – руската 
или френската. Техническата ста-
билност на азиатските изпълнители 
се дължи на ортодоксалния „вагано-
визъм“, превърнат в абсолютен закон, 
защитен от пословичната им работ-
ливост. Въпреки този отчетлив кон-
серватизъм в последните издания на 
конкурса някои от местата и дори ме-
далите се решават не от класически-
те вариации, а от интерпретатор-
ската убедителност в съвременните 
хореографски миниатюри. Също така 
в последните четири издания истин-
ските изненади идват не от старша-
та, а от младшата възраст – Мария 
Елиза Баранова, Финландия (2010), Хъ 
Таий (Китай, 2012), Су Бин Ли (Корея, 
2014) и Ю Ши (Китай, 2016), а тази 
година от едва петнайсетгодиш-
ния португалски балетист Антонио 
Касалиньо. Глобална е тенденцията 
на подобряване на техническото рав-
нище на изпълнителите, но концен-
трираността върху техническата 
безупречност често лишава от раз-
бирането, че в балета движението 
е реч, то буквално говори образа, си-
туацията, историята и без тази до-
пълнителна означеност се превръща 
в ограничена гимнастика. Затова и 
истинските звезди, надарени с инту-
итивна изразителност, са така рядко 
явление днес.

През последните три десетилетия 
се променя и самото разбиране за ес-
теството на класическия танц. Ако 
по-рано се предпочитаха, особено 

За	 ХХVІІІ	 междуна-
роден	балетен	
конкурс	–	Варна,	
15–30	юли	2018	г.

Безголеми
изненади

Антонио Касалиньо, Португалия, 
фотография Нина Локмаджиева

Петър Пламенов
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изненади
при жените, по-дребни и въртеливи 
натури, днес са привилегировани ви-
соките, издължени фигури с изящни 
крайници, пределна гъвкавост, ог-
ромен висок батман и импулсивна 
скокливост. Наистина вече няколко 
качествени поколения артисти от 
Азия правят световна кариера. Както 
това се получи с приемането в трупа-
та на Мариинския театър на блесна-
лия във Варна Кимин Ким (2010, Корея). 
Все пак основно предизвикателство 
си остават интерпетаторската из-
разителност на движението-реч, не-
говата артистична мотивираност, 
някак по-присъща на европейските 
изпълнители.

Тазгодишното издание бе стабил-
но, но далеч от големите изненади и 
чистия възторг. Международното 
жури с председател проф. Владимир 
Василиев и членове проф. Елдар Алиев 
(САЩ), Сара-Нора Кръстева (България), 
Лойпа Араухо (Куба), Ясен Вълчанов 
(България), Ерик Вю-Ан (Франция), Цю 
Дзъдзяо (Китай), Хироаки Имамура 
(Япония), Сън-Хи Джанг (Корея), Раду 
Поклитару (Украйна) деликатно и ба-
лансирано защитаваше реномето на 
конкурса и не допускаше големи ком-
промиси. Всъщност единственото 
същинско събитие бе присъствието 
на обралия няколко награди Антонио 
Касалиньо. Това 15-годишно момче 
притежава всичко, за което може да 
се мечтае – удивителна пропорцио-
налност, спонтанна танцувалност, 
грация. Въпреки крехката си възраст 
той е усвоил класическата лексика и 
борави с нея с удивителна лекота, за 
него няма тайни в движението – може 
да постигне всичко, което пожелае. 
Единствено му предстоят детай-
лизация, нюансиране и артистично 
уплътяване. Любопитното е, че е поч-
ти еднакво убедителен както в класи-
ческия, така и в модерния репертоар 
и схваща вътрешната разлика между 
стиловете. Вариациите, с които се 
представи на третия тур, Актеон 
от „Есмералда“ на Дриго и гранд-па от 
„Пахита“ на Минкус, разкриват ди-
намично-артистичния му потенциал, 
озарен от младежки чар. 

Много китайски и корейски изпъл-
нители се явиха от името на други 
държави и това предизвика извест-
но объркване. По-забележително бе 
присъствието на Юен Джъ Дзъ Сюен, 
Канада – напълно заслужена Първа 
награда, златен медал и диплом. 
Рафинирана балерина, която в тре-
тия тур направи грешката да изтан-
цува черното адажио от „Лебедово 
езеро“. Въпреки блестящите си ка-
чества не успя да постигне образа, 
който буквално я отхвърли. За раз-
лика от наистина забележителното 
си превъплъщение като Жизел, гранд 
па-дьо-дьо от || действие на бале-
та на Адам, заедно с партньора си 
Кристиано Принчипато. Тук Юен раз-
кри меланхолна крехкост и пределно 
изящество, почти прозрачно и меко 
присъствие. Движенията ѝ в алонже 
бяха прекрасно удържани, линиите 

– превъзходни, корпусът – прекрасно 
изнесен, краката бяха леки и пърха-
щи, а ръцете източени, бавни и еле-
гични като водни отражения. Най-
впечатляващото в Юен е дълбокото 
отдаване на романтическия стил и 
спазването на неговите изисквания 

– от точните ракурси, накланяния, 
постановка до артистичното внуше-
ние на огорчение, преданост, любов и 
опрощение.

Може би единственото недостатъч-
но оценено присъствие на конкурса 
бе на Чун Уинлам, Франция, получил 
единствено наградата за артистич-
но присъствие. Наистина той избра 
да рискува в третия тур със стреми-
телните „Етюди“ от Черни, заявка 
за най-висше майсторство, но не на-
всякъде добре отработени, особено в 
преходите между отделните фигури и 

 Юен Джъ Дзъ Сюен и Кристиано Принчипато, фотография Нина Локмаджиева
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свързаността на геометричните еле-
менти. Затова пък той се представи 
много убедително в рядката вирту-
озна вариация на Джеймс от „Силфида“ 
в първата версия на балета по музи-
ка на Жан Шнайцхофер и с оригинал-
ната хореография на Филип Тальони, 
един от малкото опазени оригинални 
номера.

Конкусът винаги е бил гръбнак на бъл-
гарската балетна школа. Този път се 
представиха трима изпълнители и 
всички бяха допуснати до третия 
тур – двойката от Софийската опера 
София Цуцакова и Джон Абенанти и 
младият Георги Капитански. Въпреки 
големите надежди Капитански не 
беше в блестяща форма. Повечето 
от подбраните вариации не отгова-
ряха на натюрела му, като тази от 

„Есмералда“ от Пуни, а в прекрасно-
то попадение със „Сюита в бяло“ от 
Лало проличаха доста неизработени 
детайли, твърде тежко плие и недо-
изградено благородство в линията. 
Цуцакова и Капитански рискуваха с 
пределно експозивното па-дьо-дьо 
от „Пламъците на Париж“ от Асафиев. 
София от няколко години е балери-
на в трупата на първия ни театър и 
дава заявка за солистично присъст-
вие. Тя притежава способността за 
бързи и виртуозни стъпки, има де-
ликатно присъствие и сценичен хъс, 
който се усилва в партньорството 
ѝ с Абенанти. Ако продължи своята 
упорита работа, може да постиг-
не сериозно развитие поради добрия 
си скок, психическата стабилност и 
красивата пируетна техника. Може 
би е необходимо да се освободи от на-
прежението чрез повече артистична 
свобода, да изгражда по-лека дишаща 
линия в ръководенето на ръцете. А 
в двете модерни парчета – Traveling 
Light на Иво Димчев по хореография на 
Надежда Дичева, отличено за ориги-
налност, и прекрасната танцова ше-
га-сатира по Филип Глас и хореогра-
фия на Ангелина Гаврилова My Favorite 
Toy, двамата изпълнители се показаха 
в съвсем друга светлина. Струва ми 
се, именно тази самоуверена и ярка 
работа в съвременните хореографии 

Награди на 
Международния 
балетен конкурс, 
Варна 2018

СТАРША	ВЪЗРАСТ

Голямата награда на град Варна, 
златен медал и диплом не се 
присъждат.

Жени

Първа награда, златен медал и ди-
плом – Юен Джъ Дзъ Сюен, Канада 

Втора награда, сребърен медал и 
диплом – Катерин Баркман, САЩ 

Две трети награди, бронзов медал 
и диплом – Мию Такамори, Унгария, и 
София Цуцакова, България 

Мъже

Първа награда, златен медал и ди-
плом – Сънуо Чанг, Китай 

Втора награда, сребърен медал и 
диплом не се присъждат.

Трета награда, бронзов медал и ди-
плом – Франческо Мура, Франция 

МЛАДША	ВЪЗРАСТ

Специално отличие „Варна 2018”, ди-
плом и медал – Антонио Касалиньо, 
Португалия 

Девойки

Отличие I степен, диплом и медал – 
Съй Ли, Kитай

Отличие II степен, диплом и медал – 
Бианка Скудамор, Франция 

Отличие III степен, диплом и медал – 
Елена Исеки, Германия 

Юноши

Отличие I степен, диплом и медал 
не се присъждат.

Отличие II степен, диплом и медал – 
Харуто Гото, Германия 

Отличие III степен, диплом и медал – 
Ицуки Омори, Португалия 

извоюва наградите и на двамата, 
третото място сред жените и брон-
зовия медал на София. 

Супергалаконцертът този път бе 
и честване на 60-годишната твор-
ческа дейност на маестро Владимир 
Василев, единствения до момента 
носител на Специалната награда на 
Варна, революционер на съвременния 
мъжки танц. Маестро Василев пред-
стави едно свое хореографско платно 
по Рахманинов, „Елегия“, в изящното 
изпълнение на Инна Билаш и Павел 
Савин. Проникновено откровение за 
любовното чувство, което достига 
до своя максимум не в тържество, а 
обагрено от скръб. Движенческият 
текст е изграден в стила на неокла-
сицизма на Якобсон и Григорович, но се 
отличава с ясната си геометрична ли-
неарност и отчетлива скулптурност 
между двете тела. Поддръжките се 
силови и рискови с неочаквани обрати. 

Очевидно Василиев се вълнува от 
по-отворените, разгръщащи се в 
пространството кинетични ракур-
си и ярките контрасти. Друг член на 
журито – Раду Поклитару, посвети 
на маестрото своята работа „Зима, 
пролет, лято, есен“ по Александър 
Раскатов, световна премиера. Изпъл-
нена с хумор и дори виц работа, пос-
ветена на съперничествата за надмо-
щие в любовта, изпълнена в задъхано 
темпо от Олеана Салтикова и Артьом 
Шошин.

София Цуцакова и Джон Абенанти, 
фотография Нина Локмаджиева
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Багряна	Попова,	режи-
сьорка	и	преподавателка	
по	театрално	изкуство	в	
Мелбърн,	гостува	на	таз-
годишния	„Малък	сезон“	
в	Театрална	работилница	
„Сфумато“,	където	раз-
каза	за	опита	си	с	„Вуйчо	
Ваньо“,	представен	в	ес-
тествената	атмосфера	
на	четири	австралийски	
къщи-имения.	С	нея	разго-
варя	Слава	Янакиева.

Чехов
Австралияв

Защо	Чехов?	Освен	пространстве-
но	той	е	отдалечен	и	езиково,	и	ис-
торически	от	Австралия	днес.	Той	
представя	епохата	преди	войните,	
свят,	който	не	познава	масовото	
унищожение	в	такъв	размер,	в	ка-
къвто	го	знае	XX	век.

Чехов се преподава и работи във вся-
ка академия по света, но най-вече в 
Австралия. Още като студентка иг-
рах Маша в „Три сестри“. Сякаш нещо 
не ми достигаше обаче. Така започнах 
да мечтая за един по-различен Чехов. 
Четях писмата му, виждах колко иг-
риви са те, колко наситени са с лю-
бопитство към света. Впечатли ме 
тази осезаемост във всекидневието. 
Усещането при Чехов е сякаш имаш 
вода в ръката – нещо живо и леко, кое-
то ти се изплъзва. А като го гледах на 
сцена, виждах точно обратното…

Нещо	литературно…

Литературно и някак формално. И ан-
глийско… Където и да го гледах, беше 
все така.  Започнах да се влюбвам в 
текста на самите пиеси, започнах да 
мечтая какво би било да се изиграят и 
усетят те отвътре, да се почувства 

моментът на живото. Колко сме крех-
ки, колко сме смешни и колко страдаме, 
колко невнимателни сме един към друг 
и към живота… Правеше ми впечат-
ление, че във всяка пиеса, във всяко 
действие фигурират времето, прос-
транството, сезонът. През 1995 г. 
направих уъркшоп за млади хора, кои-
то се интересуват от театър, тога-
ва едни момичета изиграха сцена от 

„Вуйчо Ваньо“. Порази ме искреността 
на Чехов в тази пиеса. Влюбих се в нея, 
но не като я гледах, а докато я четях. 
Представях си какво е да си в тези 
стаи, да ходиш по тревата навън… 
По това време моята преподавател-
ка Линдал Джоунс, която има къща в 
малкото австралийско градче Авока, 
на два часа и половина от Мелбърн, 
като чу, че правя танцов театър по 

„Вишнева градина“, ме покани да на-
правя нещо и в нейната къща, която 
е, така да се каже, мигрант от Европа, 
пренесена е от Швеция в Австралия по 
време на треската за злато през 1851 г. 

Когато видях тази резиденция, посве-
тена на изкуствата, си казах – това 
място е идеално за „Вуйчо Ваньо“. 
Прекрасна европейска къща от XIX в. 

на два етажа, с веранда и зелена тре-
ва отпред, насред… австралийска 
пустош в близост до една пресъхна-
ла река. Помислих си: пред къщата 
трябва да има маса с бяла покривка, 
а на нея да седят няня и д-р Астров. 
Така желанието да вляза в пиесата се 
свърза със самия дом, който носеше 
чеховска атмосфера, макар по един 
австралийски начин. Оттук започна 
всичко. Получих финансиране за про-
екта и попитах актьорите искат ли 
да отидем в Авока. За мое учудване те 
се съгласиха. Признах им, че за мен усе-
щането за място, климат и природа е 
главна тема в пиесата. Представях 
си Астров, който повдига въпроси 
за горите, земята, реките, и наша-
та пресъхнала река, проблемния кли-
мат и изгорялата земя на Австралия, 
тези дълбоки климатични и екологич-
ни проблеми, които така измъчват 
фермерите… Задачата ни бе чрез пи-
есата да разберем и усетим какво е 
собственото ни отношение към тази 
земя. И всичко някак се преплете, ис-
торията на Чеховите герои и тази 
къща с аборигенската и златотърса-
ческа земя около нея, напластена със 
собствена история… Едно преплитане 

„Вуйчо Ваньо“ в Авока, 2015 г., фотография Стюарт Лидел
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Багряна Попова (Bagryana 
Popov) e актриса, режисьор и 
преподавател по театрално 
изкуство в Мелбърн. Родена е 
в България, но като дете за-
минава в Австралия. Завърш-
ва актьорско майсторство 
във Викторианския колеж за 
изкуства, сега част от Мел-
бърнския университет. През 
последните 20 години работи 
както с професионални актьо-
ри и танцьори, така и в раз-
лични общности с непрофесио-
нални изпълнители. Използва 
мултидисциплинарни форми, 
комбинирайки театрален и 
танцов език. Авторското є 
представление „Прогрес и ме-
ланхолия“, физически-танцов 
театър по „Вишнева градина“ 
на Чехов, получава три награди 
„Грийн Руум“ на мелбърнската 
театрална сцена, включи-
телно за най-добра режисура. 

Багряна 
Попова

на пластове, смисли и пространства, 
които някак оживяват с изигра-
ването на пиесата. И започват да 
съсъществуват… 

Като	перформативно-познавате-
лен	процес…

Да, но и като игра. 

Какво	бе	участието	на	публиката	
в	пърформанса?

Ние поставяме пиесата в продълже-
ние на два дни, като всяко действие 
се играе във времето, означено в 
самия текст – следобед навън или 
късно през нощта, когато всички са 
пияни, гладни и изнервени (във второ 
действие), или през деня, когато всич-
ко избухва, или пък привечер, по залез 

слънце, когато всичко е притихнало и 
тъжно (в трето действие). Не можеш 
да разбереш истински случващото се, 
ако не го направиш в точното вре-
ме. Съвсем различно е Соня и доктор 
Астров да разговарят до късно вечер-
та, да седиш сред тях и да ги слушаш… 
Така че публиката идва и си отива, и 
се връща. 

Публиката	 слуша	 и	 може	 да	
участва…

Да, публиката слуша, а след изигра-
ването на действието идва един мо-  
тмент, който е, така да се каже, ре-  
хав и импровизиран. Тогава публиката 
може да говори с героите…

А	те	излизат	ли	от	образ,	когато	
говорят	с	публиката?

Не, това е едно особено „помежду“. И 
най-интересното е, че може да пре-
расне в разговор. Например веднъж 
една жена каза на Астров: „Защо не 
се ожениш за Соня, тя ще бъде наис-
тина добра съпруга“. Друг път една 
зрителка се скара на професора след 
трето действие, каза му: „Вие сте 
ужасен човек“. А той ѝ отвърна: „Не, 
не съм съгласен“. 

Това	е	публиката,	която	остава	
във	въобразената	реалност	на	иг-
рата.	Ала	в	каква	степен	актьори-	
те	си	позволяват	да	излязат	към	
публиката	от	обратната	страна	–	
от	въобразената	реалност	към	жи-
вия	живот?	Има	ли	някакъв	предел,	
който	те	не	бива	да	преминават?

Това е оставено на тяхната интуи-
ция. В края на всяко действие съоб-
щавам на публиката: „Дами и господа 
действието завърши…“. И тук следва 
един малко неуточнен етап – хората 
продължават да живеят в действи-
ето, макар че то вече е приключило. 
Една от актрисите дори призна, че се 
чувства малко неловко, защото често 
от публиката ѝ задават въпроси, а тя 
не знае как да разговаря с тях – дали 
като с непознати, с които току-що се 
е запознала, или като с хора, с които 
обитава едно пространство. 

Особено	интересен	е	фактът,	че	
публиката	присъства	в	стаите	

на	 представлението,	 което	 се	
играе	на	различни	места	според	
действието…

Да, късно вечерта например профе-
сорът и жена му, Елена, са в една стая 
и публиката е там. Аз водя хората, 
приканвам ги от една стая в дру-
га. Ние адаптираме текста спрямо 
мястото, където се играе пиесата. 
Астров например рисува картите 
според местността, в която се нами-
раме. И говорим за съответните проб- 
леми, така че това е както театра-
лен, така и научен проект.

Тоест	описанието	на	Астров,	кое-
то	е	типично	руско	–	за	боровете,	
поселенията,	изчезващите	живо-
тински	видове	–	е	адаптирано	към	
реалността	в	Австралия	с	нейни-
те	застрашени	видове?

Да, адаптираме го спрямо мястото 
и неговите проблеми. Уж е Чехов, а 
е едно „ако“, вълшебното „ако“ на 
Станиславски. От самото начало аз 
каня зрителите: „Добре дошли!“, така 
че представлението е сякаш „идване 
на гости“. Публиката идва на гости 
на вуйчо Ваньо, на гости на проекта 
и на къщата, защото домакинът на 
къщата всеки път разказва нейната 
история. Всяка къща е и художествен 
обект… Всъщност през цялото време 
се стараех не да „поставя“ пиесата, 
а да се върна една стъпка назад и да 
скоча в онова, живото, което Чехов 
е написал. Главният елемент според 
мен е не просто осезаемостта на 
обстановката, а влизането в самата 
игра – хайде да си играем на Чехов. Не 
да бъде „истинско“, ние знаем, че не е 
истинско, но влизаме в него с цялото 
си въображение, с радостта и удо-
волствието от играта. За мен глав-
ният творчески елемент е как да се 
хване мисълта, преди тя да е офор-
мена в думи. Когато говорим извън 
пиесата, ние търсим думите, а кога-
то научим текста, просто го възпро-
извеждаме и това е коренно различно 
състояние. Имаме това, което знаем, 
и това, което не знаем, и търсене-
то – да намерим това, което не знаем. 
Въпросът е как да се мобилизира това 
състояние, в което „не знаем“, как да 
се хване това, което е живо. 
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Милчо Манчевски
И

Кинофестивали: 
Венеция
Варна

„Непътуване“, Ана Неделкович, Никола Майдак Mл., 2018 г.



68

октомври 2018

С	какво	започва	първоначалният	ви	
подход	към	един	нов	филм	–	с	исто-
рия,	герой,	чувство	или	послание?

Две неща – първото се отнася до 
формата на филма. Може да е цикли-
чен или фрагментарен разказ, може 
да е псевдодокументален филм. Така 
че първо започвам с формата и после 
продължавам с историята, и като 
казвам история – имам предвид сюже-
та. Те се появяват почти едновремен-
но. Никога не мисля за посланието. То 
се развива, докато работиш по филма, 
и важните неща излизат наяве. Мисля, 
че ако започна с послание, това би 
било пропаганда. Героите се оформят 
в процеса на работа, докато пиша. 
Най-често когато вече имам идеята, 
нахвърлям пет страници кратък раз-
каз и го оставям да отлежи дълго вре-
ме, като постоянно добавям неща, но 
не пиша нищо. 

Например хрумват ми малки идеи, до-
като говоря с приятели, и това про-
дължава около година-година и по-
ловина. Щом идеята е готова, сядам        

и пиша първата чернова. Това ми от-
нема само около две седмици и е най-
забавният период, защото, пишей- 
ки, изненадвам сам себе си. Поняко-
га се появяват неща, които не съм 
планирал. 

Тоест	при	вас	първо	са	идеите	и	
структурата,	а	не	образите?

Да. Първо е филмовата форма, коя-
то директно се отнася към струк-
турата, и впоследствие – сюжетът. 
Образите идват доста по-късно. 

Какво	 усещане	 искахте	 да	 има	
„Бикини	Муун“	и	различава	ли	се	
то	от	крайния	резултат?

По принцип усещането на филма идва 
сравнително рано. В „Бикини Муун“ 
исках да има усещане за безпокойство 
и неудобство. Усещане, което отра-
зява състоянието на героинята, и 
това да бъде израз на идеята, че ние 
никога не знаем истината. Особено 
днес неприкосновеността на личния 
живот е постоянно нападана. Мисля, 

Милчо Манчевски

си
Режисьор	философ,	балканец,	който	учи	студенти-
те	от	Нюйоркския	университет	на	кино,	познат	
най-вече	с	филма	си	„Преди	дъжда“	(1994),	за	него	
получава	номинация	за	Оскар	и	е	носител	на	Златен	
лъв.	Македонецът	Милчо	Манчевски	подготвя	но-
вия	си	филм	„Върба“,	който	ще	разказва	две	и	поло-
вина	любовни	истории,	разположени	в	четири	века.	
Снимките	на	шестия	му	пълнометражен	филм	
са	тази	есен	в	Македония.	През	март	Манчевски	
беше	гост	на	София	Филм	Фест,	за	да	представи	
последния	си	филм	„Бикини	Муун“,	който	обиколи	
фестивали	на	четири	континента	от	Сао	Пауло	до	
Шанхай,	за	да	разкаже	една	история	за	търсенето	
на	топлина,	близост,	щастие.

Даобичаш
илюзиите

че това усещане е постигнато. Част 
от начина ми на работа е по интуи-
ция, така че не е просто да си кажа, че 
искам да пресъздам определено чув-
ство. Развивам това, докато работя 

– всяко решение, всяка среща с човек, 
актьор, оператор или локация ме под-
каня да оформя усещането.

Моделът на филмовия разказ, без да 
го защитавам или оправдавам, е мо-
делът на романа от XIX век – линей-
но разказване с начало, среда и край, 
с някаква развръзка накрая, главни и 
второстепенни персонажи. Искам да 
кажа две неща – първо, не трябва да 
забравяме, че има кино, което не се 
занимава с разказа – авангардното 
и лирическото кино, една част е на-
пълно абстрактна, друга – абсолют-
но концептуална – Стан Брекидж, 
Майкъл Сноу, Брус Конър и т.н. Второ, 
дори когато се занимавам с наратив-
на структура, и като зрител, и като 
режисьор се вълнувам повече от ино-
вативни подходи. Писането за мен е 
най-лесната и приятна част, в която 
имаш пълната свобода, защото сте 

фотография СФФ



69

октомври 2018 

обичаш
само ти и въображението ти. Когато 
режисираш, си зависим от материал-
ния свят – от технологиите, от пари-
те и от другите хора. 

Как	бихме	могли	да	се	справим	с	
тази	липса	на	интимност?

Трудно, защото това е атака към съ-
щината ни. Ние всички се борим по 
различни начини и да направя този 
филм, е един от тях – опит да разбе-
ра как. Направихме доста психологи-
чески проучвания с хора, които имат 
сходни психични проблеми като тези 
на Бикини – биполярни разстройства, 
посттравматичен стрес, сексуални 
травми и т.н. Моят съсценарист Уил 
Розентал е бил социален работник и 
все още е психолог. Кондола Рашад (в 
ролята на Бикини Муун, б.р.) направи 
доста проучвания. Филмът е базиран 
на съществуващо познание.

Един	от	най-големите	ни	проблеми	
е	неспособността	ни	да	се	свърз-
ваме	един	с	друг.	Какво	мислите	
за	това?

Бих цитирал две песни: All You Need Is 
Love („Всичко, от което имаш нужда, е 
любов“) и Can’t Get No Satisfaction („Не 
мога да получа удовлетворение“). 

Ако	трябва	да	цитираме	Бикини	
Муун:	„Как	знаеш,	че	нещо,	което	
изглежда	реално,	не	е	такова?“.

Просто минаваш през живота и се   
опитваш да си честен, разчиташ на 
откровеността и преживяванията си, 
на вълнението към нещата. И в край-
на сметка, както се казва и във филма
– няма значение дали е реално, или не. 
Това, което наистина има значение, е 
отношението. 

Отношението	обаче	често	е	свър-
зано	с	илюзиите	–	тема,	която	
присъства	във	всичките	ви	фил-
ми.	А	илюзиите	са	свързани	със	
страховете…

Точно там е въпросът – не е задъл-
жително илюзиите да са свързани 
със страховете. Учиш се да обичаш 
илюзиите си, вместо да се страху-
ваш от тях. Някои хора се страху-
ват от илюзиите, страхуват се и от 

реалността. Но има и други, които не 
се страхуват нито от едното, нито 
от другото. Бикини е една от тях. 

Често	се	занимаваме	повече	със	
смъртта,	 отколкото	 с	 живо-
та.	 Как	 жизнеутвърждава-
щите	 сили	 могат	 да	 победят	
саморазрушителните?

Ако искаш да се предадеш на умиране-
то, можеш да го направиш, но това е 
жалко. Загуба е. Имаме толкова ценен 
дар – да живеем и изживяваме живо-
та, докато се случва. А той е хубав, 
ако можем да го възприемаме осъзна-
то и се научим да го правим с радост 
вместо със страх. 

Какви	са	вашите	страхове	в	кино-
то	и	в	живота?

Може би като тези на всички оста-
нали – желанието да бъдеш разбран 
и добре приет, но в същото време не 
съм склонен да правя компромиси, за 
да получа това. 

Тогава	защо	продължавате	да	пра-
вите	филми,	предвид	неблагопри-
ятната	среда	за	киното,	което	
припознавате?

Знаете ли защо? Защото вече започ-
нах. Малко съм мързелив, за да про-
меням посоката, и затова продължа-
вам. Иска ми се да имам смелостта да 
правя нещо друго – да съм учен или 
археолог.

А	има	ли	нещо,	което	бихте	искали	
да	постигнете	в	киното,	а	все	още	
не	сте?

Не. Напълно съм щастлив. Правя фил- 
мите, които искам, гордея се с тях 20 
години по-късно, те намират своята 
публика. Голяма битка е да свържеш 
филмите със зрителите, но това е це-
ната да правиш лично изкуство, така 
че съм доволен.

Да имам ден, в който ще срещна при-
ятели или нови хора, ще взема нещо     
за четене и ще отида на ново място 
– всичко това ме кара да продължавам.

Има	ли	нови	филми	или	режисьори,	
които	харесвате?

Не ги следя много. Предпочитам да 
чета, да посещавам галерии и да 
гледам баскетбол. Чета например 
Лари Макмъртри, Джуно Диас, Джон 
Ъпдайк, Кърт Вонегът, Ани Пру. 
Фанатично следя „Ню Йорк Таймс“ и 

„Ню Йоркър“.

В	какво	вярвате?

Вярвам в свободата, това е най-важ-
ното нещо. Опитвам се да я предам и 
на другите хора, но я искам и за себе 
си. Готов съм да се бия за нея. И разби-
ра се – вярвам в любовта. 

Въпросите зададе Данислава Делчева

"Бикини Муун"
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Часове след присъждането на Златен 
лъв на мексиканския филм „Рим“ (ре-
жисьор Алфонсо Куарон), произве-
ден от Нетфликс и отхвърлен от 
Кан, филмовите разпространители 
назоваха най-висшето отличие на 
Мострата „порочно“, уплашени от 
конкуренцията. Наложи се Барбера 
да обяснява, че тази, както и други 
две конкурсни творби ще се появят 
на големия екран в Италия. Още след 
показването си филмът спечели еди-
нодушно и критиката, и зрителите и 
остана до края водещ във всекиднев-
ната класация на фестивалния бю-
летин. Деветчленното жури е било 
единодушно в решението си според 

Соня Александрова

Кинофестивална
предизвикателството
Венеция,	специално	за	„Култура“

75-ото	юбилейно	издание	на	Мострата	на	ки-
ното	във	Венеция	(29	август	–	8	септември)	
започна	и	завърши	с	предизвикателство.	Още	
на	пресконференцията	в	Рим	директорът	на	
фестивала	Алберто	Барбера	отвори	вратата	
на	Нетфликс	за	конкурсни	филми.	Искаше	да	
се	разграничи	от	ветото	на	фестивала	в	Кан.	
Тогава	останахме	изненадани.

„Рим“, реж. Алфонсо Куарон, Златен лъв
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предизвикателството

признанията на председателя му, 
мексиканския режисьор Гийермо дел 
Торо. След космическата си разходка в 

„Гравитация“, представен на Венеция 
преди пет години, Куарон се приземя-
ва в Мексико и на родния си език засне-
ма в черно-бяло на 65 мм, дигитално, 
почти автобиографичната история, 
чието заглавие идва от едноименния 
квартал в Мексико Сити. Действието 
се развива в началото на 70-те години. 
Паралелно текат политически раз-
мирици из страната – манифестации 
на студентите и терор на режима, 
и прикрити драми в малкия свят на 
едно буржоазно семейство. Куарон се 
вдъхновява от своята детегледачка 
и я прави грижовната Клио, отгледа-
ла четири обожаващи я деца, изигра-
на великолепно от непрофесионална 
актриса. Социално различна от изис-      
каната си господарка, слугинята е 
обединена с нея в унижението и стра-
данието, предизвикани от мъжа – из-
неверяващ съпруг или отказал се от 
бащинство любовник. Неслучайно 
зрялата жена успокоява младото мо-
миче: „Каквото и да приказват, знай, 
че сме сами“. Равновесието вътре в 
богатия дом и вън, на протестира-
щата улица, постепенно се пропуква.     
Социалната среда е предадена изуми-
телно чрез декори, костюми, отлично 
ръководство на непрофесионалните 
актьори. Има усет за пространство 
– отворено или препълнено с вещи, 

добре подредено или разхвърляно. 
Маниакален мизансцен, вездесъщо 
присъствие на звуци, гласове, шумо-
ве. Чрез заглавието „Рим“ и начина на 
снимане препратката към неореализ- 
ма е очевидна. Филмът стана жертва 
също и на съмнението, че дължи от-
личието си на дългогодишното прия-
телство между двамата сънародници 
Дел Торо и Куарон.

Раздразнение предизвика и награ-
деният за най-добър сценарий филм 
„Балада	 за	 Бъстър	 Скръгс“ (САЩ), 
също „виновен“, че е на Нетфликс. 
Режисьорите Итън и Джоел Коен 
написват шест истории в стил уес-
търн, различни по настроение и 

продължителност. Филмът наисти-
на се лее като балада – има ги и сти-
ховете, и музиката. Страници от 
прелистваща се книга поставят на-
чалото и края на всеки един от разка-
зите: пеещ каубой (Тим Блейк Нелсън), 
чиито действия дават името на це-
лия филм; неуспял крадец на банки и 
добитък (Джеймс Франко); шарлата-
нин (Лиъм Нийсън), който прави теа-
тър в каруца с човек без крайници, ре-
цитиращ Шекспир, Библията и какво 
ли не; измамен, но упорит златотър-
сач (Том Уейтс); пътуваща млада жена 
(Зои Казан) с керван; странни пътници 
в дилижанс, отправени към мистери-
озна цел. Братята Коен се заиграват, 
без да се подиграват с жанра. Не всич-
ки епизоди са равностойни сценарно 
и режисьорски. Вездесъщата иро-
ния на авторите обаче е в стихията 
си. Точната награда намери точния си 
филм.

Пак с уестърна се заиграва френската 
творба „Братята	 Систърс“ – пър-
вата на английски за Жак Одиар. На 
него беше присъден Сребърен лъв за 
режисура. Французинът не цели да 
покаже „раждането на една нация“, 

а да потопи в забавна история с аб-
солютно неочаквано преобръщане 
на персонажите. Действието е в 
1850 г. между Орегон и Калифорния. 
Двама братя (Джон К. Райли и Хоакин 
Финикс), вечно спорещи помежду си, 
са наети да убият особен тип (Риз 

„Балада за Бъстър Скръгс“ на Итън и Джоел Коен, 
Награда за най-добър сценарий

Уилям Дефо в „На прага на вечността“, реж. Джулиан Шнабeл, 
купа „Волпи“ за най-добра мъжка роля
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Соня Александрова е роде-
на в София (1956). Завършва 
ВИТИЗ – специалност „Киноз-
нание” (1980). От 1990 г. живее 
в Италия. Публикува мате-
риали за културни събития в 
периодичния печат, както и 
в онлайн издания. Авторка на 
книгата „Моята Италия“, пре-
вела е от италиански книгите: 
„София Лорен – вчера, днес и 
утре“, „Марчело Мастрояни 

– човек на киното“, „Транс- 
формации – скритото изку-
ство на Кристо и Жан-Клод“.

Соня 
Александрова

Ахмед). Освен тях по неговите сле-
ди е и детектив (Джейк Джиленхол). 
Преследваният златотърсач химик 
притежава „магическо“ вещество, с 
което се открива злато из реките, и 
то блазни. Типичните стереотипи 
в уестърна – барът, престрелките, 
нощният бивак, са препрочетени в 
добре построения разказ. Всеки от 
героите се променя в хода на преко-
сяването на Америка. Един мечтае 
да намери злато, друг – да създаде 
утопично общество някъде из Тексас, 
трети – просто да се прибере у дома. 
Няма само „добрият, лошият и злият“, 
треската за злато постепенно се 
превръща в търсене на малко щастие.

В издирването на поредната жерт-
ва на недоволството попадна и био-
графично-историческият английски 
филм „Фаворитката“ на гърка Йоргос 
Лантимос. На него бяха дадени, според 
мнозина незаслужено, две отличия: го-
лямата награда на журито Сребърен 
лъв (втората по значение) и купата 

„Волпи“ за най-добра женска роля на 
Оливия Колман (Кралица Ана). Англия, 
началото на XVIII век. Тече война с 
Франция. Крехката, нестабилна, ка-
призна и болна кралица е на престола. 
В двореца се води друга битка – меж-
ду двете ѝ реално управляващи фа-
воритки (Рейчъл Уайз и Ема Стоун), в 
съперничество една с друга. Власт, 
предателства,  интриги  навсякъде 
– от тронната зала до спалнята на 
кралицата. Сексът също е оръжие за 
постигане на целта. Филмът прелива 
от ирония и сарказъм. Има брилянтни 
диалози, макар и понякога натежава-
щи, умело водене на действието, раз-
кошни костюми, запомняща се сцено-
графия. Най-вече покорява умението 
на Оливия Колман да предаде истерия-
та, самотата, болката на кралицата, 
която уж нищо не разбира, но всичко 
долавя. В началото на филма я обли-
чат, докато накрая е разсъблечена и 
образът ѝ е насложен върху зайците – 
любимите ѝ животни, обиграни в раз-
лични ситуации в хода на действието. 
Наградата на Оливия Колман беше 
предречена още в началото и остана 
без конкуренти до края.

Същото се случи и с купата „Волпи“ за 
най-добра мъжка роля на Уилям Дефо 
от „На	прага	 на	 вечността“ (САЩ). 
Режисьорът Джулиан Шнабeл, худож-
ник и скулптор, се вълнува от послед-
ните мъчителни години на своя колега 
Ван Гог. Заглавието на филма идва от 
последната картина, създадена ме-
сеци преди смъртта му. Шнабел рови 
из мозъка на артиста – на ръба меж-
ду умопомрачението и гения, търси 
как родената там мисъл се възпро-
извежда върху платното. Само до-
като рисува, Ван Гог е в мир със себе 
си. „Тогава преставам да мисля“, казва 
Дефо от екрана. Актьорът е изне-
надващо сраснат с героя си. Едрите 
планове следят вибриращите очи 
на Дефо, изпълнени с безпокойство 
и потискани желания. Замаяният от 
красотата на природата поглед е по-
разителен. Най-вълнуващите епизоди 
са подготовката на Ван Гог за рисува-
не – обладан от висша сила, движен от 
неудържим инстинкт, със сплетени в 
четката пръсти и мръсни нокти, той 

вае линии и мазки. „На прага на веч-
ността“ влиза в галерията от неза-
бравими филми за художника.

Веднага обаче ще бъде забравен ав-
стралийският филм „Славеят“ на 
Дженифър Кент. Буря от негоду-
вание настъпи при обявяването на 
Специалната награда на журито. 
Млада ирландска затворничка преко-
сява Тасмания в 1825 г. в преследване 
на британски войник. Тя е обладана 
от желание за мъст след изнасил-
ване и избиване на семейството ѝ. 
Принудена е да търси помощ от 
млад абориген, също с кърваво мина-
ло. Веднага са очертани, и то доста 
елементарно, темите на мъжкия и 
колониалния терор. Задължителни 

стават сцените на насилие, окърва-
вените тела и крайници, разпилени из 
пътя. Финалът е идеологически и не-
правдоподобен. Решило, че едната на-
града е недостатъчна, журито окичи 
филма и с втора – премията „Марчело 
Мастрояни“ за млад актьор на або-
ригена Байкали Ганамбар. Вероятно 
с този жест журито искаше да се из-
вини за скандала с журналист, който 
по време на прожекцията обруга ре-
жисьорката, единствената жена в 
конкурса.

Къде е Италия сред наградите? Такива 
тя не получи, което не е ставало от 
2010 г. И трите състезаващи се фил-
ма наистина нямаха качества, за да 
бъдат наградени. Паралелната про-
грама „Хоризонти“ също не намери 
достойни за отличия италиански 
творби.

Оливия Колман във "Фаворитката", купа
 "Волпи" за най-добра женска роля
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vs.
Четиринадесетият Световен фес-
тивал на анимационния филм във 
Варна (12–16.09.2018) завърши с успех 
и аплодисменти от публиката и про-
фесионалистите. Това е равносилно 
на малък подвиг, след като миналата 
година директорът на фестивала 
Анри Кулев обяви преждевременната 
му смърт поради колапс във финанси-
рането. Очевидно все пак организато-
рите са успели да привлекат средства 
за провеждането на това значимо 
международно събитие за киното ни. 
Можем само да се надяваме, че „унизи-
телната просия“ (по думите на Кулев) 
няма да се повтаря всяка следваща 
година.

През 2018 г. фестивалът се зарадва на 
добро посещение от варненската пуб-
лика. Детските прожекции дори има-
ха свои постоянни зрители, огласящи 
залата със звънък смях, който накара 
всички да забравят за паричните не-
воли. В крайна сметка, фестивалът   
се проведе в пълноценния си формат
– силна състезателна програма, па-
норама на световното анимационно 
кино, традиционни програми на све-
товни филмови училища, ретроспек-
тиви на известни автори, лекции и 
изложби, анимационна работилница за 
деца, която тази година успя да пока-
же особено очарователен (изработен 
за три дни) филм под ръководството 
на Карин Миралес.

Международното жури присъди Гран 
при на филма „Тази	прекрасна	торта!“	
на	белгийците	Емма	де	Суаф	и	Марк	
Джеймс	 Рулс. Филмът вече започна 
летящия си фестивален старт с но-
минация в Кан, но по всичко личи, че 
може и да догони предишната творба 
на анимационната двойка – „О, Уили“, 
от 2012 г. с нейните над 300 номи-
нации и 80 международни награди 
от цял свят. Авторите използват 

необичайна техника с изработени от 
специална вълна кукли, която от из-
вестно време стана обект на подра-
жание от млади творци от филмови-
те школи. Фактурността на вълната 
дава възможност да се постигне убе-
дителна мимика на лицата и едновре-
менно с това – да се съхрани условно-
то, „куклено“ усещане за персонажа.

„Тази прекрасна торта!“ е необичай-
но увлекателен разказ в 5 части за 
колониална Африка от ХIХ век, изпъл-
нен с горчив черен хумор, сатирич-
на злъч, самоирония към превъзход-
ството на европееца пред другите и 
неочаквано – с необичайна нежност 
към онеправданите. Петте части 
са фокусирани върху странни персо-
нажи. В първата, „Сънят на краля“, 
виждаме истеричен, депресиран и 

Надежда Маринчевска

АБСУРДЪТи
хумор

меката лирика и смеха
черният

маниакално обзет от идеята за ко-
лонизация крал (сатира на Леополд II 
и колонизирането на Конго). И няма 
значение, че след нощния си кошмар 
кралят се оказва напикан – решение-
то на „умните глави“ за завоюването 
на Африка е взето. Още в тази първа 
част по време на концерт кралят на-
режда: „Отпратете кларнетиста“. А         

това е единствената фигура в целия 
филм, в която може да се съзре из- 
тънченото присъствие на Артиста
– с лека реминисценция към Айнщайн 
и неговата цигулка (в случая заменена 
от кларнет). Злополучната съдба на 
музиканта ще отеква като лайтмо-
тив и в следващите части на филма, 
без обаче той изобщо да получи въз-
можност да свири. Малък детайл, но 
показателен за горестите на човека 

„Тази прекрасна торта!“ на Емма де Суаф и Марк Джеймс Рулс получи Гран при във Варна
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на изкуството не само през ХIХ век. 
Втората част, „Хотелски пигмей“, е 
основана върху чистия абсурд, но и 
върху съчувствието. Чернокож мъж 
на средна възраст работи като „по-
ставка за пепелник“ в разкошен и 
разточителен в детайлите на архи-
тектурата и обзавеждането си хо-
тел. На главата му е завързано плоско 
легенче, в което високите европейци 
гасят цигарите си. След поредица от 
трогателни и сатирични сцени неле-
пата му смърт е закономерен резул-
тат. „Участта на Ван Мол“ е може 
би най-откачената част от филма. 
Визира човек, откраднал семейното 

богатство и избягал в Африка, за да 
построи впечатляващ палат, в кой-
то обаче остава съвсем сам с неогра-
ничени запаси от бира. Запленен от 
красив охлюв, той го следва през дуп-
ка в стената към мистична пещера. 
Именно в тъмните подмоли, оградени 
от сталактити и подводни езера (из-
ключително постижение на декорите 
в куклената анимация), се развива и 
абсурдната любовна история между 
пияницата и охлюва, снабдена с под-
съзнателното чувство за вина към 
ограбеното семейство и още редица 
неразгадаеми фройдистки мотиви. 
Повръщането, уринирането и редица 
други физиологични действия са част 
от абсолютната жалост, която из-
питваме към персонажа. Четвъртата 
част, „Изгубеният носач“, е кратка, 
но носи свирепа енергия чрез разгово-
ра на избягал чернокож с отрязаната 
глава на неговия приятел. Тук отно-
во ще се появи за миг кларнетистът 
само за да подсили усещането за не-
съвместимостта на двата свята. 

Петият епизод, „Дезертьорът“, е 
отекване във времето на историята 
на Ван Мол.

Филмът на Емма де Суаф и Марк 
Джеймс Рулс изключително добре 
намира баланс между драма, сатира, 
трагедия, черен хумор, абсурд и обик-
новена глупост. В изобразителната 
му концепция няма нищо комерсиал-
но. Лицата на повечето персонажи 
са бузести, телата им имат дебели 
коремчета, закачени на тънки край-
ници, но въздействат емоционално. 
Декорите са изключително разно-                          
образни и впечатляващи и успяват 
да предадат както природната афри-
канска атмосфера, така и нелепите 
за този континент натруфени мега-
ломански палати. Средата, в която се 
развива действието, е едновременно 
екзотична и привлекателна, но също 
така брутална и враждебна.

Наградата за най-добър филм в кате-
горията „Късометражен“ отиде при 
иранския режисьор Садех	 Джавади	
Никджех	за	„Лисугерът“. Това е екс-
пресивна творба за принудителното 
лишаване от свобода и собствена 
идентичност, което води до преда-
телство към най-скъпото ти съще-
ство. Липсата на избор и усещането 
за безпомощност са реализирани чрез 
алегоричната приказка за лисугера, 
неговата любима и ловеца, но въплъ-
тени в остър модерен и драматичен 
рисунък. Анимацията е вихрена, осъ-
ществена с висока скорост на движе-
нията и необичайни ракурси.

В детската секция победител ста-
на „Два	 трамвая“	 на	 Светлана	
Андрианова (Русия) по стихове на Осип 
Манделщам. Спокойната мъдрост в 
разказа за двата трамвая проследява 
детството, зрелостта и остарява-
нето през погледа на топлите вза-
имоотношения и взаимната грижа. 
Светлана Андрианова е постигнала 
изключителен психологизъм при из-
граждането на характерите, като 
успява да придаде правдоподобна ми-
мика на куклите на трамваите, които 

„просто“ примигват с капаците на фа-
ровете си, правят сутрешен тоалет 
с чистачките си или си помагат да от-
пият от масльонката. Жестовете на 

привързаност са трогателни въпреки 
липсата на крайници и само изгубени-
те болтове и напуканите фарове мар-
кират напредването на старостта. 
Забравяме трамваите и се потапяме 
в интимния свят на чистата любов.

Традиционно силният студентски 
конкурс беше спечелен от Ким	 Бо-
сон	 от	 Корея	 с	 филма	 „Въздишка	
на	 въздишките“, а в категорията 

„Телевизионна серия“ наградата оти-
де при „Джордж	 и	 Пол“	 на	 Йоост	
ван	ден	Бош	и	Ерик	Веркерк	(Белгия,	
Холандия).	

Категорично наградите не стигнаха, 
за да отбележат още много филми с 
изключителни качества. Бяха присъ-
дени и редица почетни дипломи, кои-
то отново не бяха достатъчни. Лично 
мой фаворит сред неспоменатите от 
журито е „Велосипедисти“ на хър-
ватския режисьор Велко Попович с 
изумителния му хумор, въплътен ед-
новременно в историята и визуална-
та концепция.

Българската анимация се представи 
много достойно в контекста на све-
товните филми. С девет заглавия в 
програмата нашите аниматори по-
казаха изключително разнообразие 
в жанровете и стиловете. Новият 
филм на Велислав	Казаков	„Докосване“	
спечели	наградата	на	СБФД с необик-
новената сюрреалистична изобре-
тателност на формите, вплетени 
в безмилостна борба за оцеляване. 
Финалът – цитат на фреската на 
Микеланджело в Сикстинската капе-
ла „Сътворението на Адам“ – е горчи-
во осмисляне за липсата на духовност 
в съвременния свят.

Студентката Елица Костадинова 
спечели наградата на СБХ-Варна с 
филма си „Етно“ – кратка стилизация 
за цикъла на живота, разигран около 
хоризонталната линия на българско-
то хоро.

Изключително добро впечатление 
направиха и „Щастие“ на Димитър 
Димитров, „Грозна приказка“ на 
Радостина Нейкова и „Преди и след“ на 
Добромир Димитров.

Сполука и за следващото издание на 
фестивала!

„Докосване“ на Велислав Казаков спечели 
наградата на СБФД
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Какъв	е	пътят	ви	към	фотографи-
ята?	Имахте	ли	колебания	в	каква	
посока	да	поемете,	или	винаги	сте	
знаели,	че	искате	да	се	занимавате	
с	фотография?

При мен рисуването беше първо. 
Исках, даже кандидатствах рисуване, 
но в онези години беше трудно – в бук-
валния смисъл всичко ставаше само с 
връзки и нямаше никакво значение 
дали можеш нещо, или не. Така че, кога-
то навърших двайсет години, все още 
се колебаех – все още не се бях спряла 
върху нищо именно поради тази при-
чина – искаше ми се да се занимавам с 
рисуване, а не можех. И тогава се поя-
ви идеята за фотографията, някак не-
предвидено. Дойде отстрани – брат 
ми донесе някакви техники вкъщи, 
имахме тъмна стая, в която се случ-
ваха едни странни и интересни неща. 
Той ме окуражаваше да правя нещата 
сама. Когато му казвах: „Батко, моля 
те, снимай ми това“, той ми отго-
варяше: „Снимай си го сама“. Като му 
казвах: „Батко, прояви ми филма“, той 
казваше: „Ама, моля ти се, прояви си 
го сама“. Когато се престраших и вля-
зох в тъмната стая, всъщност тя 
ме омагьоса. И от там нататък вече 
всичко беше предрешено. Просто ста-
нах фотограф. Просто намерих начин 
да рисувам. И смених четката със 
светлината. 

А	промени	ли	фотографията	начи-
на,	по	който	виждате	света?

Има една приказка, че в момента, в 
който снимаш, не виждаш нищо друго. 
А именно защото пердето, затворът 
на фотоапарата, се затваря и ти в 
този момент си сляп. 

А	има	ли	такава	приказка,	че	фото-
графията	те	прави	много	по-вни-
мателен?	По-чувствителен	към	
детайлите?

Да, много повече неща забелязваш. Но 
може би защото ги търсиш, затова ги 
намираш. Същевременно фотографи-
ята те спира да видиш много повече 
неща. Едно е да вървиш и да мислиш 
за фотографията с апарат в ръка, да 
търсиш снимката. Съвсем друго е да 
ходиш с фотоапарата под мишница, 
без да го вдигаш. Тогава виждаш света 
в цялостния му вид. А с фотоапарата, 
в крайна сметка, виждаш един право-
ъгълник – един отрязък от живота. 
От една страна, това е много хубаво, 
защото ти, търсейки събирателния 
образ, който правиш със снимката 
си, го поднасяш и казваш: „Ето така 
аз видях света“. И другото е, когато 
махнеш тази рамка и видиш цялостна-
та картина, когато се освободиш от 
необходимостта да я рамкираш. Това 
са две неща. Едното е свобода, свобо-
дата на духа – да не го обрамчваш по 
никакъв начин. А другият вариант е 
да вървиш и да търсиш, да си творец. 

Това	обаче	са	две	различни	филосо-
фии.	Към	коя	се	придържате?

Всеки трябва да избере коя филосо-
фия да следва. Според мене балансът 

е именно в това – да можеш да ходиш 
с фотоапарат, но и да гледаш света 
без рамка, само да гледаш. Странно 
е, но може би са мисли, които те спо-
хождат, когато си в по-зряла възраст. 
Когато си млад, всичко това остава на 
заден план. Стремежът да търсиш, да 
намираш, да си творец, е много по-си-
лен и ти си много по-производителен. 
Търсиш новаторството – в изказ, цве-
тове, композиции... Според мен това 
е до време. После започва процес на 
освобождаване. Просто нямаш необ-
ходимост да търсиш правоъгълника, 
да търсиш непрекъснато рамката. И 
искаш повече свобода. 

Как	се	промениха	фотографиите	
ви,	защото,	от	една	страна,	опера-
тивната	журналистика	действа	
много	дисциплиниращо,	а	от	друга	
страна,	този	начин	на	мислене	си-
гурно	променя	и	снимането?

Аз лично нямам сайт, нямам поглед над 
ранните си неща, когато започнах, но 
имам бегли спомени за онова време. В 
началото се стремях към концепту-
ална фотография – изчистена, цве-
тове, форми и т.н. Това бяха и вре-
мената, когато все още комунизмът 
бе като шапка върху нас и този тип 
снимане беше някакъв изход – да се за-
нимаваш с чисто изкуство, което не 
касае по никакъв начин политически 
обществото. 

И	желание	да	не	ти	се	месят…

Разговор	с	
Надежда	Чипева

Aз съм
очевидец

наблюдател
Надежда Чипева е име в българската фотожурналистика, един от онези неуморни фоторепор-
тери, които можем да видим на всяко важно събитие вече години наред. Фотограф, носител 
на много отличия, включително два пъти получава журналистическата награда „Черноризец 
Храбър“. Започва кариерата си в „Българска фотография“ през 1981 г., следват Българската 
телеграфна агенция, в. „24 часа“, списание „Сега“, в. „Дневник“ и в. „Капитал“. Зад гърба си има 
няколко изложби – у нас и в чужбина, огромен архив и много истории за разказване.

И
фотография Цветелина Белутова
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Да, опит да се занимаваш с твои неща 
и никой да не ти се бърка. Къде те раз-
бират, къде не те разбират – това е 
отделен въпрос. Но до момента, в 
който дойде промяната в България. 
Тогава всъщност осъзнах, че да сни-
мам пейзажи и красиви форми, това е 
абсолютно отминало време, и излязох 
на улицата. Аз почти нямам нерегис-
трирано събитие от промените. Ако 
имам пропуски, те са само в онези дни, 
когато съм била на работа, когато 
съм била дежурна от сутринта до ве-
черта в редакцията и не съм могла да 
отразявам събитията. Само тогава 
не съм била на улицата. И така беше 
всеки божи ден – докато вървяха тези 
невероятни процеси в държавата. 
Много се радвам, че съм свидетел на 
всичко това и че съм била навън, за-
щото тогава разбрах колко важно е 
да държиш фотоапарат. Какво сред-
ство е той и каква сила имаш да реги-
стрираш промяната. Така започнах 
да търся образа, който е на улицата. 
Образът на промяната. 

Това	 ли	 е	 времето,	 когато	 от-
крихте	силата	на	документални-
те	кадри?

Да, и тогава станах фоторепортер. 
Просто улицата ме направи такава. 
Защото преди това улицата беше 
странно нещо – не че не е имало ин-
тересни неща, но всички те – как да 
кажа – не вълнуваха достатъчно... Не 
разтрисаха. Да, никога няма да забра-
вя Банско – с истинските хора с носи-
ите, с децата, облечени в красиви дре-
хи. Това са невероятни снимки, които 
днес няма да видиш. Но тези снимки 
са нещо друго, една друга документа-
листика. А аз говоря за промените на 
улицата – там, където се променяше 
самият човек. Никога няма да забравя 
тълпите и хората, които размахваха 
ръце с онзи жест с „палците надолу“… 
Мога да цитирам дата, час... Аз съм 
очевидец и наблюдател на събитията. 
Още в БТА са ме научили, че фотогра-
фът не трябва да заема позиция. Ако 
искаш да виждаш нещата, не трябва 
да стоиш на ничия страна. Иначе си 
просто…

Участник?

Участник, да. Дори съучастник, ако 
щеш.

Имали	ли	сте	лукса	да	се	занима-
вате	с	един	фотопроект	в	продъл-
жение	на	години?	Има	фотографи,	
които	работят	в	продължение	
на	четири-пет	години	само	върху	
един	проект,	но	си	мисля	дали	това	
време	не	изглежда	в	очите	на	един	
фоторепортер	като	лукс.

Лукс е, да. Мечтала съм за подобни 
проекти, но никога животът ми не 
ми предостави този шанс. Винаги съм 
била страшно всеотдайна в работа-
та си и незначителни фотографии, 
които по някакъв начин съпътства-
ха всекидневието ми, ме лишаваха от 
възможността да имам онази свобода 

фотография Надежда Чипева
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– да се отдалеча, да погледна и по-
мисля върху един-единствен проект. 
Аз всеки ден съм някъде, на събития. 
Където и да попаднеш, ти влизаш в 
ролята на съответния герой. И няма 
как – тази всекидневна работа и това 
непрекъснато влизане в чужди дре-
хи отчасти ти отнемат свободата. 
Въздухът ти е малко. Не може да го 
правиш всеки ден, без да се измориш. 
Разбира се – можеш и да не влизаш в 
дрехите на когото и да било. Можеш 
да си абсолютно индиферентен – да 
минаваш просто през събитието, да 

щракваш една снимка и да си замина-
ваш. Аз обаче не съм такъв човек. Ако 
отивам на едно събитие, трябва да 
знам къде отивам, кого ще снимам, 
защо ще го снимам, иначе всичко про-
пада. Подобна отдаденост в един мо-
мент те изчерпва. 

В	същото	време	подобна	работа	
е	и	голям	шанс	–	срещата	с	всич-
ки	тези	хора,	да	знаеш,	че	светът	
е	пълнен	с	интересни	събития	и	
истории.	

Да, това е и шанс наистина. Защото 
благодарение на моята професия съм 
била на най-невероятни места. Аз 
лично си завиждам. Бях например на 

един научноизследователски кораб в 
Черно море. Казах си: „О, боже, това е 
космос“. А хората ми отговаряха: „Да, 
госпожо, абсолютно сте права, това е 
космос наистина“. Беше фантастич-
но. Много се страхувах да не ме хва-
не морската болест и да ме лиши от 
възможността да се концентрирам и 
да направя снимките, които трябва 
да направя. Бях почти като National 
Geographic. Разбира се, нямам цялото 
време на света, каквото имат те, аз 
имах един-два дена, които бяха супер. 
Ето това е страхотен късмет. Шанс.

Това	дава	и	усещане	за	добре	свър-
шена	работа?	

Дори вече няма никакво значение с 
цената на какво си направил тези 
снимки – спал ли си, не си ли спал, кол-
ко си рискувал и т.н. Наистина няма 
никакво значение. Важен е крайният 
резултат. Разбира се, и фактът, че 
си щастлив от свършената работа и                   
от реакцията на хората, които че-
тат даден текст и гледат тези сним-
ки. До този момент всеки, който е ви-
дял тези снимки, казва: „Не може да 
бъде. Какви са тия чудеса, които се 
случват по нашата земя!“. Случват се, 
но понякога не ги виждаме…

Илюзия	ли	е,	че	фотографията	
може	да	бъде	обективна?	

И да, и не. Всеки един образ, колкото и 
да се старая да бъде обективен, той 
е е такъв, какъвто аз съм го видяла. 
Следователно това е моята глед-
на точка. Дали ще приемеш моята 
гледна точка за обективна или за су-
бективна, зависи от теб.

Как	се	определяте?	Като	човек	с	
чувство	за	хумор?

Не! Много съм сериозна. Ужасно съм 
сериозна.

Да,	но	това	не	личи	във	фотографи-
ите	ви.	Много	е	интересно,	когато	
в	един	уж	обективен	свят	като	
документалистиката	се	усеща	иро-
нията,	намигането	и	чувството	за	
хумор.	При	вас	го	има.

Рядко ми се е случвало хората да 
видят втория план на снимката. 
Прочитът на една фотография може 
да бъде различен и често хората сти-
гат само до първия план. Но това, 
към което се стремя, е снимката да 
говори и сама да ти разкаже какво се 
случва. Максимално добре да предста-
вя хората, които са на нея. Никога не 
съм се стремила да обидя когото и да 
било по някакъв начин. Да го покажа 
в някаква недобра светлина, защото 
във фотографията и в света се случва 
какво ли не… Но мога да потвърдя, че 
съм добронамерен човек, което е из-
ключително важно за тази професия. 
Това е искреността, която поставям 
на първо място, когато работя. Не 
съм ли искрена, това значи, че по ня-
какъв начин някой ми е попречил. Знам, 
че трябва да снимам, когато съм на 
събитие, но когато съм притисна-
та, тогава изключвам сензорите си. 
Тогава снимам – просто снимам, натис- 
кам машинално копчето. Случвало ми 
се е. Не много пъти, но знам, че е много 
неприятно. 

Това	ли	са	трудните	моменти	във	
фотографията?	Свързани	преди	
всичко	с	работата	с	хора?

Това, което най-много ме е поразявало 
и ме е карало да реагирам негативно, 

фотография Надежда Чипева
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е когато са ми забранявали да снимам. 
Аз знам, когато не мога да снимам. 
Не съм снимала, когато не трябва. 
Никога. Да показвам нещастието на 
хората, нещастието на децата – ни-
кога не съм си го позволявала. Снимала 
съм в дом с болни деца, но съм тър-
сила онзи момент, когато на дете-
то не му личи, че е болно. Напротив. 
Снимала съм онези моменти, които 
показват, че детето има и една друга 
страна, много по-светла и по-красива. 
Защото е много е лесно да покажеш 
кривото лице. Да, сложен е този мо-
мент, защото е много личен. 

Защо?	Защото	зад	професионални-
те	решения	всеки	може	да	се	скрие,	
но	няма	как	да	скрие	какъв	човек	
е	всъщност?

Да, затова е трудно. Ето сега, даже 
не съм сигурна дали трябва да казвам 
това, но се хванах да помагам – има 
такава програма, която подпомага ау-
тисти. Обадиха ми се, защото ме по-
знаваха как работя, да направя снимки 
на тези хора – от големи момчета до 
много малки деца. На тях им е ценно 
да могат да се погледнат отстрани, 
да видят нормалния си образ. Когато 
нямат онова странно лице, което сму-
щава всички. Това са трудни снимки.

Искали	са	да	покажете	не	лицата	
на	болестта,	а	лицата	на	тези	хора.	

Да, това са трудни деца и от мен се 
искаше да мога да ги видя такива, как- 
вито са самите те. Знам, че имам 
търпението да ги видя. Мога да на-
правя снимките, които казват – ето, 
виж го, той е съвсем нормално дете. И 
точно това исках да покажа на тези 
деца и те да се видят през моите очи, 
през моите фотографии. Но поняко-
га, колкото и да си мисля, че съм сил-
на, има трудни моменти, които няма 
как да не те срежат. Помагах за един 
проект за онкоболни деца и знам колко 
тежко може да бъде…

Затова	ли	се	ядосвате	на	„Сни-
мането	забранено“,	на	поставянето	
на	границите?	

Чувствителността е онова нещо, 
което те прави добър. Защото 

благодарение на нея можеш да стиг-
неш до максимално верния образ. 
Иначе да, битките са затова – да се 
водят и да ги свършваш в твоя пол-
за. Затова и едно от нещата, кои-
то не понасям, е някой да ми каже, че 
снимането е забранено. Няма та-
кова нещо като „снимането забра-
нено“. Ако беше забранено, издания 
като National Geographic нямаше да 
съществуват. Ето историята с ами- 
шите например. Знаем, че те живеят 
в изолирани общества, водят почти 
средновековен начин на живот, ли-
шени от всички блага на съвременния 

свят, включително и електричест-
во. Отива един от редакторите на 
National Geographic да говори с някого 
от старейшините и му обяснява кол-
ко е важно амишите да склонят да 
бъдат заснети. Не, в никакъв случай! 
Старейшината не позволява – няма 
начин, защото когато ги снимаш, ти 
отнемаш нещо от тях, в случая кра-
деш душата им. Редакторът не на-
стоява, но обяснява и пита: „Как хо-
рата един ден ще знаят за вас, ако вие 
не разрешите снимането?“. Ти трябва 
да убедиш хората, че фотографията 
не е това, за което си мислят. И че 
става въпрос за съвсем други снимки, 
за съвсем друг поглед върху нещата, 
за представяне на техния начин на 
живот. Ако не е фотографията, какво 

остава? Само думите. Думите са си 
думи, разказват това или онова, но ня-
мат образ. Образът е вечното. Преди 
фотографията са били картините и 
затова някои от тях са толкова ре-
алистични и предават с невероятна 
точност света. 

Трябва	ли	характер,	за	да	бъдеш	
фоторепортер?	Помага	ли	малко	
лют	характер	например?

Помага. Защото, ако не си силен, няма 
да устоиш. Трябва да имаш някаква за-
щитна броня. И ако не хапеш, няма да 
стигнеш до целта. Да, звучи страш-
ничко, но ако не си серт, няма как да 
устоиш. Лошите ще те победят. А 
те трябва да виждат, че не си меку-
шав. Трябва да виждат, че си силен и 
че можеш да пребориш ситуацията. 
Във времето, през което съм работи-
ла, съм се срещала с най-добрите хора 
на света и с най-лошите. Изпитвала 
съм и двете чувства – и любовта, и 
омразата.

През	последните	десетилетия,	ко-
гато	всеки	прави	снимки,	фотогра-
фията	загуби	ли	силата	си?

Ако отида някъде и кажа: искам да 
снимам, никой няма да ме чуе, няма да 
му направи впечатление. Но в също-
то време има хора, които вече разби-
рат каква е силата на фотография-
та и те викат. Обръщат се нещата. 
Хората започват да осъзнават какво 
е значението на фотографията. И 
ето – ще включат и фотографиите 
в учебно-образователния процес на 
децата с аутизъм. Да познаят себе си 
чрез фотографията. Защото тя има 
невероятна сила. Но и жестока отго-
ворност. Но само когато сам си знаеш 
границите. Можеш да снимаш много 
неща, но е важна и редакционната ра-
бота – когато седнеш и анализираш 
сам всяка снимка. Това е много труден 
процес. Всичко трябва да премислиш 
и да кажеш – да, това е снимката: и 
заради смисъла, и заради жестове-
те, и заради композицията, и заради 
историята, която разказва, и заради 
отговорността.

Разговора води Оля Стоянова

фотография Надежда Чипева
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И
мах среща в едно кафене и 
бях подранила. В кафене-
то влезе момиче. Имаше 
нещо в това полудете-по-
лумомиче, което на мига 

прикова вниманието ми. Държеше в 
ръце няколко картички, които очевид-
но искаше да продава на клиентите. 
Познаваме обичайната обиграност, 
рутината, отмерените жестове, 
смиреното изражение, съчетано с не-
уловима натрапчивост на подобен род 
продавачи. Не, в това момиче нямаше 
нито рутина, нито обиграност, нито 
натрапчивост.  Беше  слабичко,  по-
прегърбено, плахо, наплашено, не зна-
еше точно как да държи картичките, 
как да ги показва, притесняваше се от 
всяка своя стъпка, оглеждаше се стес-
нително като че ли стъпваше с боси 
крака върху орехови черупки. Всички 
сме виждали как другите нейни „колеги“ 
ужким нехайно, тихомълком оставят 
стоката си на масата, след минута се 
връщат и все така нехайно я прибират, 
ако клиентът не е проявил интерес. 
В началото, когато тя мина покрай 
мен, аз дори не разбрах точно какво               
прави,  досетих се,  но не бях сигурна
– продава ли тези картички, или тя 
самата ги е купила. Тъй като се дви-    
жеше бавно и плахо, успях да ги видя 
– бяха собственоръчно изработени 
картички от цветен картон, върху 
тях апликирани цветя, върху листата 
им малко сребърен или златен прашец, 
в долния ъгъл – дете, което се люлее 
на люлка. Гледах момичето как върви 

между масите, как никой не го забелязва 
дори, камо ли да се досети, че то про-
дава картички. Укорявах се за своята 
инертност и мудност и познатата 
буца от неопределена болка засядаше 
в гърлото ми. И в този момент един от 
клиентите вдигна високо ръка и махна 
на момичето да отиде при него. Мъ-
жът купи две картички и му даде пари. 
В този момент аз излязох от своята 
скованост, сякаш се събудих от сън, 
сепнах се. Вдигнах и аз ръка, плахото 
момиче приближи нерешително към 
мен, аз също купих картички. После 
трети му махна. После четвърти. Нак-                   
рая то вече нямаше картички, но хора-
та продължиха да му махат, да го викат 
и да му дават пари. „Но защо, защо ми 
ги давате тези пари, картичките ми 
свършиха!“  – мълвеше то слисано от 
неочакваната продажба, а аз видях, че 
не само аз, но и жената на съседната 
маса също вадеше кърпичката си. А 
малко преди да вляза в кафенето, се 
бях сблъскала с една обичайна грубост, 
от тези, към които уж сме привикнали, 
но винаги ни натъжават или раздраз-
ват, и точно в такова вътрешно, тихо 
отчаяние влязох в кафенето умислено, 
наблюдавах посетителите и си мислех 

– дали предците ни, всичките онези, 
които са загивали във войни, търпели 
са лишения и глад, всички онези майки, 
останали вдовици с по няколко деца, 
които сами с огромна мъка са отгле-
дали, възпитали и изучили, дали всички 
тези наши предци са можели да пред-
положат какви ще бъдат потомците 
им – самодоволни, неодухотворени, 
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невъзпитани почти, груби, повърхнос-                      
ти, зли. И сред тези унили мисли, като 
живо тяхно опровержение, се появи 
прегърбеното момиче и докосна вка-
менените ни сърца. Всъщност не оп-
ровержение на мислите, а лечение на 
сърцата беше появата на тази плаха 
продавачка. Едно непознато момиче 
стана център, събра вниманието ни, 
събра любовта и милостта на всички. 
Нейната плаха доброта се предаде и 
на нас и зарази всички ни. 

Да, доброто увлича. Ако онзи човек от 
първата маса не беше махнал с ръка, ако 
някой първи не беше махнал, сигурно 
всички ние щяхме да стоим с наведени 
глави, да се правим, че не забелязваме 
момичето, то щеше плахо и наплашено 
да премине край нас и да излезе, като 
притвори безшумно вратата. И няма-
ше нищо да се е случило. Кой всъщност е 
по-важен, по-главен герой в тази тиха 
драма – плахата продавачка на картич-
ки или човекът, който пръв ѝ махна, за 
да си купи картичка? Или аз, която по-
виках момичето след него? Или всички 
други, които един след друг изкупиха 
всичките ѝ картички? В това кафене 
в този момент се случи нещо, което 
с еднакво основание може да бъде на-
речено и обикновено, и необикновено. 
Но ако по-често и на повече места се 
случват такива неща, светът ще бъде 
по-добър. Злото е заразно, но доброто 
също заразява. Всеки ден край всеки от 
нас минава някое такова момиче. Нищо 
че е малко прегърбено и плахо – да не 
се притесняваме и да му махнем с ръка.

продавачка
Плахата
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