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В една от съхранилите се ранни за-
писки на Леонардо да Винчи открива-
ме следната фраза: „Това, което няма 
край, няма никаква фигура“. Максима, 
казваща много за ренесансовия гений 
от Винчи, на чиято личност и твор-
чество посвещаваме темата на броя 
си, тъй като Леонардо по уникален 
начин персонифицира цялото мно-
гообразие на Новото време. Инте-
ресите му са колосални и наистина 
нямат край: той е голям художник, но 
едновременно с това е и естествоиз-
питател, анатом, архитект, музи-
кант, изобретател на най-различни 
оръжия и технически нововъведения, 
с каквито реално разполагаме едва 
днес. Непрекъснато захваща едно и 
изоставя друго. По замисъла си него-
вото творчество има амбицията да 
обеме всемира – което го превръща в 
един вид запазена марка на европейс- 
ката цивилизация. Ала смайващо е 
друго – че той не довежда почти нищо 
докрай. Както изтъква Умберто Еко 
в интервю, което можете да проче-
тете в броя, горчивата истина е, че 
този ренесансов гений често бърка 
или радикално греши в проектите си. 
Дори визионерството на Леонардо да 
Винчи в науката не само че с нищо не 
подпомага, а даже нанася вреди върху 
собственото му изкуство – шедьоври 
като „Тайната вечеря“ или „Битката 
при Ангиари“ са на път да изчезнат 
заради неудачните му експерименти 
с естеството на използваните бои. 

Леонардо ни дава образ на модерност-
та, с всичките ѝ горделиви пориви и 
често несбъднали се илюзии. И тък-
мо като такъв този „съвършен израз 
на съвършенството“ (Кенет Кларк) 
трябва да бъде осмислян и преосмис-
лян. В творчеството му е заложено 
титаничното противоречие на цяла 
една епоха. Но както подчертава още 
Томас Ман, кой е казал, че творчест-
вото се мисли единствено през ре-
зултата, порядъка и хармонията? Не 
става ли все по-очевидно днес, че зад 
ренесансовия културен космос, тра-
диционно възприеман като безупреч-
но сияен и хармоничен, се крие немал-
ко хаос и сумрак? Нещо, което самият 
Леонардо признава в прочутата си ав-
тобиографична притча за пещерата: 
„Воден от страстна охота, жадуващ 
да съзра великото преизобилие на не-
обичайни форми, сътворени от изкус-
ната природа, бродейки из сумрачни 
места, стигнах до входа на огромна 
пещера; и пред нея съвсем стъписан, 
без да зная какво се случва с мен, аз 
се сгънах на две, опирайки се с лява-
та ръка на коляното, а пък с дясна-
та прикрих взора си от светлината; 
накланях се насам и натам, за да видя 
има ли нещо вътре; но ми пречеше 
непрогледният мрак. И докато стоях 
там, в мен изведнъж се пробудиха две 
неща: страх и желание. Страх, защо-
то пещерата бе плашеща и тъмна; 
желание – да съзра не се ли крие вътре 
нещо чудесно“. 

Страх и желание. Спотаени импулси, 
залегнали до голяма степен в основа-
та на онова, което Владимир Градев 
описва в статията си като „мита Ле-
онардо“? Мит, обраснал с такава гора 
от езотерични и все по-екзотични 
интерпретации, че дори описаната 
по-горе Пещера на страховете и же-
ланията зейва в наши дни като пусто 
място. 

А тъкмо тази пустота е най-плаше-
щото нещо за съвременния човек. 
Отглас от нея откриваме и в юби-
лейното интервю с големия българ-
ски скулптор Павел Койчев, който 
продължава да се пита защо „при 
днешното съзидание цялата енергия 
на човека е обърната навън, докато 
Бог е казал навътре да е посоката? И 
какво означава да се развиваме, накъ-
де да се развиваме?... Защо винаги се 
има предвид основно материалното 
– да правиш високи сгради, бързи коли, 
нови телефони… Но само и единстве-
но в материална посока. А е казано: 
„Познай себе си!“. Значи трябва да се 
развиваме навътре. Това е развитие-
то, другото е пагубно“. 

Тъй че сме на кръстопът – заявява 
френският социолог на комуникация-
та Доминик Волтон в разговора си с 
папа Франциск, който също предлага-
ме в броя. И според него „въпросът не 
е да хуманизираме техниката, а да ху-
манизираме Човека и да го съхраним“. 
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Защо личността и творчеството на Леонардо да Винчи продължават да 
развихрят въображението на публиката от векове? С какво загадъчният 
гений на Леонардо и очарованието на неговите творби се оказват толкова 
плодотворна почва за ексцентрични или конспиративни теории? И не е ли 
напът „митът за художника“, породил нескончаеми фантазии и „фейк исто-
рии“, да засенчи реалното дело на този ренесансов гений? На 2 май 2019 г. се 
навършват 500 години от смъртта на Леонардо да Винчи. 

Леонардо – 500 години по-късно

на броя
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„Да съставяш много книги, то няма 
край.“ За личността и творчество-
то на никой художник не се е писало 
толкова много, колкото за Леонардо. 
Писането за човека от Винчи, сигурен 
съм, не ще има край поне докато я има 
нашата цивилизация, защото той е не 
само фигурата, която олицетворява 
Ренесанса или изкуството, но творе-
цът, който въплъщава нейния гений. 

Не се заблуждавам, че разбирам Ле-
онардо, но се опитвам да разбера 
поне неразбирането, което неговата 
личност и творчество пораждат. 

Всичко започва с Джорджо Вазари, 
който разказва, че преди смъртта 
си на 2 май 1519 г. Леонардо да Винчи 
„дълги месеци бил болен и виждайки 
близкия си край, се обърнал с любов 
към нашата света католическа вяра. 
Облян в сълзи и разкаян, се изповядал, 
макар да не можел да се държи на кра-
ка, та приятелите му трябвало да го 
придържат, но все пак успял да прие-
ме светото причастие извън леглото. 
Често и с голяма загриженост го посе-
щавал и кралят. От уважение Леонар-
до се изправил в леглото, разказвайки 

за своята болест и мъките, които тя 
му причинила, и показал по този начин 
колко много е обидил Бога и хората, 
затова че не е служил на изкуството, 
както подобава. В този момент полу-
чил пристъп, предвестник на смърт- 
та, виждайки това, кралят скочил и 
взел главата му в ръцете си, за да об-
лекчи страданието му. Разбирайки, че 
по-голяма чест от тази няма, благо-
родният Леонардо издъхнал в ръцете 
на краля на седемдесет и пет годишна 
възраст“.

През 1781 г. парижкият художник Ме-
нажо излага своята творба „Смъртта 
на Леонардо“ в Салона. Критичният и 
винаги взискателен Дидро е възхи-
тен: „Картината е много красива, 
въздейства магически. Не може да ви-
диш главата на умиращия и тя да не 
те разтърси“. Действително бледо-
то лице с дългите коси и буйната бра-
да на ненадминатия maestro прикова-
ва задълго погледа на зрителя, както 
и лявата, падаща безжизнено ръка, с 
която художникът доскоро е рисувал. 
Да, така е. Подпряната на стола не-
довършена рисунка, скиците по пода 
показват, че Леонардо е работил до 
самата си смърт. Те са свидетелство-
то за вечния живот на неговия гений. 

40 години по-късно, през 1824 г., Ен-
гър на свой ред излага в Салона своя-
та версия на сцената под заглавието 
„Франсоа I поема последното дихание 
на Леонардо да Винчи“. Легендата е 
подета от романтиците и символис- 
тите, от декадентите и психолози-
те. Ражда се митът за странния и 
тайнствен, възхитителен и непрони-
цаем гений, който поразява и изумява 
всеки – дори великия крал.

Личността на Леонардо фасцинира, 
развихря въображението, изостря 
психоаналитичния или езотеричния 

Владимир Градев

Вeauty touched with strangeness.1

Уолтър Пейтър

МитътЛеонардо

Менажо, „Смъртта на Леонардо“, 1781 г.
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нюх на изследователя, кара го да от-
крива най-фантастични, скрити до-
сега от „невежата тълпа“ „ключове“ 
в творбите му. 

Роден през 1452 г. като извънбрачен 
син на флорентински нотариус, Ле-
онардо расте в тосканското селце 
Винчи самотен, изолиран от другите 
деца с ясно съзнание, че е различен от 
другите. Цял живот ще търси, не е 
нужно човек да е Фройд, за да го разбе-
ре, да намери и открие себе си, рису-
вайки, изобретявайки, прониквайки в 
тайните на човека и света. Още като 
дете влиза сред чудните тоскан-
ски пейзажи в непосредствен досег с 
тайнствените сили на природата и 
скрития ритъм на света. 

За юношата, като незаконороден, е 
отворено единствено попрището на 
занаятчията и месир Пиеро го изпра-
ща не в университет, а в ателието 
на художника Верокио във Флоренция. 
Попада в златния век на Ренесанса. 
Леонардо още съвсем млад е приет в 
кръга на Лоренцо Великолепния, къ-
дето се отличава със своите мани-
ери и духовитост. Красив, строен, 
силен, атлетичен, облечен с изящен 
вкус и премерена екстравагантност, 
арбитър на елегантността, съвър-
шен gentiluomo. Щедър, внимателен, 
очарователен в общуването и съще-
временно сдържан, уравновесен, дис-
танциран. При все това на 24 години 
е арестуван по донос от Съвета на 
нощта, който бди за добрите нрави 
във Флоренция. Обвинението в „со-
домитство“ не е доказано и той скоро 
е освободен, но при цялата дискрет-
ност на сантименталния му живот 
неговият интерес към младите мъже 
изглежда отчетлив. Ала всички опи-
ти за разгадаването „на личността 
на гения на Леонардо“ чрез неговата 
сексуалност, дори този на Фройд, 
неизбежно се провалят. Възможно 
е, както твърдят някои, никога да 
не е целувал жена през живота си, но 
тъкмо неговият портрет на жена е 
най-прочутата картина на света.

Леонардо, уникален за неговото време 
факт, е вегетарианец, но не от аске-
тизъм, а защото е убеден, че злото в 

човека се дължи на неговото месояд-
ство и най-вече, защото му е непо-
носима мисълта, че може да живее от 
нечия смърт. Купува птици на пазара, 
пуска ги на свобода и дълго наблюдава 
техния полет. Същевременно става 
военен инженер на жестокия и без-
скрупулен Чезаре Борджия и много от 
изобретенията му са оръжия за уби-
ване на хора. Не извръща поглед от 
смъртта, напротив, тя винаги е пред 
очите му: прави въпреки забраните и 
предразсъдъците на епохата множес- 
тво дисекции.

Художникът работи бавно, нехае за 
поетите срокове и задължения, из-
нервя и отчайва със своята „мудност“ 
не един меценат. На упреците в ле-
ност отвръща, че неговото „дарова-
ние работи най-много, когато работи 
най-малко“ и че тъкмо тогава се раж-
дат съвършените идеи в неговия ум. 
Прави безчет скици, ала оставя след 
себе си малък брой творби, до нас са 
достигнали по-малко от 20, при това 
почти всичките незавършени. 

Автономен и ексцентричен, Леонар-                       
до не се привързва към никое от 

местата – основно Флоренция и Ми-
лано – където живее и работи, оставя 
ги въпреки годините на успех и извою-
вано положение с учудваща лекота. Не 
принадлежи към никоя школа, чужди са 
му водещите тогава стилове и моди. 
Рязко се отличава от своите съвре-
менници по начина, по който рисува. 
Не се учи от никого, но всички се учат 
от него.

Казва за себе си, че е omo sanza lettere, 
„човек без книжовност“, и това наис-
тина е така, но надарен с изключи-
телно остър и тънък ум, безкрайно 
любознателен, той се самообразова 
цял живот. Има голяма колекция от 
книги, сам оставя повече от 5000 
страници с наблюдения, размишле-
ния, изобретения. Изследва неумор-
но всяко нещо, като проявява особен 
вкус към всяка cosa bizarrа, към всичко 
странно, чудовищно, гротескно. 

Нужно му е да се занимава едновре-
менно с много и различни, дори про-
тивоположни неща: само тогава се 
разгъва неговият талант. Рафае-
ло е гениален, но е само художник, 

Енгър, „Франсоа I поема последното дихание на Леонардо да Винчи“, 1824 г.
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Микеланджело има по-разностранни 
таланти: скулптор, художник, архи-
тект, поет. Леонардо е всичко това, 
но също и музикант, естествоизпи-
тател, анатом, инженер, изобрета-
тел, изпреварил с векове епохата си 
със своите идеи и проекти за хеликоп-
тер, самолет, велосипед, подводница, 
парашут, картечница, танк, машина 
за спагети и какво ли друго не. Още не-
говият съвременник, големият мате-
матик Лука Пачоли, определя Да Винчи 

като „човек, най-достоен сред худож-
ниците, архитектите, музикантите, 
учените, притежаващ изобщо вся-
ко съвършенство“. Всестранна лич-
ност, той разбираемо става образец 
за творческия гений на европейска-
та цивилизация, който е способен да 
превърне изкуството във врата към 
най-висшето умение и знание, както 
и да превърне всяко знание и умение в 
изкуство. 

Как Леонардо съчетава култа към 
съвършенството и постоянното ми-
наване от едно към друго, незавърш-
ването на творби и проекти, изоста-
вянето им по средата, нехайството 
за тяхната съдба? Как един и същи 
човек е способен да рисува най-въз-
вишените мадони и да обича телата 
на юношите, да реже нощем трупове, 
а през деня да създава най-съвърше-
ната хармония, как може тъкмо него, 
строгия експериментатор и мате-
матик, да го обвива славата на голям 
маг? Как се въплъщава в една личност 
всичко това? 

Загадъчният гений на Леонардо и 
магията на неговите творби са пло-
дотворна почва за ексцентрични 
и конспиративни теории. В това 
отношение митът за художника с 
неограничени възможности е не-
надминат генератор на несконча-
еми фантазии и fake histories. От 
тях най-дълго се радваше на комер-
сиален успех версията на Дан Бра-
ун, който „освети“ Да Винчи като 
ключовия 12-и магистър на Цион-
ското абатство: тайно общество, 
чиито – преобръщащи историята, 
определящи и днес съдбата на све-
та – послания художникът е зашиф-                                                                                     
ровал в своите картини.

Колкото повече се вглеждаме в лице-
то, живота, картините, скиците, пи-
санията на Леонардо да Винчи, толко-
ва повече ясните очертания се губят 
и разтварят в sfumato. Той е мит, за-
щото неговата фигура – възвеличава-
на или принизявана – не може да бъде 
включена в никакви исторически, ло-
гически или психологически схеми. Ху-
дожник на собствения си живот, тво-
рец на самия себе си, Леонардо създава 
мита за себе си, тъй както създава 
творбите си. 

Сам той пише: „Оригиналността на 
картината съответства на ориги-
налността на самия художник“. Дру-
гаде отбелязва, че човек не става, а 
се ражда художник. С човека от Вин-
чи възниква модерната идея за худо-
жествения гений като творческа сила 
на въображението. Оригиналността 
става критерият, който отличава 

Марсел Дюшан, „Мона Лиза“, 1919 г.
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истинското изкуство и го разграни-
чава от всичко останало. 

Геният е уникален, никой не може да 
бъде Леонардо, никой не може да се 
съизмерва с него. Възможно е само да 
му се подражава, а когато маниериз- 
мът се изчерпи, в ход влизат паро-
дията и карикатурата. За артиста 
днес е непосилно да покаже лицето на 
съвременната жена така, както го е 
сторил Леонардо за ренесансовата, но 
може, стига само пръв да се сети като 
Марсел Дюшан, да нарисува – играещ 
си с молива в скучен час по история на 
изкуството ученик – мустачки на кар-
тичката с Мона Лиза и обсценно да я 
именува. 

Или може да възхвалява и подрива 
„епохата на техническата възпро-
изводимост“, както прави Анди Уор-
хол със сериите си от монохромни и 
черно-бели репродукции все на Мона 
Лиза. 

А когато и пародирането на банализи-
рания образ на Джокондата се банали-
зира, остава печелившата игра в стил 
made in Кoons с потребителския нагон. 

„Но стига сме за тях ний говорили: по-
гледай и мини.“

Не, Джорджо Вазари не трябва да 
се взема за онова, което той не е: за 
обективен свидетел. Той не пише 
вярна и точна биография, а житие. 
Създава легенда, допълвайки чутото 
и узнатото с ентусиазираното си 
въображение. Линията, която води 
от „обожествяването“ на художника 
от Вазари до „хаджа“ на милиони пред 
Джокондата в Лувъра и космическата 
цена (без авторството на Леонардо 
да е сигурно) на Salvator Mundi („Спаси-
телят на света“), е пряка.

Едно е ясно: нищо не е никога сигур-
но, просто, еднозначно, когато ста-
ва дума за човека от Винчи. Факт е, 
че младият френски крал Франсоа I 
посреща Леонардо с големи почес- 
ти, веднага му дава най-висок сан в 
своя двор, прави го premier peinctre et 
ingénieur et architect du roy („пръв ху-
дожник, инженер и архитект на кра-
ля“) и определя на maître Lyenard de 

Vince най-щедра заплата. А в Амбоаз 
предоставя на художника малкия и 
кокетен, принадлежал на кралицата 
майка замък Клу (днес Кло-Люсе), кой-
то бил свързан с таен коридор с крал-
ския. Така Франсоа можел всеки ден да 
го посещава, защото, както той са-
мият по-късно си спомня, „изпитвал 
такова удоволствие да го слуша да 
разсъждава, че почти нямало ден да 
не бъде с него“. От запазените доку-
менти обаче е видно, че през април и 
началото на май 1519 г. кралят не е бил 
в Амбоаз, а в Сен Жермен ан Ле. Пък и 
ако Леонардо бе издъхнал в ръцете му, 
то щеше ли реално присъствалият на 
неговата кончина Мелци да пропусне 
да съобщи това тъй забележително 
събитие в писмото, в което разказва 
за смъртта на художника? 

Всъщност малко е известно за края на 
Леонардо. Знаем, че остарявайки, пре-
карва основно дните си с любимите 
„геометрични игри“. На 24 юни 1518 г.                                  
дотолкова е погълнат от тях, че не 
си дава сметка, че е дошло време за 
вечеря. Готвачката явно настойчиво 
го вика, защото не довършва реше-
нието на задачата и отбелязва под 
скиците с триъгълниците: „И проч., 
защото супата изстива“ (Eсc. perche 
la minesstra si fredda).

Това са последните оставени думи от 
ръката на Леонардо. Възможно е да е 
писал и други, но не са запазени. На 23 

април 1519 г. прави своето завещание 
с нотариус. След девет дена умира. 
Около него са асистентът Франчес- 
ко Мелци, прислужникът Батиста де 
Вилани, готвачката Матюрин. Във 
въздуха се носи уханието на розите, 
чува се чуруликането на птичките и 
ромоленето на поточето край замъка. 
Краля го няма при ложето на „първия 
художник“. Смъртта идва при Лео-
нардо с обикновено, но нежно лице. В 
завещанието нарежда погребалното 
шествие да се състои от шестдесет 
бедняци с вощеници в ръка, на които 
да се раздадат пари за това. Не се 
нуждае от друга церемония, препо-
ръчва душата си на Бог. Положен е в 
гроб в малък, облян от светлина па-
раклис на брега на спокойната Лоара. 
След Френската революция паракли-
сът е разрушен, гробът – унищожен, 
костите – разпилени. През 1863 г. 
Арсен Усе, поет, аматьор археолог и 
фанатичен почитател на гения от 
Винчи, заявява, че е открил недалеч 
от някогашния гроб тленните ос-
танки на Леонардо: почти непокът-
нат скелет и съвършен величествен 
череп, „създаден от Висшия разум за 
един висш разум“. Те са погребани в 
параклиса на кралския замък в Амбоаз. 
Единственото доказателство, че са 
на maître Léоnard, е френологичната 
експертиза на ентусиаста романтик.

Джорджо Вазари разказва, че на смър- 
тното си ложе Леонардо да Винчи 
поискал прошка от Бога и хората. 

Анди Уорхол, „Мона Лиза“, 1963 г.
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Мнозина се питат дали наистина се 
е завърнал към християнството. Ако 
да, било е очевидно, за да се подсигу-
ри все пак за вечния живот. Но оста-
ва съмнението дали твърдението на 
биографа не е по-скоро благочестиво 
заключение в морализаторския дух на 
Контрареформацията. 

Вярата на Леонардо е въпрос на ожес-
точени спорове сред изследователи-
те. Вазари го описва като човек, жи-
вял „без вяра“, който се завръща към 
нея в сетния си час. В записките на 
самия Леонардо, който неуморно дири 
божествената сила в природата, от-
криваме по-скоро своеобразен панте-
изъм. Всъщност в мига на смъртта 
геният от Винчи се кае не за своите 
грехове, а „за това, че не е служил на 
изкуството, както подобава“, че не е 
осъществил в пълна степен своето 
дарование на творец.

Революцията на Леонардо в света 
на изкуството е аналогична с тази 
на Лутер в света на религията и на 
Коперник в света на науката. В как-
во се състои тя? Едва с Леонардо, 
отбелязва Панофски, започват да 
наричат художника „творец“. Днес 
употребата на тази дума ни се стру-
ва съвсем естествена, ала отначало 

тя скандализира: дотогава Творец 
е запазена за Бог дума, тъй като Той 
единствен може да твори, да извли-
ча от нищото всичко съществуващо 
на небето и земята. Художествено-
то произведение още от езическата 
древност получава своята стойност 
не от самия художник, а от свръхчо-
вешката сила – Аполон, муза, божест-
вена лудост – която нахлува отвън 
и обсебва твореца. Тези възражения 
са разбираеми. Ала и именуването на 
художника като творец има своето 
основание. Традиционно изкуство-
то (старогр. τέχνη, лат. ars – умение, 
сръчност, изкусност) се определя от 
правила, следва образци, използва на-
бор от средства и похвати, за да по-
стигне красотата, която се схваща 
най-общо като ред, мяра, хармония. 
Ренесансът пръв, най-силно и свежо 
– всяко начало е радостно – извежда 
като основна черта на изкуството 
сътворяването (старогр. ποίησις), 
създаването на нещо ново, на нещо, 
което още не е било. Тогава започва 
да се цени не просто изкусността на 
майстора, а силата на гения, който 
„се бори и съревновава с природата“, 
както пише Леонардо, значи и с нейния 
Създател. Но всемогъщият Творец 
сам е Художник (Artifex), изкуството 

– съответно божествено. Няма, не-
съмнено, по-силно схващане за изку-
ството от неговото определяне като 
творчество, а художника като бого-
подобен, като творец. 

В създаването на нещо ново, което 
досега не е било, е разликата между 
истинския художник и онзи, който 
просто знае, прави, майстори. Творец 
е онзи, който притежава божестве-
ната способност да твори. Леонардо 
е divino още за своите съвременници: 
независимо бил ли е на смъртното му 
ложе, но пред него се прекланя дори 
великият монарх. Художникът тво-
рец не просто подражава и възпро-
извежда съществуващите форми на 
нещата, а със силата на своето въоб-
ражение, с неподражаемата maestria 
на своята ръка той изненадващо и 
удивяващо осъществява неподозира-
на тяхна възможност. 

И „Бог, чието знание е на художник, 
пише Леонардо, преобразява ума на ху-
дожника в божествен“. Но защо е нуж-
но това? Защо трябва художникът 
да подема творческия акт на Бога? 
Действието, с което Бог поддържа 
Своето творение, е същото, с което 
Той го създава, и от Неговата гледна 
точка светът винаги е в своето на-
чало. За нас, земните и тленни, обаче 
светът непрестанно се отдалечава 
от своя произход и както и ние, и той 
остарява. Оттук и необходимостта 
за човека да спре упадъка, да наме-
ри извора на съществуването и да 
почерпи от него нова сила и енергия. 
Задачата на художника творец е да се 
противопостави на остаряването на 
света, на еднопосочния и еднообразен 
ход на времето. Птиците небесни, 
които толкова обича Леонардо, въз-
пяват зората „без защо“. Човекът, 
пък бил той и „облеченият във всич-
ката си слава Соломон“ или полетял с 
дадени му от гениалния изобретател 
крила, не може да постигне това съ-
вършенство, ала нему е дадено най- 
благородното дарование: продължа-
ването на делото на творението. 
Художникът е човекът на „продъл-
жаващото творение“, на обновява-
нето и преобразяването на света, на 
хармонизирането на неговите много и 
различни гласове. 

Джеф Кунс, „Чанта за „Луи Вюитон“, 2013 г.   
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Създаването „от нищото“, мигът, в 
който започва всичко отначало, ха-
рактеризира творческия акт и кога-
то в дадено художествено произве-
дение той е налице, когато чрез него 
се появява нещо ново на света, нещо, 
което досега не е било, то действи-
телно става творба и художникът 
заслужава името творец. 

Не бива да се лъжем. Леонардо не е 
озарен „маг“, той е artifex, създава из-
куство, твори според правила, владее 
„ключовете на рая на математика-
та“, като използва с голяма сигурност 
и изобретателност всички средства, 
които са на негово разположение. И 
докато художниците обикновено се 
интересуват от външните форми, то 
Леонардо отива много по-надълбоко, 
към изследването и изразяването на 
скритите в тях процеси. Творецът, 
чието изкуство, по думите на Кенет 
Кларк, е „съвършен израз на съвър-
шенството“, търси да изрази непрес-
танното ставане на света, оттук и 
незавършеността на произведенията 
му. Неговата творба не е просто осъ-
ществяване на една или друга идея, 
тя се ражда в рисуването, в срещата 
на окото и ръката на художника със 
скритото пулсиране и в най-малката 
частица на незнаещата покой, не-
престанното създаваща и разруша-
ваща своите форми природа, чиято 
тайнствена духовна Сила (Forza) той 
тъй зашеметяващо улавя и изразява. 

Едно от предпочитаните занимания 
на Леонардо е paragone, сравнението. 
Живописта, категоричен е той, „със 
своята универсалност и разнообра-
зие превъзхожда другите изкуства“, 
защото, пределно ясно е подчертано, 
„тя представя с повече сигурност и 
истина произведенията на природа-
та, отколкото го правят изречените 
или изписаните думи“. Художникът 
рисува тъй, както философът раз-
мишлява и аргументира, само рису-
вайки, изпълвайки бележниците си с 
безчет скици и етюди, той познава и 
осмисля всяко нещо. Пол Валери е на-
пълно прав, когато заявява, че „за Ле-
онардо живописта е философия“. Нещо 
повече дори. Живописта превъзхожда 

науката и философията в тяхното 
усилие да постигнат истината. Как е 
възможно? Възможно е, защото рису-
ването за Леонардо не е просто въз-
произвеждане на реалността, а наб- 
людение и откритие, то е средство 
за изследване и проникване в тайните 
на света. При това видяното вдъхно-
вява по-лесно от думите. От удивле-
нието от съзерцаваното, с една дума 
казано, възниква усилието на мисле-
нето. Философите, отбелязва още 
Валери, напразно се опитват да на-
карат мисленето да проговори. Лео-
нардо показва обаче, че мисълта може 
по-точно и убедително от думите да 
бъде въобразена и изобразена. Инте-
лектът на художника е интелектът 
на окото и ръката: окото, което от-
варя съкровищницата на вселената, 
ръката, която излага на показ нейни-
те скрити богатства.

Уникалното, свръхчовешко око на Ле-
онардо търси с bramosa voglia, с „изга-
рящо желание“, да разбули всяко нещо, 
да проникне в тъмната caverna на при-
родата, да достигне „възхитителна-
та необходимост“ (mirabil necessità), 
която свързва и оживява всичко в све-
та. С творческата сила на своето ак-
тивно въображение художникът ста-
ва „господар на всички неща, които 
могат дойдат на ум на човек“. Между 
гения и реалността няма противопос-
тавяне и напрежение, защото твор-
ческият акт, постигайки скритите 
закони на битието, създава и връзка-
та помежду им. „Живописта съдържа 
всички неща, които са и които не са в 
природата.“ Тя не копира реалността, 
а търси, намирайки съкровения лик на 
всяко нещо, да преобрази природата в 
изкуство.

Леонардо рисува и променя непрес-
танно, експресивното безпокойство 
тласка творческия акт, който изис- 
ква постоянство, строгост, упо-
ритост, дълга работа, напредване 
с „бавна стъпка“ (lento pede), както 
самият художник обича да казва. Non 
finito е скритото сърце на неговото 
творчество, защото в природата 
нищо не е завършено, всичко е бор-
ба, раждане, разрушаване, шеметен 

вихър, постоянна метаморфоза и не-
говото изобразяване също не може 
никога да завърши. Леонардо превръ-
ща със своето изкуство крайното 
в безкрайно и отваря преди Копер-
ник затвореното пространство на 
света. 

Теоретичният принос на Леонардо 
не е в резултатите, а в новото по-
ставяне на въпросите, в различното 
задаване на проблемите. Не бива да 
си го представяме като модерен учен 
avant la lettre2. Интересува го не реше-
нието на проблема, а борбата с него 
и най-вече следването на често непо-
дозирани пътища на природата и ра- 
зума. Оттласква се от непосредстве-
ната задача и влиза в лабиринта на 
безкрайните възможности на света, 
като стремежът му винаги е да дос-
тигне скритата сила, която поражда 
феномените, да открие тайнствена-
та връзка на видимото с невидимото. 
Модерна е най-вече волята за знание 
на неговия търсещ и питащ дух: той 
не се чувства обвързан с постижени-
ята от миналото, няма пиетет към 
Античността, не се обляга на тради-
цията и авторитета, движи го един-
ствено неутолимото любопитство, 
неспирното наблюдение, неуморното 
усилие и удоволствие да изрази с чет-
ката и перото си видяното.

Мит означава на гръцки разказ. Ми-
тът Леонардо не e само и единствено 
обожествяване на гениалната лич-
ност на Леонардо, той е и разказ за 
изкуството в неговите отношения с 
науката и природата, за творческия 
акт като плодотворен обмен между 
опита, разума и въображението, за 
живописта като философия. Той се 
смята за omo sаnza lettere3, ала за да 
бъде действително художник, става 
математик, анатом, физиолог, ме-
ханик, геолог, философ. Изкуството 
му не е продукт на субективната му 
фантазия, Леонардо не е романтик. 
То е средство за изследване на реал-
ността, инструмент на познанието, 
най-висш израз на неговия наблюда-
ващ, откриващ, експериментиращ 
дух.

Няма впрочем нищо вярно в изра-
за, че не е нужно да знаеш, за да се 
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наслаждаваш на изкуството на Лео-
нардо. Неговите картини въздейст-
ват, разбира се, и на напълно неве-
жите, но можем да влезем в досег и 
разговор с тях само когато се научим 
да ги гледаме и разбираме, а затова е 
нужно и ние – като човека от Винчи – 
да четем и да се образоваме. С това 
именно изкуството се различава от 
развлеченията на популярната култу-
ра. И само тогава можем да излезем от 
баналностите и клишетата, които 
замъгляват погледа и оковават ума 
ни. Тогава и нашата непосредствена 
наслада от творбата става по-дъл-
бока, плътна, трайна. Нужни са ни и 
удоволствието, и размишлението. 

Изкуството е съчетаване на проти-
воположностите: картината е само 
предмет пред очите ни и същевре-
менно най-радикален израз на човеш-
кия творчески потенциал.

Леонардо, пише проницателно Гьо-
те, ни показва, че „всичко трябва да 
бъде съгласувано с природата и ра-           
зума“. Изключително голямо и трудно 
изискване по силите само на най-го-
лемия талант, „защото, изхождайки 
от индивидуалното, за да се издигне 
до всеобщото“, особено когато изо-
бразява фигури с „противоположни 
характери“, художникът се изправя 
пред „почти неразрешима задача“. Ала 
Леонардо го прави с такава свобода и 
лекота, че „безпрепятствено се из-
дига от земята към небето и слиза от 
небето на земята“.

Картините на Леонардо запленяват 
очите и душата ни с пълното овла-
дяване на формата, с тънкото чув-
ство за детайла, с неподражаемата 
изобретателност на цветовете, 
с интензивния и динамичен ритъм 
между пълно и празно, с хармонично-
то съчетаване на всичко с всичко, с 
единството в разнообразието на ця-
лото и особено със своята атмосфера, 
с неуловимото сливане на светлина и 
сянка, в което е тяхното запленяващо 
очарование. Леонардо дава с грациоз-
на изящност и ведрост съвършената 
и очевидна форма на лекото докосва-
не на Божествения полъх, за да ни поз-
воли да открием – между видимото и 
невидимото – онзи образ на красота-
та, който не успяваме сами никога да 
съзрем.

Франческо Мелци пише в писмото 
за смъртта на своя maestro: „Всеки 
оплаква загубата на човека, когото 
природата не ще съумее да възпро-
изведе“. Не преувеличава. Леонардо 
е апогеят на художника творец. Той 
обединява в хармонично напрежение 
различните, дори противоположни 
страни на европейския дух. Съвърше-
но владее двете най-големи оръжия 
на изкуството: изненадата и удивле-
нието. Изненадата от явяването с 
всяка негова творба на нещо ново, на 

нещо различно и неочаквано, което ни 
омайва и прелъстява, което пречист-
ва и преобразува нашите възприятия 
и разбирания, което ни дава други от-
правни точки в света, което разши-
рява и задълбочава нашия хоризонт и 
разбирания, което ни кара да мечта-
ем. Удивлението, което изпитваме 
пред картините му, е същото „пот-
ръпване“ от захлас и благоговение, 
което минава през нас при срещата 
ни със свещеното. Изкуството на Ле-
онардо е свещено, защото – едновре-
менно образ и блясък – неговата аура 
сияе с тайнствена, свръхестестве-
на красота. Ако изкуството е изкус- 
тво, то е свещено, инак просто не е 
изкуство. Картините на Леонардо 
– екстаз на сетивата, ума и духа – ни 
сграбчват, изтръгват ни от нас сами-
те и ни въздигат. Те ни позволяват да 
намерим място в света, откриват ни 
смисъла на живота, дават ни достъп 
до по-висшата реалност, откъдето и 
нашето ентусиазиране или увличане в 
божественото.

Козимо Медичи Стария обичал да каз-
ва, че „всеки художник рисува себе си“ 
– думи, които с особена сила могат 
да се отнесат към Леонардо, който 
сдържано признава: „Познавам някой, 
който всичките си образи ги е рису-
вал по живи модели и във всички тях 
могат да се видят движенията и чер-
тите на техния създател“. Неговите 
творби отразяват движението на ду-
шата не само на рисувания модел, но 
и на самия художник: търсещ, криещ 
се, крехък, безстрашен. За едни той е 
гениалният декадент, за други героят 
рационалист, ако отбележа само два-
та полюса на спектъра. Всеки изобре-
тява онзи Леонардо, който му подхож-
да. А самият художник? Той превръща 
всичко в изкуство: „пресечна точка на 
времето с вечността“.

Проф. Владимир Градев пре-
подава теория на религията 
в специалност „Културология“ 
на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ и „Филосо-
фия на религията“ в Нов българ-
ски университет. Основните 
му изследователски интереси 
са в областта на философията 
на религията, съвременната 
философия, културологията 
и политическите науки. От 
2001 до 2006 г. е посланик на 
България при Светия престол 
и Малтийския орден. Автор е 
на книгите „Силите на субек- 
та. Опит върху философията 
на Мишел Фуко“ (1999), „Прекъс-
ването на пътя“ (2000), „Поли-
тика и спасение“ (2005), „Меж-
ду абсолютното тайнство 
и нищото“  (2007),  „Това не 
е религия“  (2013), „Излиза-
ния“ (2015), „Разпознавания. По 
пътищата на душата“ (2017).

Владимир 
Градев

1 Красотата докосва със странността си 
(англ.). Б.р.
2    Изпреварил времето си (фр.). Б.р.
3    Човек без книжовност (ит.). Б.р.
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Как	си	обяснявате	очарованието	на	
Леонардо	да	Винчи	през	вековете?	

Леонардо да Винчи е преди всичко велик 
художник. И както всеки велик худож-
ник, е предопределен да предизвиква 
дълготрайно очарование. В него има 
толкова много неясноти, колкото и 
уникални черти, всички те допринес-
ли за неговата легенда. Помислете за 
неговия почерк например. Бидейки ле-
вичар, той пише от дясно наляво, но 
създава обърнати символи, неразга-
даеми без помощта на огледало. Ми-
сля също така и за андрогинността 
на неговите герои, които историците 
на изкуството са проучвали толко-
ва изчерпателно – било тези в „Тай-
ната вечеря“, в неговия „Йоан Кръс- 
тител“, или, разбира се, „Мона Лиза“.  
Освен чудесното качество на неговата 
живопис, която е безспорна, самият 
човек е бил достатъчно парадоксален, 
за да оформи собствената си леген-
да. Вероятно се е радвал да я създаде.  
Не смятам, че при рисуването на Мона 
Лиза Леонардо си e мислел, че прави 
само портрет на една дама. Вярвам, 

че той е бил наясно, че създава нещо, 
което ще предизвика любопитството 
на хората в продължение на векове. Той 
трябва да е знаел, че поколенията ще 
се опитват да разгадаят една голяма 
тайна, която съществува или може би 
не съществува. Леонардо е бил велик 
клоун, разбирал е по-добре от всеки 
друг как да играе с човешкото въоб-
ражение, за да създаде впечатление 
за тайна.

Паралелът с Рафаело е много показа-
телен. Рафаело също е гений, но всич-
ко в работата му е ясно и прозрачно. 
Той е много противоположен на Лео-
нардо, който ме поразява като една 

от онези „закачки“, към които дека-
дентството е толкова привързано. 
Винаги носи загадъчна усмивка, която 
може да означава едно нещо или съв-
сем друго. С една дума, той е велика 
загадка. 

Ако	Леонардо	ни	пленява	толкова	
много,	не	е	ли	и	защото	той	самият	
е	архетип	на	ренесансовия	гений	
–	индивид,	който	въплъщава	вели-
кото	пресичане	на	изкуството	и	
науката?	

Всъщност Леонардо е едновременно 
изключителен художник и гениален 
изобретател, който – въпреки че е 

Разговор	с	Умберто	Еко

Дори	след	пет	века	светът	
продължава	да	се	възхищава	на	
плодотворния	гений	на	Леонардо	
да	Винчи.	Днес,	може	би	повече	
от	всякога,	удивителното	
му	творчество	е	прекрасна	
загадка,	която	подхранва	нови	
интерпретации.	Как	да	разберем	
този	феномен?	Умберто	
Еко	ни	помага	да	проникнем	
в	личността	и	интелекта	
зад	големия	майстор.	С	него	
разговаря	Тома	Рение.

	Да	Винчи
Тайната на
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бъркал във всичко – е имал чудесни 
новаторски идеи и никога не е прес-
тавал да ги поставя на изпитание. За 
да отговоря на въпроса ви, бих казал, 
че Леонардо е инжектирал изкуство в 
своята наука, но не е бил в състояние 
да постави наука в своето изкуство.  
Да вземем например техническите 
аспекти на неговата цветова химия. 
Някои от неговите творби – като 
„Битката при Ангиари“ в Палацо Ве-
кио във Флоренция – са станали нераз-
познаваеми, защото не е могъл да си 
даде сметка за естеството на мате-
риалите си. И ако „Тайната вечеря“ е 
в толкова жалко състояние днес, то е 
поради грешки в изчисленията от не-
гова страна. Той е бил ужасен бояджия 
на практика, имал е навика да създава 

нови смеси от темпера, които впо-
следствие се оказват неустойчиви. 
Има един изключителен парадокс                                                            
при Леонардо да Винчи: парадок- 
са на човек, който може да създа-
де изключителни машини, но прави 
грешки в цветовата химия. Леонар-                                                    
до е безспорен гений. Що се отнася 
до строго научния аспект, бих казал, 
че той е бил голям техник. Фантас-
тичните устройства, които е проек-
тирал през целия си живот – били те 
летящи машини или подводници, или 
модели на водолазни костюми – и до 
днес разпалват човешкото въобра-
жение. Повтарям отново, че трябва 
да разделим приноса на художника и 
на учения. Като художник, той е пред-
виждал и очаквал всякакви извънредни 

технически възможности. Но също 
така е вярно, че повечето от негови-
те рисунки никога не биха могли да бъ-
дат осъществени на практика. Всъщ-
ност те са практически непрактични.

И все пак си остава фактът, че чове-
чеството се е нуждаело от такъв ге-
ний визионер. Леонардо е бил обладан 
от невероятно могъщо творчество, 
което дава криле на въображение-
то, така че след това скромните 
техници да могат да приложат тези 
неща на практика. Ако не е била изоб-                      
ретателността и фантазията на 
такива предшественици, техници-
те не биха имали с какво да работят.  
Историята постоянно илюстрира 
производителната сила на грешките. 
Производителността на грешките 
е това, което англичаните наричат 
serendipity, тоест способността да се 
правят щастливи и непредвидени от-
крития по случайност. 

Има дълъг списък от фалшиви убежде-
ния, оказали се плодотворни. Помисле-
те за Колумб, който е направил огром- 
на грешка в изчисление на размерите 
на Земята, но е бил движен от фикс 
идеи и в резултат е открил случайно 
Америка. Освен строгата случайност 
трябва да помислим и за практичес- 
ките последици от преднамереното 
фалшифициране. Вземете например 
прословутото писмо на презвитер 
Йоан, което играе важна роля в ро-
мана ми „Баудолино“. Този благовиден 
документ поражда съществуването 
на далечно и загадъчно християнско 
царство – първо в Средна Азия, а после 
в Средна Африка. Цялото португалско 
изследване на Африка е предизвика-
но от тази странна история, която 
не е нищо друго освен изключител-
но успешна средновековна измама.  
Но за да се върнем към Леонардо, нека 
добавим, че без неговите неработещи 
машини никога нямаше да разполагаме 
с изобретателния „стан на Жакард“! 
По същия начин, ако не е имало Жул 
Верн, може би нямаше да има НАСА 
и полетите на човек в космоса. Кой 
знае? Може би Леонардо повече от 
всеки друг олицетворява една епо-
ха – Ренесанса, в която изкуството, 

Леонардо да Винчи, Глава на Дева Мария, 1510–1513 г.
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Умберто Еко (1932–2016) е фи-
лософ, семиотик, медиевист 
и медиен семиолог. Като писа-
тел става известен през 1980 г.                                                                         
с романа „Името на розата“, 
за който през 1981 г. получава 
наградата „Стрега“. Следват: 
„Махалото на Фуко“ (1988), „Ос-
тровът от предишния ден“ 
(1994), „Баудолино“ (2000), „Тайн-
ственият пламък на кралица 
Лоана“ (2004) и „Пражкото гро-
бище“ (2010), „Нулев брой“. Сред 
многобройните му студии и 
есета – както академични, 
така и неакадемични – ще се за-
помнят „Отворената творба“ 
(1962), „Трактат по обща семи-
отика“ (1975), „Интерпретация 
и свръхинтерпретация“ (1990), 
„Кант и птицечовката“ (1997), 
„От дървото до лабиринта“ 
(2007), „Това не е краят на книги-
те“ (2009) в съавторство с Жан 
Клод Кариер и „Да сътворим 
врага“ (2011). През 2004 г. издава 
илюстрованата книга „Исто-
рия на красотата“, следвана от 
„История на грозотата“, а през 
2009 г. излиза „Световъртеж 
от списъка: как да внесем ред 
в понятия, предмети и образи“.

Умберто 
Еко

науката и духовността са въвлечени 
в игра на постоянен обмен. 

Леонардо	да	Винчи	пише,	че	„бо-
жественият	аспект	на	живописта	
е	такъв,	че	духът	на	художника	се	
преобразява	в	Бога“.	В	средата	на	
XVI	в.	Джорджо	Вазари	съзира	ерес	
в	такива	формулировки.	Бихте	ли	
казали,	че	Леонардо	е	еретик?	

Когато говорим за ерес, бих казал, че 
Леонардо е бил човек на своето време. 
Между XV и XVI в. италианският хума-
низъм е като цяло доста еретичен. 
Такъв е случаят с Пико дела Мирандо-
ла, както и с Марсилио Фичино, който 
се e заел с изследване на източната 
мъдрост, включително на египетска-
та и халдейската, където открива из-
точниците на християнското учение.  
Ренесансът, за разлика от Среднове-
ковието, не е имал много ясни бого-
словски основи. Великият период на 
синкретизма се превръща в начин да 
се изостави средновековната теоло-
гия. В „Реч за достойнството на чове-
ка“ на Пико дела Мирандола виждаме, 
че в даден момент човек става госпо-
дар на творението; на него му идва на 
ум да преобрази всичко. В този смисъл 
Пико се опитва да използва магията и 

цял набор от неща, които днес ни ка-
рат да се смеем, което не означава, че 
те не трябва да се приемат сериозно, 
тъй като тези грешки са се оказали 
плодотворни.

При хуманизма учените са били ере-
тици от гледна точка на официална-
та църковна доктрина. XV и XVI век 
са епоха на невероятно въображение, 
голям исторически тремор на твор-
чеството. Фичино e вярвал в магията, 
която изобщо не е смятал за фалшива 
наука, а по-скоро за неотделима от 
нея, тъй като позволява на човека да 
постави гения си в действие. Фичино 
е споменавал и за това, което днес 
наричат „мантри“, с други думи, ма-
гически призиви. Днес тези неща биха 
се разглеждали като някакво окултно 
„мамбо-джамбо“. 

Защо	мнозина	са	толкова	упорити	
в	търсенето	на	езотерично	значе-
ние	в	картините	на	Леонардо,	дори	
в	„Тайната	вечеря“?	

В окултната област можеш да кажеш 
и да правиш всевъзможни неща! Нас-
коро написах пародия на „Шифърът 
на Леонардо“ в алманах на библиофи-
ли, в която предлагам интерпрета-
ция на „Тайната вечеря“ на Леонардо 
чрез серия от загадъчни улики в кар-
тината: има тринадесет прозоре-
ца, но само единадесет врати и така 
нататък. Играейки си с тези числа, 
тъй като нумерологията позволява 
всякакви хипотези, открих числото 
666 в сърцето на „Тайната вечеря“. 
Разбира се, „Белегът на звяра“ вина-
ги се появява в такива изчисления.  
Човек би могъл да открие подобни и 
поразяващи смисли навсякъде. Дока-
зано е (иронично, разбира се), че от 
размерите на типичната кутия за 
вестници е възможно да се направят 
същите космически открития и маги-
чески дати (като падането на Римска-
та империя), които мнозина разчитат 
в размерите на пирамидата на Хеопс.  
Пресилената интерпретация не за-
почва с Дан Браун, а далеч преди това. 
Ако Фройд беше насочил психоанали-
тичните си изследвания към Рафае-
ло, а не към Да Винчи, той вероятно 
би открил същите неща. В студия-
та си „Един спомен от детството 
на Леонардо да Винчи“ (1910 г.) Фройд 
„открива“ обърнат лешояд в дреха-
та на Мадоната в една от творбите 
на майстора – „Св. Анна с Мадоната 
и Младенеца“. Потърсете лешояд в 

картините на Мондриан и има голям 
шанс да го намерите – стига да е гео-
метричен лешояд, разбира се.

Превод Соня Александрова

Тома Рение е френски писател и жур-
налист. Френска версия на това 
интервю се появява в № 299 на сп. 
L‘Histoire, 2006 г. 

Леонардо да Винчи, Етюд за глава на Леда,
1504 г.



14

май 2019

Художник, скулптор, изобретател, 
военен инженер, сценограф, анатом, 
мислител, човек на науката – Лео-
нардо е архетип на универсален ум 
от Ренесанса, въплътил идеала за по-
знание чрез разума и опита. Неговият 
съзидателен гений и ненаситното 
му любопитство изразяват вроде-
ното желание на човека да преодолее 
собствените си граници. 

В Италия голямата част от събити-
ята, посветени на 500-годишнината 
от смъртта му, се пада на Милано,	
където Леонардо пребивава почти 
20 години. Център на всички съби-
тия е замъкът Сфорца. В новооткри-
тата след току-що приключената 
реставрация Sala delle Asse (залата 
с дървените стени, които навреме-
то са я покривали) се виждат и следи 
от подготвителната рисунка на Ле-
онардо със сух въглен или четка, чи-
ито пейзажни фонове имат огромно 
въздействие. В нея е изложбата „Ле-
онардо и залата на дървените стени 
между природата, изкуството и на-
уката“ (май–август). Тя задълбочава 
иконографските и стилистичните 
връзки между декорациите на залата 
и творби на други майстори от Тоска-
на, Милано и страни отвъд Алпите.

В „Оръжейната зала“ (май–януа-
ри 2020) има мултимедийна раз-
ходка в пространството и време-                                 
то в Милано от епохата на Леонардо. 
Градът оживява така, както го 
е предвиждал или виждал той, 

пребивавайки там. Визуална карта 
представя съхранени артефакти в 
града, музеите, църквите, сградите.  
Друга важна изложба е „Атлантичес-                               
кият кодекс – рисунки от френския 
период“ (юли–септември), която ще 
представи 23 рисунки от кодекс, 
създаден през френския престой на 
Леонардо. 

Ако в Италия основната тежест пада 
върху Милано, в Европа най-важната 
част по брой и по престиж на подгот-
вяните събития се пада на Франция. 

Леонардо прекарва последните три 
години от живота си в долината на 
Лоара, по-точно в град Амбоаз,	 къ-
дето през 1516 г. на 64 години приема 
поканата на краля на Франция Фран-
соа I. Носи в своите куфари ръкописи, 
бележки и три картини – „Мона Лиза“, 
„Йоан Кръстител“ и „Света Ана с Ма-
доната и Младенеца“. Назован е „пър-
ви художник, инженер и архитект на 
краля“ от Франсоа I. Историческа ис-
тина, която си струва да се припом-
ни на Италия, е, че Леонардо да Вин-
чи отива във Франция, примамен от 
предложената му висока заплата. Той 
вече се е уморил да тича между дворо-
вете на Медичите, Сфорца и папите, 
за да получи заплащане или да види 
осъществени много от произведени-
ята си. Във Франция те вероятно не 
биха останали недовършени.

Замъкът Амбоаз приютява инста-
лацията „1519, смъртта на Леонардо 
да Винчи – реконструкцията на един 
мит“ (май–август). 

Замъкът Кло	Люсе, предоставен на 
Леонардо от краля Франсоа I, също 
ще уважи видния си обитател. От 18 
юни до края на годината в него се по-
мещава изложбата „От Кло Люсе до 
Лувъра, три шедьовъра на Леонардо 

да Винчи“. Съвместно с краля Лео-
нардо прави проект за идеален град, 
който по-късно се превръща в замъка 
Шамбор. Леонардо не доживява из-
граждането му, но негова е идеята за 
стълбата с двойната спирала. Именно 
в Шамбор	– символ на Френския рене-
санс, ще се проведе международен ар-
хитектурен конкурс (май–септември), 
обхващащ миналото (с историята на 
замъка) и бъдещето (с търсенето на 
утопичния град на XXI век). Пак там 
ще има изложба за духа на хуманизма и 
музикален фестивал (юни–юли).

От долината на Лоара се прехвърляме 
в Лувъра за изложба (24 октомври–24 
февруари 2020), създадена с „цел да се 
съберат възможно най-много карти-
ни на Леонардо“ според признанието 
на директора на музея Жан-Люк Мар-
тинез. Амбицията е дори да се покаже 
картината „Спасителят на света“ 
(Salvator Mundi), закупена от Минис-
терството на културата и туризма 
на Саудитска Арабия за астрономи-
ческата сума от 450 милиона долара, 
най-скъпата картина, продадена до-
сега на търг. 

По повод на тази изложба се разго-
ря двегодишен спор между Италия и 
Франция. Още през 2017 г. Франция 
изпрати списък с искани 28 творби 
на Леонардо до предишното итали-
анско правителство. Контактите 
между двете държави не са били на 
политическо ниво, имало е само обмя-
на на мнения относно възможността 
за заемане на творби, които да бъдат 
показани. След смяната на минист-
рите на културата на двете страни 
(юни 2018) спира и цялата операция. 
След 1200 разменени имейла Италия 
предлага: „Да поговорим“, както пише 
италианският вестник „Ил Соле 24 
Оре“. 

Соня Александрова

Флоренция,	специално	за	„Култура“
„Славата	на	името	му	
толкова	се	разпространи,	
че	не	само	беше	оценена	
още	по	негово	време,	но	
достигна	и	до	потомците	
след	смъртта	му“.	
Така	пише	през	1550	г.																
Джорджо	Вазари	за	
Леонардо	да	Винчи.	

между

Италия
и Франция

Разпънат между
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„Италия и Франция се сблъскват за 
Леонардо“ – отбелязва испанският 
всекидневник „Ла Вангуардия“: „От-
ношенията между Италия и Франция 
не са от най-добрите, откакто на 
власт е новото правителство. Никой 
обаче не можеше да си представи, че 
дипломатическите напрежения ще 
засегнат и света на изкуството. Ня-
колко месеца преди отбелязването 
на 500-годишнината от смъртта 
на Леонардо Италия реши да лиши 
Лувъра от най-хубавите картини на 
флорентинския гений и обяви, че иска 
да преразгледа „срамната“ спогодба. 
„Не защото е Франция, същото би се 
случило и с Финландия… Леонардо е 
италианец, във Франция той само се 
е споминал.“

„Френско-италианско напрежение за 
Леонардо да Винчи“, извежда френ-
ският вестник „Монд“ на първата си 
страница. „Честването на Леонар-
до създава бурни напрежения между 
Франция и Италия.“ В ход са прегово-
ри, допълва източник на вестника.  

„Уфици“ няма да даде картини на 
Лувъра, но сме на разположение за 
рисунките на Леонардо“, заяви ди-
ректорът на флорентинския музей 
Айке Шмид на пресконференция в Рим. 
„Италия откри честванията, Фран-
ция ще ги закрие – продължи той. – 
Лувърът основателно не разрешава 
„Джокондата“ да излезе от музея. Ние 
прилагаме същото правило за трите 
шедьовъра на Леонардо – „Благове-
щение“, „Поклонението на влъхвите“ 
и „Кръщение Христово“. Между друго-
то, те са включени от 2009 г. в спи-
съка на картините, неподлежащи на 
изнасяне от музея. И този отказ не е 
прищявка на директора на „Уфици“.“

В края на февруари тази година ми-
нистрите на културата на Италия и 
Франция се срещнаха в Милано, за да 
уточнят подробности за голямата 
изложба в Лувъра. „Леонардо е ита-
лианец, но не е само това, той е ев-
ропейски и универсален гений – заяви 
министър Алберто Бонизоли. – Мисля, 
че Италия и Франция могат да си съ-
трудничат, за да направят чества-
нията за него по-величествени. Така 

те ще демонстрират, че културата 
е инструмент за диалог без граници и 
ограничения.“

Климатът определено се промени, 
но не и системата, подчертават от 
италианското Министерство на кул-
турата: онова, което не бива да се из-
нася, за да се съхрани, остава. Италия 
ще представи на френските си коле-
ги списък на картините на Леонардо, 
които са на разположение. Лувърът в 
замяна пък ще изпрати на Италия спи-
сък с картини за голямата изложба в 
Рим, посветена на 500-годишнината 
от смъртта на Рафаело (2020). 

И така, вече е сигурно, че от Италия 
ще излязат „Разрошеното момиче“ 
(Национална галерия „Парма“), някои 
важни рисунки, копие на „Леда и ле-
бедът“ („Уфици“), „Свети Йероним“ 
(Ватикански музеи) и „Портрет на 
музикант“ (галерия „Амброзиана“, Ми-                                 
лано), притежание на Ватикана. Под 
въпрос е „Витрувианският човек“ 
(Академията във Венеция). Директо-
рът на „Уфици“ Айке Шмид отново 

повтори отказа си. Двете държа-
ви подчертават, че няма конкурен-
ция, а вече са в сътрудничество.  
 
На 2 май – датата на смъртта на Ле-
онардо да Винчи – започна официал-
ното честване с биенето на камбана, 
специално излята от италианската 
федерация на звънарите, в двора на 
президентския дворец Куиринале в 
Рим от италианския президент и в 
присъствието на групи от ученици. В 
същия ден френският президент Ема-
нюел Макрон и италианският му коле-
га Серджо Матарела откриват заедно 
тържествата за Леонардо в Париж.

Честванията отдават почит на този 
необикновен интелект, на неизчер-
паемите интуиции в творчество му, 
проектирани и в бъдещето. Те над-
хвърлят времето (XV–XVI век) и прос-
транството (Италия–Франция) на 
неговото съществуване, възвисяват 
се до модела на една гениалност, коя-
то ни дава възможност да възприемем 
не само твореца, но и човека Леонардо 
да Винчи.

Италия

Леонардо да Винчи, Етюд за мъжка глава, 1507 г.
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Доминик	Волтон: Знаете ли, мисля си 
за относителната самота, в която 
пребивавате тук. Разбирате ли ме?

Папа	Франциск: Да.

Доминик	Волтон: Съвсем сам. 

Папа	Франциск: Не.

Доминик	 Волтон: Разбира се, че не. 
Но пък не можете да излизате, да се 
разхождате.

Папа	Франциск:	Да, но съм щастлив.

Доминик	Волтон: Теорията за кому-
никацията, която защитавам от го-
дини, е хуманистична и политическа 
теория, а не техническа и икономи-
ческа. Тук съм близък до вас! Ала тази 
хуманистична теория е в малцинство, 
защото светът предпочита техни-
ката и икономиката. И все пак най-                                                                                
важното е човекът, диалогът, а не 
техниката. Връзката с човека над-
могва дори поразяващото съвършен-
ство на техниката… Тук се връщам 
към вашата идея за прокарването на 
мостове. И най-първото нещо е да 
стиснеш ръката на човека!

Папа	Франциск: Обичам да говоря за 
езика на жестовете. Прекрасна форма 
на комуникация. Тъй като от петте 

сетива най-важно е осезанието, да 
докоснеш…

Доминик	 Волтон: На тази тема бе 
посветен и един от броевете на съз-
даденото от мен сп. „Хермес“ – „Пъ-
тят на сетивата“. Целта бе да из-
тъкнем ценността на осезанието, 
вкуса и обонянието, силно подценени 
днес заради виждането и чуването.

Папа	Франциск:	На 21 години се озо-
вах пред прага на смъртта вслед-
ствие на тежка белодробна инфек-
ция. Изрязаха ми част от единия дроб. 
Семейството и приятелите ми иска-
ха да ме видят, всички ми пожелаваха 
„кураж!“. А аз изгарях от желание да 
ги отпратя надалеч, всичките! Сетне 
дойде да ме види една монахиня, жена 
на възраст, която ме бе подготвя-
ла за първо причастие. Тя ме хвана за 
ръка. И ме умиротвори… Преди да си 
тръгне, ми каза: „На път си към под-
ражанието на Иисус“. Така си тръгна. 
Замислете се обаче какво чуваме, щом 
отидем на погребение. Всички тези: 
„Ох, мамо!“. Вместо да се прегърнем и 
целунем по бузите! Нямаме думи пред 
тайнството на другия човек. Когато 
искам да предам нещо на някого, тряб-
ва да осъзная дълбоко, че съм изправен 
пред тайнството на другата лич-
ност. Би трябвало да мога да общувам 
от дълбините на моето тайнство, на 
моя опит, възможно най-мълчаливо. А 
в пределни ситуации – само чрез до-
пир. Ако се замислим, това е езикът на 
децата. Когато гледам едно дете, ко-
гато съм пред него, даже не го питам: 
„Как върви, как е в училище?“. Просто 
правя така (жестове). Близостта се 
изразява с жестове.

Доминик	Волтон:	Първия път, когато 
ви видях, усетих потребността да ви 
докосна. Да вляза в контакт. Не знам 
позволено ли е да се докосват папите, 
но усетих такава потребност…

Папа	Франциск: На 28 години учех фи-
лософия и прочетох една статия на 
немски писател, който твърдеше, че 
най-човешкото сетиво е осезанието.

Доминик	Волтон: В тази връзка имам 
някои въпроси върху мълчанието – 
мълчанието и комуникацията.

Папа	Франциск: От моя опит мога да 
кажа, че общуването без мълчание за 
мен е невъзможно. В най-автентични-
те опити на приятелството и любов- 
та – към бащата, майката, братята 
– най-прекрасните мигове са тези, в 
които се смесват словото, жесто-
вете и мълчанието. Един приятел 
дойде да ме види миналата седмица: 
„Как е? – Добре“. Бяхме тук, той и аз… 
Говорихме за разни неща. Той ми раз-
каза за жена си, синовете и внуците. 
В един момент замълчахме. В умирот-
ворение. Беше хубаво. После ми зададе                                                                       
въпрос, аз го запитах нещо. Прекарах-
ме близо час заедно, но мисля, че през 
половината време не промълвихме 
нито дума. Имаше обаче общение на 
мира и приятелството. Беше хуба-
во. Бях щастлив, той също. Ала това 
мълчание не трябва да бъде като ни-
шестето, което слагат на ризите, за 
да ги колосат: има и закостеняло, фор-
мално мълчание, което всъщност не е 
мълчание.

Доминик	Волтон:	То е протоколно…

Папа	Франциск: Това не е мълчание. 
Мълчанието е нежно, емоционално, 
топло. И скръбно в трудни мигове. 
Няма качествено общуване без тако-
ва мълчание. Тъкмо в мълчанието се 
ражда възможността да чуеш, да раз-
береш, да се опитваш да разбереш, да 
страдаш, ако не разбираш. Не разби-
рам и страдам. Истинската комуника-
ция е човечна.

Да минем към Бога. Общението е тро-
ица, тайнство по начина, по който се 

С	папа	Франциск	разговаря	
социологът	Доминик	Волтон

Как	общуваме	днес?	
Изчерпва	ли	се	
комуникацията	само	
със	словото?	Възможна	
ли	е	тя	без	досега	и	
мълчанието,	а	също	без	
яденето	и	пиенето?	Кой	
е	най-човешкият	мост?	
И	какви	са	четирите	
основни	заплахи,	пред	
които	са	изправени	
медиите	днес?	Откровен	
диалог	между	един	римски	
папа	и	един	социолог	на	
комуникацията.	

комуникацияИКултура
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препредава. Библията ни казва, че Бог 
е сътворил мъжа и жената по Свой об-
раз. Същото е валидно и за начина, по 
който те трябва да общуват помеж-
ду си. Чрез словото, ласките, сексуал-
ността, мълчанието… Всичко това е 
свято. Комуникацията не се купува. 
И не се продава. Тя се дава. Може да се 
общува по автентичен начин, както 
го правим сега. И обратното, наподо-
бяването на общуване е манипулация, 
измама. Преди често гледах по теле-
визията – от 1990 г. вече не гледам 
телевизия, дадох обет пред Светата 
Дева – разговори с важни хора: ар-
тист, лекар, учен или студент, които 
разговарят помежду си. Ала рядко съм 
ставал зрител на реално общуване.

Доминик	 Волтон: Има само роли? А 
знаете, че комуникацията е нещо 
далеч по-сложно. Понякога се случва 

нещо, убягващо даже на действащи-
те лица…

Папа	 Франциск: Размишлявах над 
това, когато трябваше да напиша 
обръщение към младите хора, с които 
се срещнах в Краков през 2016 г. Взех 
образа за изграждането на мостове, 
а не на стени. И в главата ми витае-
ше следната мисъл: а кой е основни-
ят мост? Каква връзка едно човешко 
същество трябва да изгради с някое 
друго? Кой е най-човешкият мост? 
Да подадеш ръка. Щом стисна нечия 
ръка, аз правя мост.

Доминик	 Волтон: Да, разбира се… 
Първият мост е това. Подканвате ли 
всички да градят мостове към вас?

Папа	Франциск: Да. За пръв път та-                                                               
зи идея ми дойде спонтанно в Ке-
ния. Големият стадион в Найроби бе 

препълнен с младежи. Беше дошъл и 
президентът на републиката, ми-
нистър-председателят, министри. 
Казаха ми, че най-горещата тема е 
„трибализмът“ – твърде могъщ в 
Африка. Кения е страна с голямо мно-
зинство християни – католици и ан-
гликани – а президентът е католик. 
Ала бяха дошли всякакви – християни, 
но и мюсюлмани. Имаше и африканци 
от враждуващи племена. Аз обаче не 
говоря добре английски, защото имам 
фонетичен проблем, даже испански 
не говоря добре. Имам проблем с про-
изношението и трябва да се упраж-
нявам много, за да произнеса думите 
коректно. А трябваше да държа реч. 
Слава на Бога, имах прекрасен прево-
дач, местен свещеник, дошъл от Гиб- 
ралтар, който говореше прекрасно 
испански и английски. Той разбра какво 
искам да кажа, тъй като ме познаваше 

Доминик Волтон и папа Франциск © L’ Osservatore Romano
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добре. В един миг му казах: „Не мога да 
говоря като за стадион, пълен с мла-
дежи“. И започнах да импровизирам 
на испански, а той ме следваше в пре-
вода. Ако не разбираше нещо, допъл-
ваше в същото русло. В един момент 
стигнах до ключовия въпрос – за три-
бализма – и призовах: „Да спрем три-
бализма! Повторете с мен: да спрем 
трибализма! Но го кажете с ръце, нека 
направим мостове!“. И целият стади-
он се хвана за ръце, дори президен-
тът на републиката. Изградиха тези 
мостове. Започнаха да размишляват 
над факта, че първият човешки мост 
е в това да си подадем ръце. 

Доминик	Волтон: На месата се прави 
точно това. Да, комуникацията е пре-
ди всичко човешка и физическа.

Папа	Франциск:	Не сме ангели!

Доминик	Волтон:	Разбира се. Онова, 
което харесвам в Латинска Америка и 
в Африка, е именно това, че там има 
досег между хората. За разлика от 
Съединените щати, където зад кра-
сивите взаимни усмивки има толкова 
дистанция. Ледено усещане. Никой не 
смее да докосне другия, всички се боят 
от обвинения в посегателство…

Папа	Франциск: И защо? Винаги в та-
кива случаи се сещам за филма „Пирът 
на Бабет“1… Трудно е да си предста-
вим, дори между християни, служение, 
основаващо се единствено върху сло-
вото. Необходимо е да разчупим хляба, 
да отпием от чашата, да се прегър-
нем, да се приветстваме… Онова, кое-
то се вижда съвсем ясно в този филм, 
е преобразяването на хората, „зат- 
ворени“ дотогава в словото, които 
след корабокрушението имат шанса, 
благодарение на френската готвач-
ка, да се научат да бъдат щастливи 
другояче.

И после, има нещо друго, което 
бих искал да споделя по повод на 
комуникацията.

1  Филм на датския режисьор Габриел Аксел 
(1987 г.), носител на Оскар за най-добър чуж-
дестранен филм през 1988 г. Б.пр. 

Лично аз почти не пия. Поне не всеки 
ден. Но човешки погледнато, не мо-
жем да си представим качествено об-
щуване, ако не се яде или не се пие, ако 
не правим нещо заедно. Допир, ядене, 
пиене. Виното е символ на това. Вино-
то, както е казано в Библията, весели 
човешките сърца. Неемия, виждайки 
хора да плачат в храма, след като са 
чули словата на Закона, им казва: „Не 
тъжете и не плачете… идете, яжте 
тлъсто и пийте сладко, и провож-
дайте дялове на ония, които нямат 
приготвено“ (Неем. 8:9-10). Ето как 
свършва празникът Господен… Ко-
муникацията винаги свършва така 
– казвам го не само в религиозен или 
сакрален смисъл, а в човешки… Има ис-
тинско общение в яденето и пиенето.

В Аржентина има един много хубав из-
раз. Когато искаш да говориш с няко-
го, се казва: „Нека се видим, за да пием 
по едно кафе“. За да пием по едно кафе. 
Не за да говорим, а за да „пием по едно 
кафе“. Разбира се, че идеята е да се го-
вори по работа, да се общува… И все 
пак става дума за едно „кафе“. В случая 
вярвам, че архетипът е виното. Ще ви 
разкажа един анекдот, който навярно 
ще ви разсмее. В Армения ми подариха 
Ноев ковчег. Сигурно сте го видели по 
телевизията: голям бронзов ковчег, 
тежащ, струва ми се, близо един тон. 
А ние заедно с патриарха трябваше 
да засадим по едно малко маслиново 
дръвче. Ала ковчегът все не идваше, 
тъй като беше твърде тежък, нато-
варили го бяха на специален кораб. По-
питах патриарха: „Ной вътре ли е?“. А 
той ми отговори: „Не, не!“, аз добавих: 
„Питам само, да не би да е пийнал…“. 
Нали Ной е измислил виното. Впро-
чем арменците твърдят, че правят 
най-хубавия коняк в света. Патриар-
хът ми каза: „Не, не, освен това Ной е 
бил опиянен не от виното, а от Ара-
рат...“. Има една прекрасна библейска 
сцена за прекомерната употреба на 
вино: става дума за Ной, който се опи- 
ва и лежи гол в шатрата си. Единият 
му син вижда своя гол пиян баща и се 
смее. Другите двама обаче, на които 
той обажда за случилото се, идват да 
го покрият. Прекомерната употре-
ба на вино също поражда нежност. 

Разказвам всичко това, за да подчер-
тая, че е невъзможно да се установи 
истинско общуване, без да се изгради 
мост или без да се яде. Само словото 
не е достатъчно. Съществува и друго 
средство за комуникация: танцът.

Доминик	Волтон: Да, средство, което 
е великолепно и физическо.

Папа	 Франциск: Народът общува 
чрез танца. Тоест общува чрез тя-
лото си, чрез цялото си тяло. Има и 
друг начин за общуване: риданията. 
Да плачем заедно. Когато жена и мъж 
бдят над болното си дете, те плачат 
заедно с надеждата, че то ще се изле-
кува. Да танцуваме, да си стиснем ръ-
цете, да се прегърнем, да ядем и пием 
заедно, да плачем… Не сторим ли тези 
неща, общуването не е възможно. 
Понякога ми се случва, казвам го съв-
сем искрено, да спра да проповядвам, 
тъй като имам желанието да заплача. 
Когато съм потопен наистина в про-
поведта, аз общувам с народа. Ще за-
върша с още един елемент, без който 
е невъзможна комуникацията: играта. 
Децата общуват чрез играта. Играта 
има качеството да развива нашата 
изобретателност. Колко са креатив-
ни децата!

Доминик	Волтон:	Да, те изобретя-
ват непрекъснато.

Папа	Франциск: Футболът ни днес е 
в упадък, защото изгуби човешкия си 
усет за комуникация, който прите-
жаваше аматьорският футбол. Ето 
примери и за друго измерение, кое-
то не искам да забравяме: истинско-                       
то общуване е безвъзмездно. Безвъз- 
мездността означава да си способен 
да си губиш времето. Не знам разказ-
вал ли съм ви за една семейна двойка, 
която отбелязваше своите 60 години 
брак? Тук по време на аудиенциите в 
сряда идват много младоженци. Ня-
кои са сключили брак преди шест ме-
сеца и често идват за благословение, 
когато младоженката е вече с голям 
корем и иска да го благословя. Много 
е красиво. Сред тях има обаче и хора, 
сключили брак преди петдесет или 
шестдесет години. В такива случаи 
аз обикновено им задавам въпроси, за 
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да ги разсмея: „А кой от двамата е бил 
по-търпелив?“. Отговорът винаги е: 
„И двамата!“. Така веднъж се срещнах 
с едно семейство, в което съпругата 
се е омъжила, когато е била на 15 годи-
ни, а мъжът – на 17. Шестдесет годи-
ни брак – сега те бяха съответно на 
75 и 77 години. Ала бяха все още краси-
ви, имаха прекрасни очи. Попитах ги: 
„Карахте ли се?“, а те ми отговориха: 
„Постоянно“. – „Ала сега сте щастли-
ви от съвместно изминатия път?“ Те 
замълчаха, погледнаха се в очите и ми 
казаха: „Влюбени сме“. Вижте комуни-
кацията по повод на тяхната любов: 

първо се погледнаха, после ми отгово-
риха. Жестът говори сам за себе си.

Възрастните разговарят много с мен, 
изпитвам голяма нежност към тях. 
Когато виждам възрастни хора, осо-
бено възрастни дами с невероятен 
блясък в очите, винаги нареждам да 
спрат папамобила. Те казват толко-
ва мъдри неща. Смятам, че в днешния 
свят е дошло времето на старите 
хора, на бабите и на дядовците.

Вярно е, че този свят иска да е ефика-
сен, но пък отблъсква младите, защо-
то не им дава работа, а пък отблъск-
ва и възрастните, защото ги вкарва 
в старчески домове. Така светът по-
ема по пътя на самоубийството. Има 
го обаче това пророчество в книгата 
на Иоил (2:28): „Старците ви ще съну-
ват сънища, и момците ви ще виждат 

видения“. Дошло е времето старците 
да разкажат сънищата си. За да мо-
гат младите да сбъднат виденията си 
и да променят света. А не е времето 
на средната възраст, така да се каже 
на зрелите хора. Не, действащите 
лица, които ще спасят света, са тък-
мо тези две групи. При условие че ста-
рите сънуват и разказват сънищата 
си, а младите, обсебени от тези виде-
ния, ги пренесат нататък.

Има една сцена в Евангелието, която 
особено ме вълнува: представянето в 
Храма. На четири пъти в този пасаж 

от Евангелието (Лук. 2:22-38) се уточ-
нява, че младенците ще извършат За-
кона, а на три пъти се подчертава, че 
има двама старци – Симеон и Анна – и 
че Дух Свети е върху тях. Именно на 
тях е дадено вдъхновение от Светия 
Дух. И младите трябва да получат от 
тях това вдъхновение и да осъщест-
вят пророчествата. Струва ми се, че 
започвам да проповядвам!

Доминик	Волтон: Когато приемате 
държавни ръководители и други лица, 
в личните ви срещи има ли време за 
мълчание?

Папа	Франциск: Общо взето, не. Не, 
защото има протокол. Не с държавни 
ръководители, но с двама по-млади 
премиери или с по-млади парламен-
таристи ми се е случвало обаче да 
помълча.

Доминик	Волтон: Защо не търсите 
системно миг на мълчание с държав-
ните ръководители? Би било добре 
по време на международните срещи 
да има малко мълчание. Може би то-
гава ще се случи нещо, някакво автен-
тично общуване. Днешният свят е 
толкова опиянен от скоростта, ин-
терактивността и шума, че по време 
на едно официално посещение бихте 
могли да кажете: „Ако искате, нека 
помълчим“. Може би това ще бъде въз-
можно и същевременно силно.

Папа	Франциск: Успях да го направя с 
множеството на площад „Св. Петър“. 
След молитвата „Ангел Господен“ по-
молих за кратко мълчание и площадът 
отговори на това искане с мълчание.

Доминик	Волтон: Във вечерта на из-
бора ви, когато излязохте на балкона, 
също помолихте за мълчание.

Попа	 Франциск: За миг на мълча-
ние, на молитва. И хората реагираха 
благожелателно.

Доминик	 Волтон: Темата за мълча-
нието, ако съумеете да я популяризи-
рате, е основополагаща в един свят, 
който е твърде шумен, забързан. Да 
има малко мълчание – това би бил 
учудващ човешки принос. Как да изра-
зим доброто, любовта към другия, ми-
лосърдието в един свят, обезобразен 
от шума и взаимодействията?

Папа	Франциск: От опита си с ме-
диите и със света на комуникацията 
знам, че те възприемат само онова, 
което им изнася. Медиите са изправе-
ни пред четири опасности. Не говоря 
за комуникацията, а за медиите. Пър-
вата е дезинформацията. Да кажеш 
само част от нещата – тази, която 
ти отърва. Имам предвид информа-
ционните издания: те изграждат у чи-
тателя погрешно съждение за дейст-
вителността, предоставяйки му едва 
половината от фактите. Втората 
опасност е клеветата. Да опетниш 
другия. Клеветата, както казва Се-
вилският бръснар, не е лек бриз, а 
ураган. Третата е очернянето. Някой 
може да е правил грешки в миналото 
си, но може и да се е променил, дори 
да е поискал прошка. Установяваме, 

Кадър от филма „Пирът на Бабет“, 1988 г.



21

май 2019 

като

че поведението му е различно. Опас-
ността е, че медиите, в стремежа 
си да подронят авторитета му, не-
прекъснато припомнят това минало. 
Четвъртата опасност е друга една 
„болест“ на медиите – доста тъжна и 
неприятна – да изпъстряш разказите 
си с най-отвратителни, брутални и 
воайорски детайли.

Тези четири опасности съзираме на-
всякъде в социалната комуникация и 
в медиите.

Доминик	 Волтон: Същото е и в ин-                                                                                
тернет.

Папа	 Франциск: Свикнахме с това. 
Трудно е да се намери в медиите ня-
кой, който да описва ситуацията, без 
да опетнява. Без да спестява част от 
нещата, без да накърнява достойн-
ството на другия.

Доминик	Волтон: Да, достойнството 
на личността.

Папа	Франциск: Според мен медиите 
трябва да съхраняват достойнство-
то на личността. 

Доминик	Волтон:	Всичко, което каз-
вате, аз го пиша от двадесет-три-
десет години. Ала никой не ме чува. 
Надявам се вас да чуят в по-голяма 
степен… А защо Църквата говори не 
за „комуникация“, а за „социална кому-
никация“? Поне след Втория ватикан-
ски събор?

Папа	Франциск: В решенията на Съ-
бора няма да откриете много върху 
антропологията на комуникацията. 
Знаете ли къде може да има нещо? В 
„Теология на тялото“ на Йоан Павел II.                           
Той говори за брака и прави „теология 
на тялото“, която скандализира мно-
зина. А всъщност той обяснява как 
жена и мъж да общуват без страх, по 
естествен начин. Мисля, че за пър-
ви път един папа, както и Църквата, 
говори за личната, а не за социална-
та комуникация. А комуникацията е 
винаги социален факт, дори когато е 
лична.

Доминик	Волтон: Да, винаги. Защото 
комуникацията е отношение, това е 
другият.

Папа	Франциск: А да общуваш, това 
означава да се повериш в ръцете на 
другия.

Доминик	Волтон: Да, така е. Но све-
щениците са често толкова заети, не 
са на разположение. Човек не дръзва да 
ги заговори. Имаш усещането, че вър-
шат много важни неща, по-важни от 
нас, ако разговарят с Бога…

Папа	Франциск: Самият Иисус е бил 
твърде зает. И все пак, когато един 
стотник дошъл и му казал, че слугата 
му е болен, Иисус отговорил: „Ще дой-
да“. Човекът рекъл, че не е достоен 
Той да влезе под покрива му, но Иисус 
повторил: „Ще дойда!“ (Мат. 8:5-10). 
Когато се приближил до градските 
врати на Наин и видял, че изнасят 
мъртвец, едничък син на вдовица, Той 
се приближил, докоснал я, а тя започ-
нала да плаче. После докоснал ковчега 
на момъка и станало чудо (Лук. 7:11-16).                        
Да се приближиш. Ето заключението, 
до което искам да стигна: не може 
да има Църква на Иисус Христос, 

отдалечена от хората. Църквата на 
Иисус Христос трябва да бъде при-
вързана към хората, свързана с тях. 
Обратното би било да постъпваме 
като някои политици – не всички, да 
не ги осъждаме вкупом – които се ин-
тересуват от хората само по време 
на изборните кампании, а после ги 
забравят. За мен близостта, дори в 
пастирския живот, е ключът на еван-
гелизацията. Не можем да евангелизи-
раме без близост.

Разказаха ми една история, чийто сви-
детел е бил един мирянин. „Някакъв 
човек се откъснал от семейството 
си, прекъснал всякаква връзка с него. 
Но един ден бил хоспитализиран със 
заболяване в терминален стадий. В 
съседното легло лежал друг човек със 
същата болест. Дошъл капеланът, 
разговарял с другия болен, но не могъл 
да изтръгне нито дума от нашия чо-
век. Изцяло затворен, този човек не 
разговарял с никого. Един ден човекът 
от съседното легло го помолил да му 
донесе подлогата. Така онзи за първи 
път се надигнал и станал. После чове-
кът го помолил да я измие в банята и 
пак да му я донесе. В този миг наши-
ят човек започнал да изпитва без-
покойство, огромно безпокойство… 
Започнал да разговаря с лекуващите 
го, с другите, все едно, че този акт 
на близост през страдащото тяло 
му отворил врати. И три дни по-къс-
но, когато капеланът отново дошъл, 
той го извикал и заговорил с него за 
живота си… Не знам какво е казал на 
капелана, но поискал причастие и се 
споминал същата вечер.“ Тази исто-
рия ме накара да се сетя за притчата 
за единадесетия час. Ето как един акт 
на близост, изпълняването на една 
дори неприятна услуга към другия, 
може да отвори нечие сърце. Това го е 
освободило.

Искам да спомена и за друг истори-
чески акт на общуване. На площад 
„Рисорджименто“ идваше полски без-
домник, често пийнал. Когато си пий-
ваше, той разказваше, че бил съученик 
от семинарията на Йоан Павел II, по-
сле заедно станали свещеници, но той 
напуснал свещеничеството. Никой не 
му вярваше. Някой спомена обаче за 

Книгата на папа Франциск „Политика и 
общество“, разговори с Доминик Волтон
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Доминик Волтон (род. 1947 г.) е 
френски социолог. Той изследва 
сферата на комуникацията с 
особен акцент върху мястото 
на човека и демокрацията в 
нея, а не толкова на техника-
та и икономиката: „Да мислим 
комуникацията“ (1997), „Интер-
нет и след това?“ (1999). Заедно 
с Жан-Луи Мисика е автор на 
книгите с интервюта: „Ангажи-
раният наблюдател“ (разговори 
с Реймон Арон, 1981) и „Избор 
на Бог“ (разговори с кардинал 
Жан-Мари Люстиже, 1987). Кни-
гата „Политика и общество“ 
(разговори с папа Франциск) 
излезе във Франция през сеп-
тември 2017 г. Публикуваният 
текст е глава от книгата. 

Доминик 
Волтон

него пред Йоан Павел II. И папата за-
ръча: „Питайте го как му е името“. 
Оказа се вярно! „Доведете го тук.“ Из-
къпаха го и го представиха на папата. 
А папата го попита: „Как си ти?“ и го 
прегърна. Онзи наистина бе изоста-
вил свещеничеството заради някаква 
жена. „Как си ти?“ Сетне, след кратка 
пауза, Йоан Павел II го погледна и рече: 
„Изповедникът ми не дойде днес. Из-
повядай ме. – Но как така? – Да, да, да-
вам ти това право“. Папата коленичи 
и се изповяда. После направи същото 
за своя гост и така този човек завър-
ши дните си като болничен капелан, 
правейки добро на болните. Един акт 
на близост и на смирение.

Невъзможно е общуване с гордели-
вост. Единственият ключ, който 
отваря вратата на общуването, е 

смирението. Или поне нагласа, близка 
до смирението. Общува се като равен 
с равен. Общува се от долу нагоре. Ако 
искаш да общуваш само от горе надо-
лу, ще се провалиш. 

Доминик	 Волтон: Защо обаче вие, 
който сте толкова дистанциран от 
техниката, сте шампион в изпраща-
нето на туитове? Защо, след като 
казвате, че човешката комуникация 
е много по-важна от техническата 
комуникация?

Папа	Франциск: Трябва да използвам 
всички средства, за да се сближа с хо-
рата. Това е едно от средствата за 
сближаване.

Доминик	Волтон:	Да, но така се зали-
чава разликата, щом вие постъпвате 
като другите. Използвате тази тех-
ническа комуникация, въпреки че сам 
изтъквате колко тя е ограничаваща?

Папа	Франциск: Не съм доволен от 
това. Правя го само за да отворя вра-
ти. Но искам да отида отвъд него. 
Приех през 2016 г. единайсет-дванай-
сет „ютюбъри“ от цял свят, с които 
преди това бях в диалог. Едно младо 
момиче ме попита: „Как да общувам с 
някоя личност, която…“. Отговорих 
ѝ: „За да общуваш, трябва да имаш 
лична съпричастност. Ако нямаш 
съпричастност, ти нямаш идентич-
ност и не можеш да общуваш“. А тя 
ми отговори: „Но как мога да общувам 
с някого, който няма идентичност и 
няма съпричастност?“. Тогава ѝ казах 
следното: „Самата ти трябва да му 
придадеш такава виртуална съпри-
частност. И от тази виртуалност да 
се стигне до конкретното, до реал-
ното“. Пускам туитове, за да отворя 
врати. Сигурен съм, че те стигат до 
сърцата.

Доминик	 Волтон: Ала тъй като е 
налице глобализация на техниките 
на комуникация, но има все по-малко 
човешка комуникация, не е ли редно 
да се говори по-отчетливо за преде-
лите на техническата комуникация? 
Има индивидуална свобода, ала зад 
нея се крие безпределното могъще-
ство на GAFA (Гугъл, „Епъл“, Фейсбук, 

„Амазон“). И други… Става дума за 
огромни световни мрежи с много 
власт, пари, могъщество и контрол! 
Това няма нищо общо с човешката 
комуникация, макар всеки да живее с 
усещането, че е свободен. Но той е 
ужасяващо обрамчен и контролиран 
от мрежата. Защо Църквата не каже: 
„Внимание, внимание“? Можете да ка-
жете „да“ на техническата комуни-
кация, но „умерено“, както и да оцен-
ностите човешката комуникация и 
нейната специфика. Защо Църквата 
не казва нищо? Защо няма енциклика 
върху предизвикателствата на чо-
вешката и техническата комуника-
ция? Това би било особено полезно с 
оглед на сегашното мълчание. Още по-
вече че Църквата доста рано е имала 
позиция към радиото и телевизията. 
А към компютрите и социалните мре-
жи – нищо. Би могло да се каже „да“ на 
техническия прогрес, но нека внима-
ваме с човешката комуникация…

Папа	Франциск: Може би. Тук се крият 
сериозни проблеми. Например с хора, 
които изцяло се затварят в света на 
чисто техническата комуникация. 
Тези семейства, където всеки вечеря 
с компютъра си – таткото, майката, 
децата… Те не говорят помежду си, а 
си пишат. Преди поне заедно гледаха 
телевизия, а сега само бащата и май-
ката гледат телевизия. Преди поне 
имаше нещо, което можеха да комен-
тират заедно. Трябва да говорим за 
това, съгласен съм. 

Доминик	Волтон: Да, Църквата може 
да каже „внимание“, защото техни-
ческите, финансови и икономически 
залози в света стават все по-значи-
ми. Американската индустрия на ко-
муникационните технологии печели 
повече пари, отколкото оръжейната. 
Ала интернет все още се отъждес- 
твява със „свободата“ и всеки опит 
за регламентиране се възприема като 
ретрограден… Мнозина говорят за 
„общество на познанието“ и „диги-
тална цивилизация“. Въпросът не е 
да хуманизираме техниката, а да ху-
манизираме Човека и да го съхраним…

Превод от френски Тони Николов
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Пристигнаха	в	Беладжио рано след- 
обед. Колкото и да го очакваха, езе-
рото ги смая със синьото си сияние. 
Приличаше на огромен скъпоценен 
камък, хвърлен от някакъв небесен 
разсипник между скалите и разтопен 
от слънцето. Имаха късмет да на-
мерят свободна маса на самия ръб на 
стръмния склон над пътя и си поръча-
ха местната бяла риба и бира. Далече, 
на отсрещния бряг, в полите на друг 
такъв склон се нижеха и скупчваха ята 
от бели къщички като водни птици, 
излезли да си починат на сушата. По 
лицата и в косите си усещаха милув-
ките на гостоприемния бриз.

Вилата, в която се настаниха, бе още 
по-високо на склона. Стаята беше 
просторна и прохладна с широко от-
ворени на две страни прозорци. Раз-
хвърляха багажа и се насочиха към 
градчето. Току от вратата им започ-
ваше лека външна стълба, прилепена 
към стената на къщата. Тя обикаля-
ше зад ъгъла и се спускаше в зелено-
то дворче, насред което имаше кръг-
ла градинска масичка и два метални 
стола. Оттук се виждаше късче от 
езерото и отсрещният бряг, но няма-
ха време за сядане – може би като се 
върнат... Табелата на улицата между 
вилите казваше: Via Gen. Montú. Свиха 
рязко вдясно и заслизаха по стръмна 

алея, оградена от едната страна с 
висок жив плет, а от другата с поле-
гата бетонна стена, по която пълзе-
ше като китайска рисунка растение с 
нежни листа, преливащи от резедаво 
в алено. Вървяха надолу не по-малко 
от десетина минути. Стената, пле-
тът и високите дървета, надвесени 
над алеята, осигуряваха хлад за пеше-
ходеца, но еднообразният път се усе-
щаше като по-дълъг, отколкото беше 
в действителност. 

Неочаквано стената отдясно свър-
ши и се откри привлекателна гледка. 
Недалеч от алеята на склона беше 
кацнала кокетна постройка с широка 
квадратна тераса, сякаш политна-
ла във въздуха – без всякаква видима 
опора. На терасата под диагонал една 
към друга стояха изправени две мла-
ди жени, едната – малко над средния 
ръст, а другата – по-висока. И двете 
бяха облечени в светли, почти без-
цветни рокли от лятна материя, кои-
то се спускаха свободно до глезените 
им. Сламени шапки с широка перифе-
рия пазеха лицата им от слънцето. 
Впрочем лицата не се виждаха, защо-
то жените бяха обърнати с гръб към 
алеята и гледаха към разпрострялото 
се пред тях невероятно езеро. Сега се 
видя, че пред всяка от тях беше по-
ставен статив с малко платно върху 
него. Те рисуваха. Рисуваха езерото.

Имаше нещо омагьосващо в тази глед-
ка. Нещо, способно да прикове минува-
ча и да преизпълни душата му с прежи-
вяването на настоящия безкраен миг, 
дордето не остане място за нищо 
друго. Когато продължиха пътя си 
надолу по алеята, дълго не продумва-
ха, сякаш все още бяха потънали във 
водите на този миг и трябваше да 
задържат дъха си, преди да изплуват 
отново на повърхността.

Курортното градче скоро се струпа 
отвред около тях с пъстрите си мага-
зинчета, с ресторантите, слънчобра-
ните, детските балончета, кейовете 
и разноезичието на туристите. След 
като им омръзна да се шляят из тъл-
пите по улиците, качиха се на едно 
корабче и се пренесоха на отсрещния 
бряг. Там имаше голяма ботаническа 
градина с екзотични дървета и храс- 
ти, между които току пред теб из-
никваха подобия на римски статуи, 
арки, павилиони и колонади с неясни 
обещания за непреходност на битие-
то. На връщане с корабчето Беладжио 
израсна пред тях изсред езерото като 
примамлив рошав хълм, хранилище на 
тайни. Седнаха на един от кейовете 
под отмаляващото вече слънце и си 
поискаха капучино от разсеяния кел-
нер, който объркваше всички поръчки 
и често застиваше между масите в 
недоумение с натоварена табла над 
рамо. В съседство достолепна въз-
растна двойка немци и скучаещата 
им дъщеря тийнейджърка с неспо-
койните си вече прекалено дълги голи 
крака напразно чакаха да им обърнат 
внимание. До кея се полюляваше еле-
гантен дълъг платноход с три мачти 
– туристическа атракция. Капучино-
то все пак в края на краищата стигна 
до тях, а всъщност и не бързаха за-
никъде. Чайки крещяха покрай брега 
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и прелитаха понякога изненадващо 
ниско над главите им.

Тръгнаха нагоре по обратния път към 
„къщи“. Свечеряваше се, но дневна-
та светлина все още не беше събра-
ла полите си. Стигнаха до сградата с 
терасата по-бързо, отколкото очак-
ваха. Двете художнички бяха все още 
там – в същите пози. Само езерото 
пред тях вече не беше толкова ярко 
синьо. Дали неговите промени оста-
вяха следа и върху платната им? Или 
изкуството е онова, което преодо-
лява промените и внася липсващата 
стабилност в света? Защото, ако го 
възпроизведеше такъв, какъвто е, 
дори и това да бе възможно, щеше ли 
да има нужда от изкуство? Искаше им 
се да видят лицата на художничките, 
но не посмяха да ги повикат и да ги 
откъснат от заниманията им. Денят 
клонеше към края си. Скоро пред тях 
щеше да се открие вилата с градин-
ската масичка в двора и прилепената 
към стената стълба, която се кате-
ри около ъгъла към вратата на стая-
та им. Започнаха да усещат умората 
от разходката и слънцето. Вътре 
сега ще е прохладно. Приятно ще е да 
изтегнеш гръб на чистите бели чар-
шафи, да затвориш очи и да оставиш 
картините на деня да се занижат без 
ред и без цел по нережисирания екран 
на спуснатите клепачи. И между тях 
първа и последна – двете художнич-
ки, изправени пред блесналото езеро, 
с лица и очи, тъй погълнати от него, 
че ще останат невидими за всички 
останали.

* * *

Усетът	 за	 красота, идеята за кра-
сотата е една от големите загадки 
на човешката връзка със света. За 
красотата често се мисли като за 
продукт на съвършено субективно 
душевно състояние. Руснаците дори 
имат такава поговорка: „На вкус и 
цвет товарищей нет“. А англичани-
те направо заключават: Beuty is in the 
eye of the beholder. И наистина, почти 
невъзможно е да обясниш какво нами-
раш за красиво в нещо, което съзер-
цаваш и на което друг няма да обърне 
никакво внимание. Онова, което стига 
до нас от възторжената възхвала на 

любимата в одата на някой лирически 
поет, е всъщност не самата любима, 
а неговият възторг. Всичко в края на 
краищата, изглежда, се заключава във 
възприятието и се корени в психоло-
гическата настройка на съзерцате-
ля. Тази настройка би могла дори да 
бъде моментна, ефимерна. Случвало 
ми се е да се възхитя от нечие лице, а 
при втори поглед да не открия в него 
нищо привлекателно – сякаш в два 
различни момента съм гледал две раз-
лични същества.

И все пак привържениците на обек-
тивизма ни убеждават, че възпри-
ятието на красотата има реални 
основания в материалната действи-
телност и може да се обясни с наличи-
ето на удовлетворителни пропорции 
и симетрии, присъщи на даден обект. 
Бих приел такъв възглед като въз-
можна хипотеза, стига да се добави, 
че усещането за среща с красотата 
най-често се дължи не единствено и 
не толкова на самите пропорции и си-
метрии, колкото на тяхното изненад-
ващо и хипнотизиращо преодоляване.

Някак автоматично приемаме, че кра-
сотата на нещата, създадени от чо-
века, е идентична с неръкотворната 
красота на природните форми и също 
може да се сведе до постигането на 
подобни пропорции и симетрии. В 
такова разбиране също има извест-
на доза истина. Но тук положението 
е по-сложно. Чуваме как един комен-
татор на футболен мач възкликва, 
че току-що вкараният гол е „невъоб-
разимо красив“. И той действително 
извиква в душите ни някакво чувство, 
подобно на естетическа наслада. Топ-
ката, изстреляна с шеметна скорост 
и с невероятно точна траектория, 
се извисява над главите на стената, 
образувана от противниковия от-
бор, грациозно, макар и светкавично, 
заобикаля отляво друг, отделен бра-
нител и се врязва в мрежата на вра-
тата през десния горен ъгъл, който 
на практика е недостижим за само-
отвержено и безполезно плонжиралия 
вратар. Безупречно изящна парабо-
ла! Единствената, която можеше от 
тази позиция да постигне целта.

Учените говорят за красиво реше-
ние на някакъв труден теоретичен 

проблем, за откриването на „красиво 
уравнение“. За какво всъщност става 
дума в такива случаи? За достигане 
до истината с неочаквано бляскаво 
хрумване, което е станало възмож-
но само благодарение на най-високо 
професионално майсторство, на на-
трупан опит и на върховно интелек-
туално усилие, на съвършенство в 
изпълнението.

Не е ли тъкмо това формулата на 
ръкотворната красота във всич-
ки области на човешката дейност, 
включително и дори на първо място в 
най-съкровената територия на есте-
тиката, изкуството – в творбите на 
Праксител, Рембранд, Бах, Шекспир? 
Не е ли, другояче казано, създаваната 
от човека красота функция на целе-
съобразността на неговите дерза-
ния? И нима тогава съществуват два 
съществено различни вида красота: 
неръкотворна и ръкотворна? Едната 
– безцелна, другата – целева. Едната 
– част от обективната действител-
ност, но възприемана субективно и 
затова проблематична. Другата – ре-
зултат от субективна дейност, коя-
то обаче има обективна, универсална 
валидност.

* * *

С	появата	на	фотографията изоб-
разителното изкуство се лишава от 
една своя изконна функция – миме-
тичната, жизнеуподобителната. И 
още по-категорично, разбира се – от 
хроникьорско-регистрационната. То 
е принудено да търси нови терито-
рии, като се впуска в сътворяването 
на чисто свои паралелни сетивни све-
тове, все по-отдалечени от реалния 
свят. За примери е достатъчно да се 
обърнем към Пикасо, Брак, Дали, Кан-
дински, Клее и Мондриан.

На известен етап изкуството наис-
тина все пак се връща към фотогра-
фията, за да се опита да я превземе 
изотвътре, да я направи по свой образ 
и подобие „художествена“, като я нау-
чи да субективизира отражението на 
обекта си.

Но така или иначе, то вече няма да 
може да си възвърне с дофотографски 
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средства завоюваната от фотогра-
фията зона на изображение. И затова 
дори когато на пръв поглед изглежда, 
че отново търси начини да уподоби 
прецизно формите на реалността 
(както при хиперреалистите като Хо-
пър или при мултипортретиста Анди 
Уорхол), то всъщност ще уподобява 
не самите тях, а фотографското им 
отражение.

* * *

Филмът	 представя картината на 
живота на съветската художестве-
на интелигенция през седемдесетте 
години на миналия век. Тази картина 
ми се стори вярна, но нещо липсваше, 
за да се получи въздействие. И осъз-
нах, че верността на картината не е 
достатъчна, за да направи едно про-
изведение на изкуството пълноцен-
но. Нужен е и сюжет. Само сюжетът е 
способен да подреди картината така, 
че тя да излъчи послание.

* * *

Гледам	 удивително откровените за 
началото на двайсети век картини 
на Егон Шиле, изобразяващи разго-
лени женски тела във всякакви пози 
и състояния – предизвикателно на-
дупени, безсрамно разкрачени, дори 
мастурбиращи – и се питам: къде е 
границата между еротичното изкус-                      
тво и порнографията? Гледам хи-
перреалистичните платна на Едуард 
Ангели и се чудя: къде минава чертата 
между живописта и документалната 
фотография?

На тези въпроси няма лесен отго-
вор. И все пак бихме могли най-общо 
да приемем, че изкуството започ-
ва оттам, където интересът към 
конкретното и материалното въз-
хожда в интерес към абстрактното и 
духовното. Определящ е не обектът, 
а онова, което се извлича от него.

* * *

В	 лятната	 резиденция на Хабсбур-
гите край Виена една от десетките 

разкошни зали е украсена с портрети-
те на тези, които са имали късмета 
да оживеят от шестнайсетте деца 
на императрица Мария Терезия – ис-
тинска пчела майка! Това са маслени 
картини, изпълнени по всички изис- 
квания на академичния класицизъм 
от зрелия XVIII век. Позите на млади-
те момичета и момчета са надлежно 
сковани, гърбовете им са изпънати, 
вратовете – източени, прическите – 
скулптирани, ръцете – скромно при-
брани в скута. Дрехите са елегантно 
черни или поне достатъчно тъмни, за 
да откроят благородно бледи лица. 
Физиономиите са безизразни, студени 
и трудно разграничими една от друга. 

В съседната зала обаче атмосфера-
та е съвсем различна. Сякаш за кон-
траст, тук по всички стени са ока-
чени образите на юноши и девойки в 
селски дрехи – очевидно от просто-
людието, обкръжавало и обслужвало 
двореца. Тези картини преливат от 
багри. Цветни са и одеждите на мла-
дите хора, и пламналите им от кипя-
ща кръв страни, и разрошените им 
къдри. Самите им очертания вече не 
са така строги – като че ли между чо-
вешките фигури и света наоколо няма 
и не може да има рязка граница. Сти-
лът на романтизма напълно е измес-
тил строгостта на класицизма.

Какво по-добро доказателство от 
сравнението между тези две съсед-
ни дворцови зали за класовата основа 
на изкуството! Новите обществени 
сили, които избликват от социални-
те низини, за да залеят и преобърнат 
установения от векове ред, нахлуват 
с дръзкото непокорство на своята 
революционна енергия, а тя оформя и 
оцветява посвоему новия художест-
вен стил, стила на бъдещето. В него 
има толкова неподправен живот, че 
старият се отдръпва мълчаливо на-
зад и с цялото си култивирано изя-
щество и достойнство потъва неспа-
сяемо в сенките на миналото.

* * *

Предпочитаният	сезон на Ренесанса 
е пролетта. Никоя друга епоха не е 

толкова съзвучна с нея. Вижте омай-
ващата картина на Ботичели. Спом-
нете си как Чосър започва своите 
„Кентърбърийски разкази“, каква жиз-
нерадостна песен е написал Шекспир 
с възторжения припев In springtime, 
in springtime, the only pretty ring-time… 
Шекспир впрочем приема с удоволст-
вие и ранното лято, например в „Сън 
в лятна нощ“. Романтиците обаче са 
влюбени в есента. Само че образът 
на есента не е един и същ у всички. За 
Кийтс есента е сезонът на плодоро-
дието, на изобилието и на сладката 
умора от плодотворния труд. В него-
вата знаменита ода тя приема чер-
тите на полегналия да си почине жът-
вар. За Пушкин есента е времето на 
вдъхновението, на поетичното меч-
тание и творчеството. Но той я оли-
цетворява като „чахоточная дева“. С 
този образ на безсилна, макар и нежна 
обреченост Пушкин сякаш предава 
щафетата на по-късната епоха в ис-
торията на поезията – декаданса с 
неговата меланхолична болезненост. 
Докато Кийтс само за миг въздъхва 
по отлетялата пролет, но веднага 
намира утеха в не по-малко сладост-
ните мелодии на есента, за Верлен 
загубата на пролетта е трагедия на 
безнадеждност и безутешен плач, а 
мелодията на есента е потискащо 
монотонна и самият поет се иден-
тифицира с подмятания от вятъра 
мъртъв лист. Цял годишен цикъл се е 
извъртял от Ренесанса до декаданса, 
цяла една цивилизация е поникнала, 
избуяла и повяхнала.

* * *

Три	тройки сродни гении:

Рафаело – Моцарт – Пушкин  
(ведрост)

Търнър – Бетовен – Шилер  
(страст)

Микеланджело – Бах – Милтън 
(овладяност)

* * *

Германската	култура е някак по-гру-
ба и по-земна от тази на другите 
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европейци – на французите и англи-
чаните например. По-недодялани и 
сурови в сравнение с тях изглеждат и 
Кранах, и Мемлинг, и немските катед- 
рали, и Себастиан Брант, и Вилхелм 
Хауф. Когато пък се отдели от земята 
с поетите романтици и с големите 
си философи, тази култура става съ- 
вършено безплътна, абстрактна, ся- 
каш непринадлежаща на веществения 
свят. Единствено изключение, един-
mствен мост между двете души на 
Германия – но какво великолепно из-
ключение, побрало в себе си цялото 
несравнимо величие на тази нация, е 
Йохан Себастиан Бах. С известни ре-
зерви бих допуснал в тази категория 
и Гьоте. Колкото пък до сонатите на 
Бетовен и „Аве Мария“ на Шуберт, в 
тях не чувам и една немска нотка. Те 
са космически.

* * *

Френски	авангардист се зае да мъти 
кокоши яйца пред публика. Четиресет 
и четири годишният мъж седи като 
на полог върху стол с дупка в средата, 
под който са въпросните яйца. Той е 
увит в пашкул от юргани и одеяла, за 
да се сгрява достатъчно и да произ-
вежда необходимата топлина. 

Група природозащитници порица то-
зи акт, защото пилетата, които ще 
се измътят, щели да бъдат лишени 
от възможността в мига на излюпва-
нето си да видят своята биологична 
майка.

Господи, колко лудост от всякакви ви-
дове се е събрала в човеците!

* * *

Европейската	модерност е преход от 
традиционния дедуктивен идеализъм 
към индуктивен реализъм. Началото 
на модерността е времето на прехода 
от религиозна към хуманистична кул-
тура, от типология към индивидуали-
зъм, от Средновековие към Ренесанс 
(XIII–XVI век).

Българската модерност е преход 
от битовизъм към психологизъм, от 

провинциализъм към универсализъм. 
Началото на модерността у нас е през 
Късното възраждане (края на XIX век).

В хронологичен план европейската 
модерност е много по-стара и много 
по-продължителна от модернизма. 
Началото на българската модерност 
поради голямото си закъснение се 
застъпва с епохата на европейския 
модернизъм, но поради общата си не-
подготвеност го усвоява само като 
несистемни навеи в смесица с много 
други пропуснати неща. Така в догон-
ваща и недоизчистена подражател-
ност ще продължава развитието ѝ и 
занапред.

* * *

Вярно	 е,	 че	 старостта разрушава 
божествената красота на човешко-
то лице, за да може да го разпилее в 
пръстта. Но не винаги. Погледнете 
старческите портрети на Леонар-
до или Рембранд, късните фотогра-
фии на Одън. Тази достолепна утае-
на духовна красота не е достъпна и 
за най-прекрасната младост. Тя не 
е цветът, а зрелият плод на живо-
та. Питам се дали само изкуството 
е способно да извлече от разрухата 
хармония, или животът наистина 
му е подсказал, че тази алхимия не е 
невъзможна.

Леонардо да Винчи, Портрет на Изабела д‘ Есте, 1500 г.
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* * *

Можеш	 ли да си представиш нещо, 
което прилича повече на друго, от-
колкото на самото себе си? Тогава има 
шанс да станеш художник.

* * *

Музиката е ритмизиран шум.

* * *

Хармонията	 в	 музиката от епохи-
те преди Романтизма ми се струва 

Александър 
Шурбанов

Проф. Александър Шурбанов 
(род. 1941 г.) е автор на еди-
надесет поетични и седем 
есеистични книги, както и на 
голям брой литературовед-
ски изследвания, посветени 
на Шекспир и поетиката на 
Английския ренесанс, които 
са публикувани у нас и в чуж-
бина. Преводач е на четирите 
велики трагедии на Шекспир, 
„Кентърбърийски разкази“ на 
Чосър, „Изгубеният рай“ на 
Милтън, антологията „Ан-
глийска поезия“ и др. Носител 
е на редица награди за принос 
към българската литература 
и култура: „Христо Г. Данов“, 
„Почетен Аскеер“, „Гео Милев“, 
Голямата награда на Портал 
Култура за изключителен при-
нос в поетическото и прево-
даческото изкуство (2016 г.).

някак по-механична и по-затворена 
от онази, която я измества с новата 
си раздвиженост и индивидуалност, 
с дръзкото разчупване на формата, 
с неочакваните си преходи и транс- 
формации, с не толкова явната си 
математика.

Със зараждането на съвременната 
симфония музиката допуска време-
то в себе си. Традиционната кръгова 
композиция се разчупва, за да отвори 
място на развиващи се теми и моти-
ви. Музиката престава да бъде урав-
новесена и спокойна, става тревожна 
и напрегната, непредвидима.

* * *

Има	 пианисти, които след края на 
концертната си програма очевидно 
никак не искат да слязат от поди-
ума, кланят се лъчезарно усмихнати 
на ръкопляскащата публика и сякаш 
ѝ казват: „Продължавайте, продъл-
жавайте! Извикайте ме на бис! Да ви-
дите какви брилянтни пиески съм ви 
приготвил! Нямам търпение да ви ги 
изсвиря“.

Има и други – които застават пред 
пианото с отегчени физиономии, едва 
кимват с глава в отговор на възтор-
жените аплодисменти и цялото им 
поведение говори: „Какво искате по-
вече? Изпълних това, за което сте си 
платили. Друго не ви се полага. Да не 
мислите, че работата ми е много лес-
на!“. И си излизат, преди да е утихнала 
залата.

И едните, и другите може да са много 
добри професионалисти, но първите 
печелят симпатиите ни, а вторите – 
уважението ни.

* * *

През	последния	ден на месец август 
2018 г. Америка се прости тържест-
вено с две свои необикновени чеда – 
героя от нейните борби в защита на 
свободата и демокрацията сенатор 
Джон Маккейн и царицата на соул му-
зиката Арета Франклин. Ковчегът на 

сенатора, обвит в звездното знаме 
на САЩ, беше положен в централна-
та зала на Капитолия в столицата 
Вашингтон и около него се разположи-
ха опечалените близки на покойника и 
представителите на властта. Произ-
несоха се задължителните официални 
речи, след което всички присъстващи 
минаха един по един покрай ковчега, 
за да го докоснат почтително и да 
се поклонят с мълчаливо сбогом. Вра-
тите на Капитолия бяха отворени и 
за безименните, които пожелаха да 
се простят със сенатора. Над всичко 
тегнеше достолепна тишина. 

CNN показа откъси от събитието, но 
те не бяха особено пространни и се 
изгубиха във вихъра на осемчасово-
то сбогуване с Арета Франклин в го-
лям протестантски храм в Детройт, 
което се излъчи в своята завладява-
ща пълнота. Тук на трибуната пред 
препълнената зала излязоха с про-
чувствени слова десетки близки и 
почитатели на певицата – черни и 
бели, стари и млади, красноречиви и 
заекващи, които се надпреварваха 
във въодушевените си възхвали и в 
израза на скръбта си за тежката за-
губа. Речите се редуваха с прекрасни 
музикални изпълнения, докато тър-
жеството преля в хорово песнопение, 
което постепенно обхвана цялата 
зала. Масата от чернокожи певци из-
падна в екстаз, залюля се в ритъма на 
химните, запляска с ръце, заподскача 
и затанцува неудържимо. Духът на 
Арета Франклин сякаш оживя и завла-
дя всички. Смъртта беше победена от 
тържествуващия, несломим, велико-
лепен живот. От скръбта избликна 
жизненост и радост.

Слушах, без да мога да сдържа сълзи-
те си, и същевременно си мислех колко 
несправедлив е светът, колко бързо и 
пламенно издига той Божия дар над 
високите човешки достойнства, та-
ланта над доблестта. А може би така 
и трябва да бъде. Може би, без да го 
осъзнаваме ясно, чувстваме, че ня-
каква по-висша от нас сила подрежда 
ценностите ни и ни внушава смире-
ние. Силата, която е способна да пре-
върне дори и смъртта в празник.



29

май 2019 

Боже мой, когато се вслушам по-вни-
мателно в надеждата за вечност, 
която наистина живее у мен, уста-
новявам странна трудност: от една 
страна, не обичам да говоря за „душа-
та“, която – поне отначало – сама вли-
за през портата на смъртта в този 
живот, нито за безсмъртието на ду-
шата, защото се усещам грубо „теле-
сен“ – за други богословски проблеми 
да не говорим. Ала от друга страна, 
представям си моето „отвъдно“ (в 
което вярвам) също така изцяло аб-
страктно и демитологизирано. Та как-         
во да сторя с облаците в небето и 
тръбите, възвестяващи Страшния 
съд, със събранието в Иосафатовата 
долина, отварянето на гробовете и 
т.н.? Моята представа за отвъдно-
то сякаш уморено се свива до убежде-
нието, че едва в смъртта ще намеря 
сам убежище в твоята мощ и любов, 
и блаженство, без да знам как. И дори 
самото това изречение, което преда-
ва моята вяра, също трябва да е под 
знака на аналогията. 

Не са ли следователно моята вяра в 
отвъдното, моето убеждение във 
„възкресението на мъртвите“ твър-
де малко „въплътени“? Трябва ли да 
подозирам сам себе си, че съм късен 
абстрактен рационалист с все по-от-
слабваща вяра? Ти, изглежда, мълчиш и 

ме оставяш на моите залутани мисли. 
Може би имам право да мисля така: 
ако „отричам“ това или онова от Теб 
или от отвъдното и възкресението 
(тези две неща оставям неразгра-
ничени, разчитайки на богослови с 
по-остър ум), всъщност мога да из-
разя позитивно това отречено, кое-
то отделя нещата и представите 
за Теб и за възкресението, понеже не 
ми изглежда да прилягат (на кой стол 
трябва да седя в небето, ако тога-
ва имам тяло?), защото нали Твоята 
безкрайна действителност и сила не 
отхвърля всички тези очевидно от-
речени реалности, а по един сублимен 
начин ги „снема“ и съхранява.

Мисля, че е твърде лесно човек да за-
гърби „материалното“, просто за-
щото не е възможно да е изговорено 
от самия Теб, а „духовното“ за Теб и 
нашето изпълване да изкаже така, 
сякаш не може да се мисли в съвсем 
друг образ, когато трябва да се изра-
зи вярно. 

Несъмнено „дух“ и „материя“ тряб-
ва да се претворят различно в едно 
твърдение за Теб и нашето изпълва-
не, ала и материята може действи-
телно да бъде изказана – радикално 
снета и преобразена – от Теб и наше-
то изпълване, понеже Ти също така се 
издигаш над нашите разграничения и 
абстракции. Ти си отново невероятно 
близо до онова, което ние (с известно 
право) усещаме като безкрайно от-
далечено от Теб, понеже Ти не си Тво-
рец и изначална основа само на една 
част, на „по-висшето“, а на всичко. 
Ако материята като такава не ти бе 
подобна, Ти не би могъл да я създадеш 
и тя щеше – както при някои по-ста-
ри философи – да бъде мислена като 
противобожествена. 

Затова се радвам на Възкресението 
и не смятам, че тази догма говори за 
някаква второстепенна част от са-
мия свят, тя е радикално изказване за 
това, че Ти не се противопоставяш на 
материята чужд и отрицаващ, а дори 

Карл Ранер

„Аз	очаквам,	о,	Боже,	в	
търпение	и	надежда.	Аз	
очаквам	като	слепец,	
комуто	е	обещан	изгревът	
на	светлината.	Аз	
очаквам	възкресението	на	
мъртвите	и	на	плътта.“	
Тази	година	се	навършват	
115	години	от	рождението	
на	Карл	Ранер,	един	от	
големите	християнски	
мислители	на	ХХ	в.	

	Възкресението
Очаквам

Карл Ранер и Йозеф Ратцингер (папа Бенедикт XVI), 1972 г. © KNA
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си я положил като обща първопричина 
на цялата развиваща се действител-
ност чак до Духа (в Твоята сила, раз-
бира се), първопричина, в която дори 
и ангелите са „вкоренени“. Когато по 
повод на цената на нашето крайно 
съществуване говорим за близост, за 
виждане, за танц, за блажена радост, 
за болка и докосване, наистина не зная 
как всичко това може да намери място 
редом с непосредственото богосъзер-
цание на Твоята вечно непостижима 

действителност и величие, ала всъщ-
ност не бива да разводнявам спири-
туалистично цялото това конкретно 
говорене, подобно на твърденията с 
духовно-метафизичен характер, кои-
то само изглеждат по-лесни за разби-
ране. Когато дойде изпълването, ще 
бъдем изненадани колко по-различно 
ще е всичко от това, което сме си 
представяли (и колко далеч под ис-
тинската действителност ще бъдат 
фантазиите на спиритистите), ала 
тъкмо цялото това друго ще се ока-
же изненадващо близко и прилягащо 
на нашето досегашно съществуване. 
Моят дух и моята плът ще тържест-
вуват в Бога, моя Спасител. Понеже 
в Божията вечност времето вече не 
играе никаква роля за нас, безразличен 
ми е въпросът дали между това, кое-
то ние наричаме духовно лично изпъл-
ване, и това, което се нарича Възкре-
сение, има някаква дистанция, която 
може да се сравни с нашето време. 

Аз очаквам, о, Боже, в търпение и на-
дежда. Аз очаквам като слепец, кому-
то е обещан изгревът на светлината. 
Аз очаквам възкресението на мъртви-
те и на плътта.

Пред Бога
Всемогъщи, свети Боже, при Теб искам 
да дойда и на Теб да се моля. Аз искам 
да Ти се изповядам, на Теб, Отец, Син и 
Свети Дух, Теб да възхваля, Теб да ве-
личая, пред Теб да се преклоня. Искам 
да ти благодаря за Твоята огромна 
слава. 

Какво трябва да ти кажа, Боже мой? 
Трябва ли да потърся всички думи, 
които възхваляват Твоето свято 
име, трябва ли да ти дам всички имена 
на тази земя, на Теб, безименния? Да 
те нарека Бог на моя живот, смисъл 
на моя живот, цел на моите пътища, 
освещаване на моите дела? Горчило на 
моите най-горчиви часове, родина на 
моята самота, Ти, мое най-съкровено 
щастие? Трябва ли да изрека: създа-
тел, вседържител, милостив, близък, 
далечен, непостижим, Бог на цветята 
и на звездите, Бог на нежния ветрец 
и на страховитите битки, премъд-
рост, мощ, надежда, Ти, и истина, веч-
ност и безмерност, Ти, всемилостиви, 
Ти, справедливи, Ти, любими? 

Какво трябва да ти кажа, о, мой Боже? 
Трябва ли да ти се жалвам, че си тъй 
далеч от мен, че Твоето мълчание е 
тъй страшно и трае цял живот? Че 
си твърде снизходителен към мен и 
че Твоите пътища, Боже, по които 
ние трябва да вървим – не Ти – са тъй 
непостижимо объркани и необозрими? 
Ала как бих могъл да се жалвам тъй? За 
Твоята отдалеченост, когато и Твоя-
та близост ми е също тъй страхови-
та. За Твоята снизходителност, щом 
от нея се нуждае моят грешен живот. 
За непонятността на Твоите пъти-
ща, щом те са объркани от моите зли 
и неясни желания.

Какво да ти кажа, о, Боже мой? Тряб-
ва ли да ти се посветя, трябва ли да 
кажа, че ти принадлежа с всичко, кое-
то съм и имам? О, мой Боже, как мога 
да ти се предам, когато Твоята ми-
лост не ме приема? Как да ти служа, 
щом ти не ме викаш? Благодаря ти, че 
си ме призовал. Ала да служа на Теб ми 
е трудно. Но нека замлъкне моето сла-
бо и плахо сърце и да не се оплаква за 
служението на Теб. По-добре устата 
ми да излъже – против сърцето, кое-
то иска да възроптае – защото ина-
че ще изкаже Твоята истина, която е 
по-важна от моята: О, да, господарю, 
служението на Теб е добро, Твоето иго 
е леко, Твоето бреме е сладко. Благо-
даря ти за всичко, което си поискал от 
мен в моя живот. Бъди прославен за 
времето, в което съм се родил. Бъди 
прославен за добрите ми часове и за 
горчивите ми дни. Бъди благословен 
за всичко, което си ми отказал. Госпо-
ди, никога не лишавай от служба своя 
вироглав и ленив раб. Ти имаш власт 
над сърцето ми. Ти имаш власт над 
мен самия в онази дълбочина, в която 
аз сам разполагам със себе си и моята 
вечна участ. Твоята милост е ми-
лостта на вечното всемогъщество. 
Премъдри, милостив, любящ Боже, 
не извръщай от мен Твоя лик. Задръж 
ме да ти служа през всичките дни на 
моя живот. Поискай каквото желаеш. 
Само дай Твоите повели. Ако се умо-
ря да ти служа, Ти няма да се умориш 
да бъдеш търпелив към мен. Ти ще ми 
дойдеш на помощ, ще ми дадеш сила да 
започна отново… 

Превод от немски Людмила Димова

Карл 
Ранер

Карл Ранер (1904–1984) е един 
от най-значимите християн-
ски мислители на ХХ век, който 
има голям принос за обновява-
нето на католическата мисъл. 
Роден е във Фрайбург и през 
1922 г. постъпва в Ордена на 
йезуитите. През 1932 г. е ръко-
положен за свещеник в Мюнхен. 
Професор по догматика в уни-
верситетите във Фрайбург, 
Мюнхен и Мюнстер. По време 
на подготовката на Втория 
ватикански събор (1962–1965) 
е личен съветник на карди-
нала на Виена Франц Кьониг 
и става официален богослов 
на събора. Библиографията му 
наброява над 4000 публикации, 
сред тях са: „Духът в света“ 
(1939), „Теология на смъртта“ 
(1958), „Основен курс на вярата“ 
(1976), „Структурни измене-
ния на Църквата като задача 
и шанс“ (1989). Преведените 
фрагменти са от неговите 
„Молитви за живота“ (изд. „Хер-
дер“, 2004), които въвеждат в 
основните истини на вярата 
и дават импулси за размисъл 
около големите празници.
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На	плаката	за	изложбата	„В	гра-
дината	на	тревата“	е	изведена	
нахапаната	ябълка,	но	двете	чо-
вешки	фигури	–	на	Адам	и	Ева	–	я	
надмогват	по	големина.	Защо?

Изложбата ми е на два пласта. Основ-
ният, заради който я направих, бе да 
представя фигурални неща, по-го-
леми от три метра. Шейсет и тол-
кова години, откакто съм влязъл в 
гимназията, не съм направил фигура 
по-голяма от три метра! И си казах: 
„Хайде, нещо по-голямо да направя!“. 
Това е основната причина за тази из-
ложба – да си проверя силите колко 
са. Другото бе темата. А тя е: мно-
го ме смущава как върви тоя свят. 
Цялата тази техническа работа, 

Изложбите	на	Павел	Койчев	винаги	изненадват.	
От	години	той	работи	с	неустойчиви	
материали,	протестирайки	срещу	днешната	
свръхматериалност.	Така	беше	с	глинената	къща,	
назована	„Градежът“	(2008),	с	„Водна	паша“	
(2009)	в	реката	край	село	Осиковица,	с	мащабните	
изложби	на	открито	по	ливадите	край	същото	
село.	В	„Градината	на	тревата“	(12–23	март																																																																																																					
2019	г.,	галерия	„Райко	Алексиев“,	София)	
скулпторът	се	връща	към	библейската	тема	
за	грехопадението	на	Адам	и	Ева,	тълкува	
значението	на	отхапването	на	ябълката,	тоест	
посягането	към	Дървото	на	познанието,	и	
поемането	на	човека	по	пътищата	в	този	свят.	
На	30	май	т.г.	Павел	Койчев	навършва	80	години.	

песимист
Аз съм работещ

Със	скулптора	Павел	Койчев	
разговаря	Митко	Новков

Авторът и „Градината на тревата“, фотография Николай Трейман
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изкуственият интелект, дето се е 
задал, всичко това много ме безпокои. 
Не знам, може би защото съм абсо-
лютен лаик в т.нар. информационни 
технологии. 

В	каква	посока	ви	е	безпокойството?

Безпокои ме, че всичко това ще ни за-
трие! Че homo sapiens-ът ще изчезне! 
Не им вярвам на информационните 
технологии! Не им вярвам! Защото 
доста поразии станаха по причина 
на човешкия интелект. Така си мис-
ля поне. Да, смущението ми е като 
на лаик – ясно е, че е така, но го имам 
това смущение. Самовъзпроизвежда-
щи се роботи, а ние къде отиваме? 
Стивън Хокинг, ако не се лъжа, в едно 
от последните си интервюта каза, че 
за да оцелее нашият вид, трябва да 
тръгнем из космоса. 

Той	ни	праща	в	космоса,	а	вие	ни	
пращате	„В	градината	на	тре-
вата“	–	едно	доста	по-първично	
пространство?

Но пък това сме ние, това е човешко-
то пространство… Макар че Господ 
какво им е казал на Адам и Ева – да не 
се доближават до Дървото на позна-
нието, защото ще умрат. 

А	защо	са	различни	позите	на	мъжа	
и	жената?	Жената	е	с	присвити	
колене,	някак	по-свенлива,	по-при-
брана,	 опряла	 се	 е	 на	 хълбок	 –	
по-въздушна	е,	докато	мъжът	се	
е	разпищолил,	излегнал	се	е,	сякаш	
целият	свят	е	негов	и	той	му	е	чор-
баджия.	Какво	ни	казва	тази	свен-
ливост	срещу	разпищолеността?

Той, мъжът, си е малко глуповатичък 
(смее се). Вярно, Ева се е изкушила от 
змията, ама тя му е дала ябълката, тя 
го е накарала да я захапе. Значи доста-
тъчно глуповат е да не помисли. И по-
зата му е такава – готов да действа. 
Докато тя е по-събрана, по-цялост-
на. Както си е всъщност, защото 
жената трябва девет месеца да от-
глежда живот, а нашата, мъжката, е 
да действаме. Понякога малко без да 
мислим…

Искате	да	кажете	–	ако	тръгнем	
от	тази	максима,	че	действието	е	

съзидание,	мъжът	по-съзидателен	
ли	ще	е	от	жената?

Ох (замисля се)… Не, нямам, нямам 
това предвид. При съзиданието ця-
лата енергия на човека е обърната 
навън, докато Бог е казал навътре да 
е посоката. Защото добре, приказва-
ме си: „Да се развиваме!…“. Ала какво 
означава да се развиваме, накъде да 
се развиваме? Има се предвид основ-
но материалното – да правиш високи 
сгради, бързи коли, нови телефони… 
Всичко, всичко… Но само и единстве-
но в материалната посока. А е казано: 
„Познай себе си!“. Значи трябва да се 
развиваме навътре. Това е развитие-
то, другото е пагубно, ще умрете! 

Казахте	за	материалното	–	зато-
ва	ли	са	тези	материали,	които	са	
нетрайни,	евтини,	леки,	за	да	се	
подчертае	по	този	начин	свръхма-
териализираният	аспект	на	днеш-
ния	свят?

(Смее се.) О, не, не, от беднотия е… Ос-
новно от беднотия.

От	беднотия?!

Да. По-евтино от стиропора няма. 
Знаете ли, аз направих едни работи 
през 1995 г. даже с говежда тор. Е, пък 
от това по-евтино наистина няма 
(смее се)… И нещо друго: разбирам как-
во ме питате, но да оставиш в траен 
материал нещо, не винаги има смисъл. 
Да оставиш една глупост в траен 
материал е доста нахално и глупова-
то. Не е такова и времето, като че 
ли няма нужда от трайни неща. Ново, 
ново, ново… И все по-бързо, и все 
по-бързо… Всичко се обезсмисля, даже 
днешният ден се обезсмисля, камо 
ли вчерашният. Все ново, все друго – 
къде? Закъде? Едно бързане. И накъде? 

В	космоса?

Да, в космоса… На Луната, на Марс, на 
Млечния път… Ами то колко млечни 
пътища има? Може ли да е все така, 
все напред?

Да	приемем,	че	отиваме	на	Луната,	
ама	сме	си	все	същите	хора	–	това	
ли	имате	предвид?

Е, там е работата я! Трябва постоян-
но с това да се борим, да преодолеем 

това, че сме грешни. С всяко раждане 
всеки започва отново. Отново да гре-
ши. Безкрайно е. По-космически далеч-
но от това няма. Правим нещо нере-
шимо, но такава ни е формата. Това 
е homo sapiens. Както се шегувам за 
фигурите в изложбата: „Белким, като 
са по-големшки, няма да ги вземат в 
ракетата…“. (Смее се.) 

А	като	приключи	изложбата,	пак	
ли	ще	унищожите	експонатите?

Да. В небитието отиват, да. Както 
повечето ми работи, 80 на сто от 
изложбите ми. Знаете ли, това ме за-
доволява. И съзнателно съм го правил. 
Нямал съм желание работите да про-
дължат живота си извън момента на 
изложбата. Ако имат някаква стой-
ност, тя някъде си стои. И по-добре, 
че ще преминат в небитието, щото 
толкова неща виждам по тях, които 
не съм направил…

Не	сте	удовлетворен?!

Не съм, не съм. 

Че	то	има	ли	творец,	който	да	е	
удовлетворен?

Де да знам, може и такива щастливци 
да има... Но да ви кажа – леко ми е. Тези 
работи – нито е да ги съхранявам, 
нито е да ги хвърля. И хвърлянето е 
проблем. 

Не	 можете	 ли	 да	 ги	 закарате	
някъде?

Няма къде. 

В	Осиковица?

Не, не. Най-малкото трябва да се об-
лекат в смола. Иначе не може. Всички 
работи в Осиковица ги облякох в смо-
ла. Изникват и чисто материални, ор-
ганизационни, финансови проблеми. И 
да ви кажа – олеква ми, че ще ги унищо-
жа. Не съм си правил илюзии... Трябват 
много пари, а и къде да ги сложа? Кой 
ще даде десетки хиляди левове…

Я	колко	Балкан,	поляни	всякакви,	
все	някъде	могат	да	се	сложат.

В какъв материал? 

Мрамор?

Авторът и „Градината на тревата“, фотография Николай Трейман
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Знаете ли колко стотици хиляди ле-
вове са това? Да се отлеят само тези 
работи, правиха ми сметка в леяр-
ната, ще струва някъде седемсто-
тин-осемстотин хиляди лева…

Само	да	се	отлеят?!

И ще тежат над 10 тона. И това са 
сметките тук, в България, а за чуж-
бина – не ми се говори… Не съм и имал 
илюзии, не съм изобщо мислил в така-
ва посока. 

Общината?

На това място, където бе мавзолеят, 
където вдигнаха „Бронзовата къща“, 
има решение всяка година да се излага 
по една работа на един артист. Бю-
джетът им е 100 000 лева. И аз я попи-
тах Биляна Генова, която отговаря в 
общината за това пространство: „За 
да стои работата една година, тряб-
ва да е от материал. Все пак да има 
някакъв обем. А 100 000 лева не могат 
да покрият какъвто и да е материал“. 

Включително	стиропора?

Да, включително стиропора – за-
ради смолата, труда… Да оставим 
хонорара, без пари ще го направя, 
хонорар да няма, но материалите?… 
Не могат да се покрият с тия пари. 

Затова възприемам тази изложба 
като концерт. Димо Димов, създате-
лят на „Аполония“, ме пита: „Няма ли 
как работите ти да останат?“. „Ами 
професоре – казвам му, – вашето как 
е? Изсвириш го и го няма. Така и моите 
фигури – един концерт“. Изпълнение 
на цигулка. (Смее се.) 

А	защо	го	правите	тогава?	Провер-
ка	за	триметровите	фигури?

Ами затова го направих. 

Само	затова?!	Не	може	да	е	само	
затова!

Само затова, казвам ви, само затова!

Не,	не,	в	главите	на	тия	фигури	
трябва	да	има	и	нещо	друго…

Да, вечната тема: грехът, Адам и Ева, 
изгубеният рай… Затова избрах тази 
тема – откъде започва това, което е 
днешният свят. Важното е, че съм го 
направил. 

Има	според	мен	в	това	унищожа-
ване	и	друг	подтекст:	че	формата	
вече	е	създадена,	по	някакъв	начин	
е	документирана.	И	че	след	като	го	
има	документа,	фигурите	стават	
излишни.	Защото	са	си	изпълнили	
функцията…

Все ми е тая…

Това	 да	 не	 е	 някакъв	 тежък	
песимизъм?

Не! Не! Не! Аз съм работещ песимист. 
На тази възраст и особен оптимизъм: 
за какво? 

Но	няма	да	спирате,	продължавате	
да	работите?

Непосилно е финансово и физически, 
но не, няма да спирам. Макар понякога 
да е направо невъзможно, а и се поумо-
рих. Има го и това нещо. Годините се 
натрупват, изложбите също, винаги 
са различни – пластично, тематично и 
т.н. Естествена е една такава умора. 
А и някакво безсмислие настава: хем 
ти се иска така, пък хем иначе. Едно 
разкрачено положение…

Но	не	можете	да	останете	без	ра-
бота,	нали?

Да, да. Точно така.

И	 като	 не	 можете	 да	 остане-
те	без	работа,	това	не	е	ли	вид	
оптимизъм?

Не искам да го казвам, има толкова 
нищо неправещи оптимисти (смее се), 
че ми е неудобно да употребя думата 
оптимизъм. Като погледнеш, какво го 
чака всеки човек, след като приключи 
тукашния път? Ами чака го вечност-
та, безкраят го чака. Едно такова 
приключение… Не ни се ще да ходим 
нататък, обаче като погледнеш, може 
и това да е (замисля се)… вечният жи-
вот. Може би е това… Да си призная, 
през последните няколко години ми-
сълта за безкрая някак ме успокоява. 
Още не напълно (смее се), още не съм 
готов, но го има това успокоение.

Че	има	ли	някой,	който	да	е	готов?

Де да знам, може би има някои такива 
съвършени хора… Предлага ти се една 
вечност. Вечност! 

Тя,	вечността,	е	ваша	тема,	поне	
аз	така	го	виждам.	Прав	ли	съм?

Да, точно така е. Но все пак не съм 
още готов да се цамбурна в това веч-
но блаженство. Всеки става равен на 
всеобщото: там няма малко и голямо, 
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напред-назад, няма време, няма прос-
транство, абсолютно равен си с 
всички…

Както	казва	един	приятел,	киноре-
жисьорът	Коста	Биков:	„Смърт-
та	е	социализмът	на	природата“.	

(Смее се.) Това е хубаво, много е ху-
баво! Няма малко и голямо, което аз, 
честно казано, не мога да си го пред-
ставя изобщо.

А	не	е	ли	тази	изложба,	както	и	
всичко,	което	ще	се	случи	след	нея	
–	изчезването	на	фигурите,	но	и	за-
паметяването	им	по	най-различен	
начин	–	проява	на	убеждението,	че	
формата	е	вечна?

Да, абсолютно, абсолютно прав сте! 
Ако на нас е дадено нещо да познава-
ме, това е формата. Защото самите 
ние сме форма. Ти просто пребиваваш 
във формата. И ако времето е наша 
измислица…

Според	Кант	особено…

… и ако разбираме от нещо, то е от 
пространството, да го кажем така. 
Защото самите ние сме простран-
ство. Друго не знаем. И без да го ми-
слим, ние го познаваме някак си. Нена-
празно е казано, че Господ е първият 
скулптор... Първите неща, които е 
правил човекът, са триизмерни. Ри-
сунките – това е късна работа. 

Колко	 време	 ги	 правихте	тези	
фигури?

Една година ми отне този проект. И 
не съм го правил сам, имах двама по-
мощници, мои колеги. Не че не мога, 
можех и сам да го направя, но щеше да 
ми коства страшно много време и уси-
лия. Това са 46 кубика стиропор, прос-
то физически ми се опира.

А	удобен	материал	за	ваене	ли	е	
стиропорът?

Да, да. Можеш всичко да правиш с 
него. 

Със	специални	инструменти?

Телена четка и шкурка. Със стиро-
пор можеш всичко да направиш. Няма 
друг материал, който да е по-евтин и 
по-удобен.

А	още	отначало	ли	дойде	замисъ-
лът	да	работите	със	стиропор,	или	
обстоятелствата	го	наложиха?

Още отначало. Никакъв друг мате- 
риал не съм имал предвид. Няма нищо                                                                                   
по-евтино и по-достъпно от стиро-                                                                          
пора. 

Имате	и	други	работи,	правени	
с	нетрайни	материали	–	говежда	
тор,	слама,	клечки,	стана	дума	за	
тях.	Не	се	ли	крие	тук	желанието	
да	покажете,	че	пред	онова,	веч-
ното,	безкрайното,	за	което	гово-
рихме,	материалът	–	какъвто	и	
да	е	той,	дори	да	е	мрамор,	дори	

пирамидите	да	са	–	пак	е	нетраен,	
крехък,	мимолетен?	

Ами да, възможно… Не съм се сещал 
така да го формулирам, но изглежда, 
че да. Дали е в стиропор, дали е в ка-
мък, или е в мрамор – пред вечността 
всички сме равни. Колко материал е 
отишъл в небитието, само като си 
помислим… И за колко време: било хи-
ляда, било десет хиляди години – как-
во от това, никакво значение няма. 
Въпросът е да направиш форма, да я 
покажеш на очите.

А	доволен	ли	сте	от	тези	форми?	

О, нека това не го зачекваме… (смее се)

Защо?

Само аз си знам. 

Но	публиката	беше	доволна?

Е, да, но те не знаят какво не си на-
правил. Защото представата ти е 
идеална, а пък резултатът винаги е 
малко по… 

Резултатът	никога	не	е	равен	на	
представата?

Никога, никога… (замисля се). Имам 
една работа, „Градежът“, дето е там, 
в Осиковица, от нея съм доволен. Мно-
го неща направих и в мащаба, в който 
ми се искаше. Въпреки че има много 
несъвършенства, но основните неща 
съм ги постигнал, както съм ги мис- 
лил. От това съм доволен. Иначе аз 
над хиляда скулптури съм направил…

От	експозиция	след	експозиция	и	
от	скулптура	след	скулптура	–	за	
да	се	стигне	онзи	момент,	в	който	
ще	сте	доволен.	

фотография Николай Трейман
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Павел
Койчев

Павел Койчев е роден на 30 
май 1939 г. в София. Завърш-
ва Художествената гимназия 
през 1959 г. и Художествена-
та академия, специалност 
„Декоративно монументална 
скулптура“, през 1966 г. Пър-
вата му самостоятелна из-
ложба е през 1982 г. в София. 
Участва в проекта „Световни 
художници в края на хилядоле-
тието“, ООН, Ню Йорк, САЩ 
(1999), на 54-тото венециан-
ско биенале, Италия (2011), има 
множество самостоятелни 
изложби. От 2008 г. негови 
работи са постоянно изло-
жени в парк-галерия „Ориги-
налите“ в махала Владовци, с. 
Осиковица, Софийско. Негови 
скулптури са притежание на 
НГ, СГХГ, ГХГ-Добрич, ГХГ-Варна, 
ГХГ-Пловдив, ГХГ-Стара Загора, 
ГХГ-Кърджали, ГХГ-Плевен, Арт 
център „Хуго Вутен“, Херен-
талс, Белгия, Фондация „Пе-
тер Лудвиг“, Германия, част-
ни колекции в Германия, Дания, 
Швейцария, Франция, Холандия, 
САЩ, Белгия, Италия, Испания. 

Аз знам, че никога няма да съм доволен. 
Защото знам колко ми е потенциалът. 

Е,	той	не	е	никак	малък!

Всичко е относително. В сравнение 
с кого? Най-добър съм в нашата ко-
операция, защото там само аз съм 
скулптор (смее се). Гарантирано съм 
най-добър! А какво нещо е направил 
човекът през тия хилядолетия… Как-
во да говоря? Направиш ли така рав-
носметката, като се поизправиш, 

виждаш каква е работата. Ама тол-
кова мога… Почтено съм работил, кол-
кото са ми силите. Една-единствена 
работа имаше, при която гледах да 
мине времето. Да я свърша, че да се 
свърши. Просто да я приключа. В Ав-
стралия бях на симпозиум през 1987 г., 
работеше се на камък. Мислех, че в Ав-
стралия има всякакви машини, най-мо-
дерни, и бях подготвил един проект. 
Обаче когато отидох там, трябваше 
да си купувам и длетата, и чука (смее 
се). И за два месеца направих работа-
та само така, да свърши. Единстве-
ното нещо, което съм го правил, за да 
мина метър. Всичко друго колкото съм 
могъл, направил съм го. 

Една	голяма	скромност	има	в	тези	
думи…

Не, толкова съм нескромен, колкото 
не можете да си представите (смее 
се). Нескромен съм, защото искам да 
съм велик. Велик, в смисъла да напра-
вя съвършена работа. А иначе какво 
да се пъча? Погледнеш ли назад – аб-
солютни величия, абсолютно велики 
произведения са направили хората. 
Давам си сметка, че никога, никога 
няма да мога да ги стигна.

Е,	ако	държим	сметка	за	гениите	
на	миналото,	май	ще	е	по-добре	ни-
кога	да	не	започваме	каквото	и	да	е?

Да се питам и аз защо го правя… (смее 
се). Ама ей така. От греховете суе-
тата е най-жилава. От смъртните 
грехове тя е ужким най-безобидна, 
обаче е най-жилава. Да се докажеш, да 
си намериш място в тоя живот. Като 
млад, разбира се, суетата те тръска 
яко. Не бих казал, че в последните го-
дини е така, но кой знае…

В	главата	ми	по-скоро	изниква	
друго	определение,	което	сам	си	
сложихте	–	работещ	песимист…	
Акцентирам	върху	работещ.

Работещ песимист, да. Нали знаете, 
че има хора, които се раждат така: 
работи им се, но има и други, които се 
раждат, а им се лежи. Аз съм се родил, 
за да правя. Извън суетата – просто 
да правя. Едни се раждат с минуси, 
но плюсовете са повече, на други пък 

минусите са повече. За себе си мисля, 
че съм с плюс. Не го казвам нито за ху-
баво или за лошо – просто е така. Гле-
дал съм така на живота – да правиш. 
А пък от друга страна: като правиш 
– да не замърсяваш с трайни матери-
али пространството. Една такава – 
никаква работа (смее се). 

Като	отворихме	дума	за	плюсове,	
да	попитам	следното:	свеждаме	
композицията	до	5	елемента	–	по-
ляната,	двете	фигури,	ябълката,	
която	виси,	и	разбира	се,	смокино-
вите	листа.	Кой	от	тези	пет	еле-
мента	възприемате	като	най-го-
лям	плюс	на	цялостната	работа?

Все пак фигурите. Двете фигури. При 
работата с пластиката аз направих 
макет 80 см, който се увеличаваше – 
тоест 1:10. Ако беше 20 сантиметра, 
другояче щеше да се пропорциони-
ра. В 80 сантиметра е друго. И този 
проект за увеличаване, той се увели-
чава механично: трябва вече разме-
рът, пространството да ги мислиш. 
Изисква се промяна в пропорциите, в 
съотношенията на обемите. Трябва 
всичко това да го предвидиш. И виж-
дам сега къде по-иначе е трябвало да 
се действа, ама вече е свършило. Все 
пак фигурите са най „в плюс“.

Знаете	ли	какво	още	ми	направи	
впечатление:	фигурите,	Адам	и	
Ева,	са	нахапали	ябълката,	сложи-
ли	са	смокиновите	листа	–	вече	са	
греховни,	но	пък	са	спокойни?	Няма	
тревога	върху	лицата	им.

Няма, вярно. Ала това е от безмерна-
та глупост на човека. Още не са раз-
брали какво е станало. Мисля дори, че 
той още не е познал нея. Този момент 
е уловен в работата. Още не знаят 
какво е станало. Той, Господ, ги е изго-
нил, а те се чудят защо. Но още не са 
започнали да консумират познанието 
и греха. 

Между	познанието	и	осъзнаването	
на	познанието	са?

Да, между рая и греха – това е момен-
тът, в който ги заварваме. И това им 
е последната безметежност. От там 
нататък няма безгрижие, приключи 
(смее се)… 
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Изложбата на творби на Васил Ива-
нов от сбирката на Борис Бекяров 
има всички шансове да се превърне в 
едно от централните художествени 
събития през настоящия сезон. Във 
великолепния каталог, придружаващ 
експозицията, известният наш колек-
ционер кратко и увлекателно разказ-
ва за историята на придобиването на 
над 100 произведения от този худож-
ник и за сетен път се убеждаваме, че 
няма нищо случайно под слънцето.

Изложбата съдържа 91 творби на Ва-
сил Иванов от различни периоди, ви-
дове и жанрове. Живописта и графика-
та са допълнени от текстове, снимки, 
документи, в залите върви постоянно 
и филмова прожекция. 

Чест прави на Борис Бекяров, че е под-
брал една балансирана представител-
на извадка от своята колекция, която 

включва картини (предимно пейзажи с 
маслени бои и акварел), както и рисун-
ки от основните етапи на творчест-
вото на художника (изпълнени с туш, 
въглен, креда, черен пастел), в това 
число пейзажи (някои от по-старите 
пейзажни миниатюри са истински „би-
жута“!), фигурални мотиви, потрети, 
голи тела. И разбира се, прочутите 
творби от т.нар. „Космически цикъл“, 
реализирани на бял и на черен фон, 
които оформят в най-голяма степен 
своеобразното лице на автора.

Васил Иванов е един от най-самобит- 
ните български художници. Особено с 
„космическите“ си рисунки, той сякаш 
в голяма степен остава настрана от 
основните направления и стилови на-
соки в българското изобразително из-
куство от ХХ век. Художници от него-
вия калибър придават неподозирани, 

неочаквани измерения на българското 
изкуство от близкото минало, вклю-
чително и от периода на „развития 
социализъм“. Неговите творчески 
пориви и реализации изтръгват ви-
зуално-пластичното от неговата 
обвързаност с делничното, битово-
то, личностното и социалното и го 
пренасят в по-високи сфери на креа-
тивното въображение, на духовното 
начало.

Изложбата ни дава добра възможност 
да проследим в хронология основните 
стъпки на творчеството на Васил 
Иванов. Той се оформя и се утвържда-
ва в нашето изобразително изкуство 
в началото на 40-те години на ХХ 
век. Още в ранните си картини и ри-
сунки изявява поетичното съзерца-
ние и умиротворената вглъбеност в 
мотива като основни доминанти на 

Чавдар Попов

Изложба на Васил Иванов 
(1909–1975), 110 години 
от рождението му, в 
Националната галерия, 
колекция на Борис Бекяров 

Удивление
от мирозданието

Васил Иванов, „Космос“, 60-те г. на ХХ в., креда, хартия
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пластическия образ. Неговите пейза-
жи и натюрморти не носят печата на 
непосредствените импресионистич-
ни наблюдения или на едноплановото 
любопитство от поредния „живопи-
сен“ мотив или екзотичен детайл. 
Въпреки че тези мотиви – изгледи 
от София и нейните околности, ли-
вади, полски пътища, терени, ожи-
вени тук-там от някоя непрегледна 
сграда – са тривиални и дори можем 
да кажем в известна степен банални, 
те съдържат ред особености, които 
ги избавят от стереотипните под-
ходи на редица „битови“ художници. 
В образния свят на тези творби ви-
тае пантеистичният рефрен на една 
всепронизваща мирозданието одухо-
твореност, на една просветлена съ-
зерцателност, които са еднакво чуж-
ди и на форсираната експресия, и на 
приповдигнатата романтика. Като 
правило линията на хоризонта, преси-
чаща почти точно по средата плат-
ното или графичния лист, разделя и 
обособява земния терен от небето, 
придавайки по този начин панорамен 
характер на пейзажния мотив. Фрон-
талната композиционна постройка 
при общото впечатление за външна 
застиналост и неподвижност дава 
възможност на художника да „ожи-
ви“ и динамизира – посредством маз-
ки, щрихи, фактура, акценти и т.н. 
– съответния мотив, придавайки му 
единство в многообразието.

Васил Иванов не робува на готови и 
клиширани формули, а при процеса на 
обмисляне и на реализация на свои-
те творби неизменно се стреми да 
постигне и да съхрани усещането за 
естественост и за непринуденост 
на пластическото въздействие при 
наличие на общочовешка поетична 
„константа“ на образа. Общата ат-
мосфера е изтъкана от сложно струк-
турирани цветови маси и зони на при-
вличане и на отблъскване на топли, 
студени и многобройни „производни“ 
тонове и нюанси. В повечето случаи 
фигурите играят ролята на стафаж, 
но дори и тогава, когато тяхното 
присъствие в композицията е по-осе-
заемо, основната им функция е свър-
зана с подчертаването на проблема 
за единството на човека и природата. 
Често пъти художникът предпочита 

загатването, внушението пред де-
тайлното обрисуване, оставяйки на 
зрителя значителна индивидуална 
свобода на асоциативност при въз-
приятието на творбата. Тези особе-
ности, характерни предимно за жи-
вописта му, са свойствени до голяма 
степен и на рисунъчното творчест-
во главно от 50-те години, в които 
съответните пейзажни мотиви са 
развити и разгънати в серия скици, 
зарисовки и етюдни, относително 
по-завършени във формално отноше-
ние произведения, в които мекотата 
на степенуванията, финият и разно-
образен щрих, „сфуматото“ на петно-
то и гъвкавостта на линията вървят 
ръка за ръка с външната простота и 
непретенциозност на обекта.

Вторият период в творчеството на 
Васил Иванов, отнасящ се до 60–70-
те години, е белязан от търсения и 
постижения, продиктувани от важни 
еволюционни изменения в цялостния 
мироглед на художника и в неговите 
възгледи за смисъла и значението на 
пластичните изкуства. Тези особе-
ности се съсредоточават и в т.нар. 
„Космически цикъл“.

Нека в скоби отбележим, че космиче-
ската тема, „космизмът“ като тема-
тичен и мирогледен комплекс, през ХХ 
век не са чужди на изобразителното 
изкуство, като започнем от литов-
ския художник и музикант Микалоюс 
Чурльонис, минем през Николай Рьорих 
и руския космизъм (в частност група-
та „Амаравела“ от 20–30-те години 
на ХХ век) и стигнем до Малевич и до 
конструктивизма. Тези тематични 
насоки са показателни за определени 
вътрешни движения и размествания 
на пластовете, които настъпват в 
част от художествената култура на 
отминалото столетие вследствие на 
гигантските „тектонични“ процеси в 
обществото.

Експозицията представя някои от 
най-характерните творби на авто-
ра, посветени, казано най-общо, на 
космическата тема. При Васил Ива-
нов имаме редица специфични ха-                             
рактеристики. „Космическият цикъл“ 
се осъществява, общо взето, във 
формата на много характерни рисун-
ки, най-многобройните от които са 

изградени с бяла креда на тъмен, поч-
ти черен фон. Въпреки привидно им-
провизационния си характер те въз-
действат като пълноценни графични 
опуси поради сериозността на плас-
тическата си проблематика и усеща-
нето за завършеност на творбата. 
Тези произведения нямат аналог в 
нашето изкуство. При изграждането 
на образа авторът си служи не само с 
острието на кредата, но и с цялата 
плоскост на дължината на съответ-
ния къс, с който рисува. В самия избор 
на материалите има нещо символично 
– Васил Иванов идентифицира черна-
та повърхнина на още недокоснатия 
лист хартия с космическата бездна и 
безпределна пустота, от чиито не-
дра, така да се каже, се заражда обра-
зът. Жестът на художника, неговото 
съприкосновение с материята и „из-
вайването“ на пластическите елемен-
ти се уподобява в някаква степен на 
творческия акт на Демиурга.

Трябва да уточним обаче, че този под-
ход няма нищо общо с необоснованото 
възгордяване и с вътрешната драма 
на модерния художник. При Васил Ива-
нов е различно – инвенцията е по-ско-
ро израз на смирение и на удивление 
пред ритмите и скритите от прос-
тото наблюдение закони на мирозда-
нието. В този смисъл неговото „визи-
онерство“ не е нито произволно, нито 
субективно. То произтича от едно 
по-дълбоко разбиране за единство-
то на космоса и за одухотворяване-
то на „костната“ материя. Странни, 
имагинерни форми, издължени, сякаш 
неземни фигури, сложни ритмични и 
пространствени съотношения, по-
стигнати с удивително опростени 
изразни средства – това е част от 
поетиката на Васил Иванов.

Изложбата в Националната галерия, 
ако не ме лъже паметта, е вероят-
но най-пълното и най-цялостното 
представяне на художника досега. 
Освен всичко друго тя свидетелства 
и за това, че действителната исто-
рия на нашето изобразително изкус- 
тво във всички случаи е по-богата и 
по-проблемна от нашите представи 
за нея, формирани нерядко твърде ед-
ностранчиво и тенденциозно, вклю-
чително и в музейните ни експозиции.



39

май 2019 

„Всичко може да се свърже с всичко – и 
тази връзка променя перспективата“, 
казва един от героите на Умберто Еко 
в „Махалото на Фуко“. Казва го по по-
вод произволните комбинации, които 
компютърът създава от заложени в 
него най-различни фрази и факти. Но 
компютърът просто ги изважда на 
случаен принцип, а хората са тези, 
които ги тълкуват и намират или 
измислят връзките между тях. Пра-
вят го чрез своя опит, знания и (по)
желания, а вероятно и на базата на 
някакво (пред)усещане за свързаност 
на всичко в света и в живота. Поради 
което намирането на връзките може 
да доведе както до конспиративна 
теория, така и до повече или по-мал-
ко различна картина на реалността. 

При това и едната, и другата могат 
да бъдат еднакво плашещи.

И тук на помощ идва изкуството.

„Не	може	да	се	избяга	от	изкуство-
то“ е названието на изложбата на Ян 
Фабър в НГ САМСИ (куратор Йоанна 
де Вос; 22.03–28.04.2019). Публиката 
на откриването трепетно очаква-
ше този многопосочен, провокати-
вен и буквално многолик художник. 
Знаейки, че е светило в съвременно-
то изкуство, и с респекта от това, 
което прави. А той се преобразява. 
Открива и разкрива безбройните си 
идентичности, рисува ги, скулптира 
ги, въплъщава се в тях в пърформан-
си, споделя, че говори с тях в своите 
„Нощни дневници“ – и се чуди дали 

няма шизофрения. Не, няма, струва ми 
се. Просто изкуството му дава свобо-
дата – а и смелостта, бих казала – да 
живее в множественото си Аз.

Почитта си към гангстера Жак Мер-
син, известен със своите дегизиров-
ки, благодарение на които е оцелявал 
извън правилата и институциите 
повече от две десетилетия, Ян Фабър 
изразява чрез собствените си скулп-
тирани лица като многоликия бог 
на промените Янус. А също и в пър-
форманса в Лувъра през 2008 г. „Из-
куството ме предпази от затвора“, 
показан на видео в САМСИ. В края на 
четиричасовите си метаморфози Ян 
Фабър загива прострелян като Мер-
син в подножието на Нике от Самот-
раки. Но не съвсем, разбира се – става 

Каква е връзката
Диана Попова

Ян Фабър, „Почит към Жак Месрин“ (Бюст с метални зъби), 2008, фотография Lieven Herreman, частна колекция, Белгия © Angelos bvba
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и се затичва отново в непрекъснато-
то си бягство от и към изкуството...

Не знам защо очаквах появата на този 
художник в София да предизвика няка-
къв скандал. Въпреки че изложбата му 
не предполага това. Напротив даже, 
тя по-скоро сдържано представя ху-
дожника на нова (и може би недоста-
тъчно подготвена) публика. Обаче 
има интернет, има Гугъл, има доста 
информация за изявите на Ян Фабър. 
Защо дори гангстерският момент на 
най-повърхностно ниво не развъл-
нува сякаш никого поне във Фейсбук 

(доколкото знам, разбира се)? Дали не 
е, защото обществото ни официално 
отказа да приеме множествеността 
на социалните роли. От която пози-
ция гледа навъсено и враждебно не 
само към различните идентичности, 
но и към индивидуалностите даже. А и 
в случая няма „българска следа“, която 
да предизвика обичайни страсти на 
битово ниво...

И тук спирам тази своя верига от асо-
циации, за да разгледам друга изложба. 
Която предлага други възможности за 
произволни или не връзки.

Изложбата „NEXT	BALKAN:	Съвре-
менно	 сръбско	 изкуство“ (курато-
ри Мина Пишчевич и Миодраг Нинич; 

09.04–05.05.2019) представя млади 
художници в две изложбени зали в Со-
фия – галерия „Васка Емануилова“ и в 
пространството за културни съби-
тия SeeMeOn 29. Организирана е от 
Арт фондация ДОМА и е първа изя-
ва в рамките на платформата NEXT 
BALKAN. Разбирам и приветствам 
идеята младото съвременно изкуство 
от страните на Балканите да се опоз-
нава взаимно, но в случая формата 
„национално представяне“ съдържа 
сякаш вътрешни противоречия. От 
текста на кураторите става ясно, че 
тези деветнадесет млади художници 
работят в различни направления и с 
различни изразни средства. Мога да 
предположа, че в Сърбия има и други 
млади художници, които работят в 
различни направления и с различни 
изразни средства. По какъв признак 
са избрали точно тези, на мен поне 
не ми стана ясно. От друга страна, 
ако съдя по биографиите им, те също 
като младите български художници 
живеят, учат, специализират и рабо-
тят в различни държави. И дори само 
по тази причина във все по-отворения 
ни свят националното определяне 
става все по-относително и все по-
вече самоопределение...

Така или иначе, и в тази изложба всеки 
може да намери своите валидни връз-
ки. Но те зависят изцяло от зрителя, 
струва ми се. Защото принципът „ние 
да се съберем, пък все нещо ще се по-
лучи“ винаги дава резултат. Тоест все 
нещо се получава.

Но всъщност аз успях да видя само 
половината изложба – тази в галерия 
„Васка Емануилова“, където са худож-
ниците, използващи в работите си 
по-традиционни изразни средства. 
Още не съм видяла по-съвременните 
в SeeMeOn 29. А там са и работите на 
Бранко Милишкович, чийто пърфор-
манс Ingression с участието на Войн 
де Войн определено ме заинтригува. 
Гледах го в залата на ул. „Париж“ 1 на 
Столичната община, която подкрепя 
платформата NEXT BALKAN. А между 
другото в съобщението за пресата 
Войн де Войн е определен като „ин-
тердисциплинарен артист и пърфор-
мър от България“. Споменавам го във 

връзка с националните представяния 
– и настоящите, и бъдещите...

И пак между другото, докато чаках 
пред SeeMeOn 29 някой да ми отвори 
или да отговори по телефона (което 
не се случи въпреки предварителната 
уговорка), разглеждах и снимах гра-
фити по ул. „Цар Симеон“. Впечатли 
ме причудлива композиция на ъглова 
къща с пеперуда в преливно синьо, а 
близо до нея пречупен кръст в свет-
лосиньо. Но истински ме озадачи над-
пис върху олющена стена – „Делян 
Пеевски“. Започнат е старателно, с 
удебелени букви, но после, изглежда, 
на автора му е омръзнало и го е завър-
шил набързо и небрежно. Но как въоб-
ще му е хрумнало да напише това, не 
мога да си представя. Тук реалността 
не ми подаде съвсем никаква връзка.

Поради което я изоставям, за да раз-
гледам друга изложба – в галерия 
„Структура“ – на тримата млади 
художници Радоил Серафимов, Руди 
Нинов и Станимир Генов „Всичко	на-
веднъж“	 (куратор Мария Василева; 
10.04–18.05.2019). И ето, в нея слу-
чайни връзки няма. Всичко е преце-
нено много внимателно – и форма-
тите на картините, и подредбата 
им в пространството, и редуването 
като цветност, образност и повърх- 
ности... – за да има чисто и пълноцен-
но общуване с живописта. И то е въл-
нуващо преживяване. От оживения 
„разговор“ на абстрактни картини. 
Различно абстрактни, доколкото от-
крояват индивидуалността на авто-
рите си при своето взаимодействие. 
Оставени са без етикети, за да не 
разсейват преживяването. Отделно 
има лист с названията на работите, 
които могат да допълнят впечатле-
нията и да дадат нови (взаимо)връзки 
съответно.

А каква е връзката между тези три 
изложби, е резонният въпрос на фи-
нала. И той има два еднакво валидни 
отговора – прозаичен и конспирати-
вен. Първият е: това са просто три 
изложби в разгара на сезона в София. А 
вторият е: „тамплиерите са замесени 
във всичко“ (както заключава компю-
търът в „Махалото на Фуко“ от Ум-
берто Еко).

Руди Нинов, Без заглавие (нито Паракас, 
нито картина от Сакраменто, 2019), гале-
рия „Структура“ © Руди Нинов
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Как	ви	дойде	идеята	за	„Граница“?	
Заради	това	ли,	че	границите	рязко	
се	върнаха?

Не. Когато започнах да мисля за кни-
гата, границите (и бежанците) все 

още назряваха само в колективно-
то ни несъзнателно – тоест още не 
бяха на повърхността, в новините. 
Границата живее с мен и в мен още 
от детството. Аз съм дете на тази 
граница, въпреки че съм от София, 
тъй като съм от последното поко-
ление, израснало с Желязната завеса. 
Винаги съм имала особен интерес към 
границите – различните видове, как 
животът на хората е формиран и де-
формиран от границите, как граници-
те се променят с времето. Също така 
винаги са ми били особено интересни 
перифериите, а граничните села на 
България са изключително богати 

места, културно, природно, геопо-
литически. Човешката география на 
българската граница е многопласто-
ва въпреки трагичното обезлюдяване 
на много от местностите, описани в 
„Граница“.

В	книгата	си	пишете	за	това	обез-
людяване,	но	на	мен	ми	се	ще	друго	
да	питам:	кое	все	пак	най	ви	изне-
нада	в/на	границата,	какво	най	не	
очаквахте	да	видите?

Хора, посветени на нещо, което оби-
чат. Сред цялата опустошеност на 
граничния район, особено от бъл-
гарската и турската страна – пък и 

„В	края	на	краищата,	къде	
започва	една	граница?	В	
нашите	глави.	Осъзнаваме	
ли,	че	границата	е	душевен	
символ	на	една	нация?	И	
че	разбирането	на	другия	
човек	е	съчовечност?“	

Алхимията на
разбирането

Разговор	
с	Капка	Касабова

Фотография Юлия Лазарова, „Дневник“
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гръцката страна на Родопите е демо-
графски поразена през годините (как-
то разбрах, примерно, в онова страш-
но фантомно село) – не очаквах да 
намеря хора и малки общности, които 
отглеждат нещо с любов. Градинка, 
традиция, разкази, песни, последни-
ят черноморски фар, забравен визан- 
тийски скален манастир, последният 
овчар със стадото си – и го правят 
безвъзмездно. Това е в огромен кон-
траст с манталитета на разни вла-
стови елити, които само търсят как-
во могат да експлоатират. Хората на 
периферията могат да ни припомнят 
някои неща, които е лесно да забра-
вим. Едно от тези неща е: ти си това, 
което обичаш. Какво обичаш, на какво 
си посветен безвъзмездно? Въпрос, 
който е хубаво човек да си зададе. 

Кой	от	вашите	герои	в	„Грани-
ца“	събуди	у	вас	най-силна	сим-
патия?	Най-голямо	съжаление?	
Въодушевление?

Именно такива хора. Срещнах и та-
кива, които ме отблъскваха и на пръв 
поглед не предизвикваха симпатия. 
Гъркинята, която описвам в „Госпо-
дарка на гората“, беше агресивна 
националистка и ми каза, че мрази 
българите (заради окупацията през 
Втората световна война), дори след 
като е ходила на Рила и Пирин. Но аз 
това не го писах, защото за мен не 
беше същността на нейния образ, 
това беше натрапена пропаган-
да, неразбиране от нейна страна. И 
без да ѝ обяснявам, че там, където 
е сега Северна Гърция, е имало бъл-
гарско мнозинство, че помаците в 
Гърция не говорят „помашки“, а бъл-
гарски, това тя го научи – за свое 
изумление – по време на прекарания 
заедно ден, говорейки с местни хора. 
Нямах интерес да съдя никого, исках 
да разбера границата и нейните хора 
и истории. Разбирането на другия, в 
дълбокия смисъл на думата, изисква 
един особен вид отвореност на съз-
нанието и минава отвъд симпатия и 
съжаление. То е по-скоро съчовечност. 

Казвате	„интерес	към	границите“.	
Дали	пък	това	не	е	по-скоро	интерес	

към	прекосяването,	пресичането,	
преодоляването	на	границите?

Да, неизбежно. Всичките персонажи в 
книгата имат динамична връзка с гра-
ницата – дори тези, които са родени 
там. Една от многото иронии и пара-
докси на границата е, че в стремежа 
си да създаде пълна статичност и 
умъртвяване, както и бинарност (от 
тази страна и от онази страна, ние и 
тях), тя прави точно обратното. Тя 
създава един лабиринтен свят, подзе-
мен свят, в който непрекъснато всич-
ко се мени, подмолно и с последици, 
които се усещат поколения по-късно. 
Пример за това са всичките потомци 
на бежанци отпреди 100 години, деца 
на тази граница: българите в Стран-
джа, чиито деди са дошли от Мала 
Азия, тези от турската страна на 
Странджа, чиито деди са били родоп-
чани, костурчани, босняци и т.н., гър-
ците в Родопите, чиито деди са дош-
ли от Мала Азия или България. Тази 
катастрофална геополитическа вър-
тележка отпреди 100 години е особе-
но драматична по границата, където 
чуваш хора да говорят останки от 
езика на бабите си – и ти става хем 
хубаво, хем тежко. Защото тези хора 
носят неразказани епични истории, 
които се опитах аз да разкажа, макар 
и сбито. Да не говорим за изселените 
български турци през 1989 г., които 
са също част от горчивата човешка 
история на тази граница. Границата 
е и символ на душевното състояние на 
една нация. 

Когато	научих,	че	„Граница“	е	обя-
вена	за	книга	на	годината	в	Шот-
ландия,	а	след	това	и	за	наградата	
на	Британската	академия,	си	по-
мислих:	„Ето,	едни	народи,	които	
почти	(с	малки	изключения	като	
Адриановия	вал	например,	но	той	
е	в	далечното	минало)	не	познават	
в	новата	и	най-новата	си	исто-
рия	границите	в	рамките	на	своя	
остров,	можаха	да	оценят	колко	
са	важни	границите	на/за	конти-
нента“.	Доколко	е	вярна	тази	моя	
мисъл?

Мисля, че драматичната символика, 
трагичната и богата история, както 

и общочовешките измерения на бъл-
гаро-турско-гръцката граница така, 
както е разказана през нейните хора, 
е толкова силна, че това не е убягнало 
на читатели без личен или национален 
опит с физическите граници. В края 
на краищата, къде започва една гра-
ница? В нашите глави. И там свършва, 
но понякога това отнема поколения, 
след като физическата граница падне. 
Това също го видях нагледно сред гра-
ничните хора. Страхът, параноята, 
мъката и накрая само-тиранията на 
тази граница все още живее в хората –                                             
и от трите ѝ страни. 

Споменавате	„драматичната	сим-
волика“	на	балканската	история,	
което	безспорно	е	така,	но	не	ви	
ли	се	струва	и	друго:	че	границата	
между	трите	балкански	държави	
е	като	място	от/на	„Дивата	Ев-
ропа“,	както	гласи	заглавието	на	
една	книга	на	Божидар	Йезерник?	
Тоест	западната	част	на	конти-
нента	търси	у	югоизточната	пот-	
върждение	на	своите	представи,	
презумпции,	клишета	и	ако	щете,	
оценява	с	търсене	и	интерес	книги,	
които	подкрепят	„измислената	
Руритания“	(Весна	Голдсуърти)	
или	„въобразените	Балкани“	(Ма-
рия	Тодорова).	Дали	и	„Граница“	
не	е	в	синхрон	с	масовото	мнение	
на	Запада	за	Изтока	–	не	особено	
ласкаво?	

Тъй като аз с годините съм разви-
ла непоклатима интуиция относно 
тенденциозното и истинното в раз-
казването и тъй като съм разказвач 
и поет, подхождам към местата и хо-
рата, които ме вдъхновяват, именно 
така – инстинктивно. Не академично 
или с някаква предварителна програ-
ма. Една добра книга трябва да е жив 
организъм, да диша през времето с ис-
тините си – и всички го знаем, когато 
отворим такава книга. Затова знам, 
че „Граница“ е дълбоко вярна на мес-
тата и хората, които разказва. Едни 
места и хора, поругани от официална-
та история и забравени от центъра 
– а именно централизираната памет 
и власт често създават културните 
клишета и културния кич, които са 

Разговор	
с	Капка	Касабова

Фотография Юлия Лазарова, „Дневник“
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толкова опасни за по-младите поко-
ления. Особено в общества, където е 
имало скорошна травма. Както е нав- 
сякъде на Балканите. Всяка култура, 
всеки народ, може би дори всяка мик- 
рокултура е като всеки от нас – иска 
да бъде разбран от другите, вместо 
да е криво-разбран. На Балканите ние 
сме особено чувствителни към това 
да сме криво-разбрани. Не че правим 
нещо особено, за да си помогнем, тъй 
като не знаем почти нищо за съседи-
те си (виж „Границата“). 

Двете академични книги, които спо-
менавате, са основно четиво за всич-
ки интересуващи се от културната 
парадигма Изток-Запад. Те криста-
лизират в исторически план упорито 
изкривяваните през времето взаим-
ни представи между Изтока и Запада, 
особено погледа – често снизходи-
телен и неразбиращ, на „Запада“ към 
„Изтока“. Изтокът е традиционно 
удобното място за проектиране на 
собствената сянка-неразбиране на 
Запада. А аз питам (не само в „Грани-
ца“, това е основна тема и на следва-
щата ми книга „Езерото“): къде е на-
шата сянка, тази на Изтока? Върху 
кого я проектираме? Може би върху 
своите. Върху себе си. „Граница“ хвър-
ля светлина точно върху такива мес-
та и феномени, които, ако останат в 
мрака на колективното несъзнавано, 
привличат именно такива изкривени 
сказки. В този смисъл мълчанието, 
прикритието, лъжата, злоупотреба-
та, страхът, изобщо всичко, с което 
тази граница е политически свързана 
(но не и природно), създава условия, в 
които едно невежо колективно въоб-
ражение намира почва. А именно – из-
мислени Руритании и въображаеми 
Балкани. А екзотизацията е опасно 
изкривяване на погледа – както във 
фикцията, така и в документалисти-
ката. Екзотизирането е вид проекция 
на собственото ни съзнание (пълно с 
арогантни презумпции, предразсъ-
дъци, невежество и неразбиране) 
върху другия. Или, в академичен стил, 
„Другия“. Затова споменах, че отво-
реният, нарочно „празен“ подход – на 
английски negative capability – беше 

това, което ми разреши да видя, чуя и 
осмисля човешките измерения на тази 
граница. А границата – помислете! – 
има за цел именно другият да остане 
друг, да ни е страх да извикаме „Ме-
раба“ на човека от другата страна на 
реката, както онзи трагичен овчар в 
Турция. Границата ни обича послушни 
и тъпи, неразбиращи. 

Единствената противоотрова на ек-
зотизацията и само-екзотизацията 
е да не гледаш на другия като на Дру-
гия. Да прекосиш границата. В „Гра-
ница“ няма други. Само „наши“, както 
ми казаха помакините от Драмско на 
пазара в Одрин. За това именно става 
въпрос, когато казвам разбиране. Раз-
бирането в дълбокия си смисъл е об-
ратното на екзотизацията. Тоест 
на границата. В това ни е надеждата 
като съчовешко общество – да мо-
жем да прекрачим границите в глави-
те си. Аз вярвам, че тези читатели, 
които наистина прочетат „Граница“, 
вместо да проектират собствените 
си екзотизиращи презумпции върху 
книгата, ще стигнат до свое осмис-
ляне на големите теми и истории на 
тази граница, символ на Балканите. 
Където ни е културна особеност да 
не можем да слушаме – тъй като не-
прекъснато обясняваме нещо. Непре-
къснато проектираме върху другия! 
Затова в „Граница“ няма много обясне-
ния. На тази граница прекалено много 
се е случило. 

А иначе границата продължава да е 
диво място. Има диви животни, диви 
бизнеси, които изкопават и изсичат 
дивите гори и реки, бетонират Чер-
номорието, вдигат нови ограждения. 
Периферията е много наранима – тя 
привлича диви хора от центъра с мно-
го пари. В този смисъл „дивата Евро-
па“ не е литературно явление, нито 
чужда проекция върху нас. Тя си е са-
мобитна, наша. 

Вие	сте	човек,	съзрял	при	социализ-	
ма,	в	същото	време	ви	се	е	наложило	
да	живеете	в	други	условия,	капи-
талистически,	така	да	се	каже.	
Повече	помагаше	ли	ви,	или	повече	

ви	пречеше	вашият	социалистиче-
ски	опит	в	новите	пазарни	условия?

Усмихвам се. Естествено всички ние, 
които сме деца на социализма, сме 
преживели този преход към „пазарни 
условия“. Бих казала, че нищо обек-
тивно не ми е пречело никъде, освен 
че понякога сама съм си пречела. Дори 
напротив: нивото на образованието, 
особено езиковото, което получих и 
в началното си квартално училище, 
и във Френската гимназия в София, 
беше толкова високо, че в универси-
тета в Нова Зеландия, където учих 
френска и руска литература, ме гледа-
ха стреснато дори преподавателите. 
По-скоро трябва да говорим за това, 
което дивият олигархокапитализъм, 
който така бързо замести условния 
социализъм в България, е направил 
за нас като нация. Защото той про-
дължава 30 години по-късно и проку-
ди вече второ поколение българи от 
страната. За щастие някои от нас 
могат да се връщат по нематериален 
начин, създавайки нови връзки и ново, 
глобално разбиране чрез работата 
си. Надявам се това да правят моите 
книги, свързани с България, както и 
тези, които не са. В тези времена на 
нови (и много скъпи!) граници и окопи 
всички имаме нужда от повече вир-
туални мостове. Няма връщане назад 
към лошото старо време. 

Не	налага	ли	пазарът	свои	прави-
ла	върху	литературата,	която	по	
тази	причина	от	екзистенциално	
осмисляне	на	индивидуален	опит,	
способен	да	се	превърне	в	осмисля-
не,	валидно	за	цялото	човечество,	
стана	по-скоро	начин	за	забавление	
без	претенции?	И	ако	ги	налага,	вие	
как	успявате	хем	да	им	отговори-
те,	хем	да	запазите	смисъла	във	
вашите	книги?

„Пазарът“ за мен е място, където 
се купуват зеленчуци. Когато пиша, 
чета и събирам материали, пъту-
вайки и търсейки онова разбиране, за 
което споменах, аз не мога да мисля за 
„пазар“. Мисля как, за бога, ще успея 
да отдам заслуженото на книгата, 
която съм поела пред себе си като 
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отговорност да напиша, как да стане 
най-добрата книга, която някога съм 
писала, как да алхимирам същността 
на темите и хората в нея, тоест как 
ще се получи онази вълшебна сплав 
между форма и съдържание. Писането 
като всяко истинско изкуство (казвам 
истинско, за да го разгранича от кул-
турния кич и чалга културата, която 
я има и в литературата навсякъде и 
която е любимо чедо на „пазара“ – тя 
предлага точно „продукт“) – е вид ал-
химия. Алхимикът, ако си е на място-
то, не трябва да се разсейва от това 
какви зеленчуци за колко се продават 
на борсата всяка седмица. Имам две 
книги, които са останали неиздадени 
– знам, че това не е поради някаква не-
достатъчност на тези книги, а точно 
поради „пазара“, тоест някой е решил 
в някакъв момент, че тази книга от 
тази авторка не е достатъчно комер-
сиално надеждна. Но също така знам, 
че е трябвало да напиша тази книга, 
за да мога да напиша следващата. В 
този смисъл пътят на един писател 
е дълъг, криволичещ и по този път 
ще види много „пазари“ да се сменят. 
И много опортюнисти и посредстве-
ници да успяват на „пазара“, вдигай-
ки шум около себе си. Ако един тво-
рец е посветен на мисията си – а не 
на нейните аксесоари – трябва да се 
приготви за гладни, бедни, неведоми, 
анонимни години. Години, през които 
да не предава, само да приема. И това 
е добре. Така трябва да бъде. Един 
творец не трябва да затлъстява от 
охолство и самодоволство, защото 
точно тогава умира като творец. 

Питам	ви	за	това,	защото	ми	се	
струва,	 че	 сякаш	 писателят	 в	
днешно	време	живее	в	някакви	кап-
сули	–	Дубравка	Угрешич	пише	мно-
го	за	това	в	„Европа	в	сепия“:	ходи	
по	конференции,	по	книжни	панаи-
ри	и	живият	живот	като	че	ли	му	
убягва;	или	поне	той	се	докосва	до	
него	спорадично	и	мимолетно.	Дали	
пък	литературата	не	се	откъс-
на	твърде	много	от	действител-
ността	и	вече	до	такава	степен	
си	е	самодостатъчна,	че	може	би	
и	от	читатели	няма	нужда,	стига	
да	има	журита	и	критици?

Да, това са и моите наблюдения. По-
някога тези литературни фестива-
ли са панаир на суетата. Същото е в 
академичния свят, а и в политическия. 
Може би това е присъщо на всяка про-
фесионална сфера. Сега четох един 
разказ на Александър Шпатов, „Енде-
каристи“, където творците активи-
сти се интересуват само от собстве-
ното си творчество! Това ми напомни 
веднага на Фейсбук. Този нарцисизъм 
е стимулиран от социалните мрежи, 
където човек може да си повярва, че 
има частна телевизия и че той е звез-
дата на своето 24-часово шоу. Егома-
нията не е специфичен проблем на све-
та на книгите, а цялостен синдром на 
нашето „селфи“ време. От това само 
губим, разбира се – изпростяваме и 
като личности, и като микрокултури. 
Ако само своя глас слушаш, нищо ново 
няма да научиш. Мисля, че за всеки от 
нас – независимо с какво се занимаваме 
и от кой социален слой сме, е жизнено-
важно да разчупим тези егокапсули, 
тези социално-културни гета, в кои-
то удобничко си седим. И да се пораз-
ходим, и да млъкнем за малко. В този 
смисъл „Граница“ със срещите с много 
и различни хора и общности промени 
живота и мирогледа ми. 

Изцелявате	болки,	възвръщате	
вярата	в	човечеството,	възста-
новявате	човешкия	облик	на	онези,	
които	са	се	отказали	от	него...	Това	
казва	Елиф	Шафак	за	вас	и	за	още	9	
ваши	колежки	писателки.	Само	че	
не	е	ли	твърде	голяма	тази	отго-
ворност	да	поемате	на	интелекту-
алните	си	плещи	подобни	смазващи	
длъжности?	Как	човек	може	да	се	
справи	с	такъв	товар	–	да	придава,	
създава	и	задава	смисъл?

Е, не е нужно да се замеряме с теж-
ки думи като с камъни (както беше 
писала Елена Алексиева в „Нобелис-
тът“). Тези думи са казани, след като 
съм направила нещо, не преди това. 
И естествено, искам книгите ми да 
лекуват рани, не да нанасят нови. В 
този смисъл никой не ме кара да по-
емам отговорност за каквото и да 
било. Политиците да му мислят – те 
имат огромна отговорност пред 
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ка. Капка Касабова е родена и 
израства в София, а през 1992 г.                                   
имигрира с родителите си в 
Нова Зеландия. В момента жи-
вее в Шотландия. Следващата 
є книга се нарича  „Езерото“ 
(Жанет 45, 2020). Сътрудничи 
на в. „Гардиън“, сп. „Икономист“ 
и други британски и американ-
ски издания. През 2019–2020 г. 
участва в журито на американ-
ската награда Neustadt Prize. 

Капка 
Касабова

съвременниците си и пред исто-
рията. А алхимикът е съвсем друго 
същество – независим си работи в 
лабораторията, без да вдига шум. 
Една истинска книга се създава бавно, 
трудно, с много любов и с някои само-
жертви. Така че няма място за гръм-
ки думи около това. Само за работа и 
за преданост към това, с което си се 
захванал. 

Разговора води Митко Новков
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И по време на най-краткото пъту-
ване Светлозар Игов носи със себе си 
поне три книги: една с поезия, втора 
с фрагменти и афоризми и един роман 
за четене. Когато идва през лятото 
във Варна, за да не „мъкне“ книги, още 
първия ден пристига в библиотека-
та и избира нещо. Докато търси и 
се чуди, взема „Ана Каренина“. Така, 
благодарение на Варненската биб-
лиотека, Игов е чел „Ана Каренина“ 
около 20 пъти. Това му помогнало да 
направи едно много важно откритие 
за българската литература, описано 
в статията „Вазов спори с Толстой“. 
Този път Игов представи в библио-
теката (13 март 2019 г.) второто до-
пълнено издание на поезията на Йован 
Христич.

Зад	това	томче	с	поезия	на	Йован	
Христич	стои	двойна	лична	и	лите-
ратурна	история	от	запознанство,	
поредица	от	срещи,	кореспонден-
ция,	преводи.	Кога	започна	всичко?

Виждах много често Йован Христич 
в Белград, когато бях там на специа-
лизация през 1967–68 г. Той идваше с 
едно мъничко рено и отивахме някъде 
да пием кафе. Идвал е у нас на гости, 
но никога не ни покани у тях. Излезе 
една книга с негова биография и едва 
след като я прочетох, разбрах защо 
Йован Христич не ни кани на гости 
вкъщи. 

Той е роден в аристократичен квар-
тал на Белград, понеже е от стара 

и знатна фамилия. Властта на Тито 
ги изгонва от къщата и Христич цял 
живот живее по квартири на тясно. 
Къщата не е била национализира-
на, а просто включена към двора на 
Титовия дворец. След смъртта на 
Тито му връщат къщата. Хонорар 
след хонорар, той оправяше ту елек-
тричеството, ту водопровода, ту 
покрива, но така и не влезе в собст-
вената си къща. Първата му съпруга 
е известна актриса, Татяна Лукиано-
ва, от белогвардейски произход. След 
нейната смърт живееше при вто-
рата си съпруга, където вече можех 
да отида на гости и с голяма наслада 
разглеждах библиотеката му. За мен 
най-важната среща с един човек е 
срещата с библиотеката му. Видя ли 
библиотеката му – за мен той вече 
няма никакви тайни. Синът ми дори 
фотографира тази библиотека, сега 
я имам на снимка като скъп спомен. А 
доведената дъщеря на Йован Христич 
написа за един сборник по повод на моя 
годишнина чудесно есе за библиотека-
та на своя баща. Той има цял библио-
течен цикъл стихотворения.

Първото	издание	на	„Александрийс-	
ката	школа“	на	Йован	Христич	е	
през	1996	г.	Преди	това	го	включва-
те	в	една	антология	„Нощен	полет.	
Петима	сръбски	поети“	(1989).	От	
първото	издание	са	минали	повече	
от	20	години.

Да, тогава той дойде в България и 
имаше много интересни премиери в 
Пловдив и София. Пред претъпканата 
зала на пловдивския Учебен театър 
изнесе лекция „Шекспир и неговите 
съвременници“. (Йован Христич е 
смятан за най-добрия югославски те-
атрален критик и историк. Драмата 
му „Савонарола и неговите приятели“ 
е една от десетте най-добри сръбски 
драми.) Тогава вече не беше добре със 
здравето, а аз много исках той да по-
остане, но съпругата му ми каза: „По-
зле е, отколкото изглежда“. После се 
надявах, че ще дойде за другата книга, 
която подготвях с неговата есеисти-
ка, „Пътувания из Средиземноморие-
то“ (2005). За съжаление, няколко ме-
сеца преди книгата да излезе, Йован 
Христич почина. 

За	Йован	Христич	
и	други	с	проф.	
Светлозар	
Игов	разговаря	
Десислава	
Неделчева

Българските закъснения

Йован Христич
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Защо	направихте	това	второ	до-
пълнено	издание?

Реших да направя второ издание, за-
щото това е почти събраната пое-
зия на Йован Христич. Допълних я със 
стихотворения, които излязоха след 
смъртта му. Критикът Леон Коен ги 
издаде в книгата „Тъмен час“. 

Определят	Йован	Христич	като	
средищна	фигура	на	модерната	ев-
ропейска	култура.	Поет,	есеист,	
театрален	критик	и	историк,	тео-
ретик	на	литературата,	преводач,	
идващ	от	балканските	ширини.	

Иво Андрич и Йован Христич бяха 
хора, напълно адекватни на себе си. 
Йован Христич нямаше нужда от как-
вото и да било, за да изглежда по-го-
лям, отколкото е. У него липсваше 
балканското повдигане на пръсти. 
Той общуваше и със забележителни 
интелектуалци. Направи едно изда-
ние на Т. С. Елиът след кореспонден-
ция с този най-голям (според някои) 
европейски поет на XX век. Христич 
е автор на предговора към „Мемоари-
те на Адриан“ на Маргьорит Юрсенар. 
Той ѝ е бил на гости, когато е живеела 
на един остров, близо до западното 
крайбрежие на САЩ. Йован Христич 
ми даде примера на човек, който е на 
равна нога с най-големите световни 
интелектуалци, без каквото и да било 
чувство на малоценност. 

Според	 проф.	 Антония	 Велко-
ва-Гайдаржиева,	с	която	предста-
вихте	книгата	във	Варна,	„Алек-
сандрийската	школа“	на	Христич		
съответства	на	нашия	Остров на 
блажените.	Този	превод	е	първата	
негова	книга	на	български,	а	също	
и	първото	му	задгранично	призна-
ние	като	поет.	Как	се	възпитава	
критическа	интуиция?	

Още като студент четох някои ав-
тори от сръбската поезия, които 
просто обикнах и веднага ги усетих 
като големи световни поети. Мога да 
кажа това и след повече от 50 години: 
аз мисля, че най-големият европейски 
поет от втората половина на XX век 

е Васко Попа. Обикнах някои поети – 
поетите Миодраг Павлович с първата 
му книга (1952 г.), Васко Попа с „Кора“ 
(1953 г.) и няколко години след това 
излезе една втора вълна на модерни-
те поети, които са Бранко Милкович, 
Иван Лалич, Йован Христич. Още през 
1965 г. като студент сътрудничех на 
едно издание, което се казваше „Кни-
гите по света“ – бюлетин на издател-
ство „Народна култура“. По-късно се 
прибавиха и т.нар. Бюлетин на Съюза 
на писателите (бял и син) и Бюлетин 
на Института за съвременни соци-
ални теории. И там през 1965 г. съм 
публикувал едно есе, с което препо-
ръчвам да се издаде Бранко Милкович. 
В същия брой излиза статия на Минко 
Николов за Кафка и на Николай Кънчев 

за грузинската поезия. Тук ще оставя 
настрана несправедливо забравения 
Минко Николов, включително и заради 
това, че се самоуби. Тоталитарните 
режими не обичат самоубийците. Из-
лиза нещо като протест да се само-
убиеш при такъв режим, въпреки че 
често точно тези режими предста-
вяха убитите от тях като самоуби-
ли се. Това е интересен предмет за 

изучаване, включително и за Бранко 
Милкович, който се самоуби през 1961 г. 

Историята	на	българската	пре-
водна	литература	през	този	пери-
од	може	да	се	нарече	биография	на	
закъснението…

Препоръчах Бранко Милкович през 
1965 г., значи можеше да излезе още 
през 1966 г., излезе през 2016 г., 50 го-
дини след това. Николай Кънчев беше 
написал статията си за грузинската 
поезия, след като току-що се беше 
върнал от Грузия, и неговата анто-
логия на грузинската поезия можеше 
да излезе също през 1966 г., а излезе в 
80-те години. В България сред прево-
дачите имаше хора, които блестящо 
познаваха литературите, от които 
превеждаха. Някои от тези книги, 
разбира се, излязоха, но една огром- 
на част не излязоха или излязоха с 
огромно закъснение. Ето например 
„Улис“ на Джойс, една книга, трудно 
читаема, за която Цветан Стоянов 
писа и казваше с малко хашлашкия 
си език: „Джойс никой не го е чел“. Но 
имаше хора като един Асен Христо-        
форов например. Той можеше да преве-
де „Улис“ още през 1946 г., обаче през 
1946 г. не му е било до превеждането 
на „Улис“. После пък, през седемдесет 
и някоя година, тъй като знаех, че е 
превеждал „Улис“, и работех тогава в 
„Съвременник“, навих Павел Вежинов 
да вземем нещо от него. А се оказа, че 
той е превел „Дъблинчани“. Павел Ве-
жинов, който беше наплашен, е мис-                
лел, че е написана както „Улис“, нали 
така пишеха по официалните ста-
тии, и възкликна: „А, че това е чист 
чеховски реализъм!“. Така за пръв път 
се появи Джойс на български. Ами Кръ-
стан Дянков! Един от най-блестя-
щите преводачи на Фокнър в света. 
Кръстан обаче, който между другото 
приличаше на кръстоска между Дон 
Кихот и Салвадор Дали, никога не оти-
де до Америка. 

Всички тези поети можеха да излязат 
по-рано, дори цялата антология „Но-
щен полет. Петима сръбски поети“ 
от 1989 г. можеше да излезе още през 
1968 г., но тогава излезе само един 

Йован Христич
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Професор Светлозар Игов (род. 
1945 г.) е завършил славянска 
филология в Софийския универ-
ситет. Специализира в Загреб 
и Белград (1967–68). В нача-
лото на 1969 г. е уволнен от 
Софийския университет и за 
известно време му е забранено 
да преподава и да пътува в чуж-
бина. Редактор е във в. „Лите-
ратурен фронт“ (1969–70) и сп. 
„Съвременник“ (1971–77); главен 
редактор на сп. „Език и лите-
ратура“ (1994–2005). Работи в 
Института по изкуствознание 
при БАН (1976–1978), в Инсти-
тута по литература при БАН 
и в Пловдивския университет 
(от 1978). Публикациите му са 
в областта на история и кри-
тика на българската литерату-
ра, поетика на романа, общо и 
сравнително литературозна-
ние, славянски литератури, 
теория и критика на превода. 
Има над 40 книги, сред които 
„История на българската ли-
тература“, „Грозните патета“ 
(две книги, критика), „Призори“ 
(фрагменти, три книги), „Творби 
на българската класика“, „Ранни-
ят край на лятото“, „Елените“ 
(роман), „Там“ (поезия) и др. Пре-
водач и автор на антологии. 

Светлозар 
Игов 

голям цикъл от всички тях в списа-
ние „Мост“, списанието за българите 
в Ниш. Всичко това е важно, защото 
нещата трябва да стават навреме. 
По това време в България вече беше 
започнала да прониква поезия (на Сал-
ваторе Куазимодо, „Осем съвременни 

италиански поети“ (1967) в превод на 
Драгомир Петров, чудесна антология 
на съвременната френска поезия, на 
полската поезия – всички те стиму-
лираха българската поезия. На поета 
му трябва малко и понякога дори един 
погрешен прочит (защото всички 
прочити са погрешни), дори и накри-
во да разбере нещо, това за него може 
да бъде импулс и да роди нещо много 
добро в художествен смисъл. Просто 
съжалявам, че тези поети не се появи-
ха тогава, биха били много полезни за 
българската поезия. 

През	1968	г.	ви	гонят	от	универси-
тета	и	ви	забраняват	да	пътува-
те.	Имаше	ли	проблем	с	комуника-
цията	с	Югославия?

Аз пращах писма на Иво Андрич да 
честитя рожден ден, Нова година или 
да му съобщя за нов превод на негова 
творба на български, а не получавах 
никакъв отговор. Това ме смути мал-
ко, Иво Андрич беше толкова корек-                                                                
тен човек. Той не ми отговори и аз 
се досетих, че писмата не стигат до 
него. След като почина Иво Андрич, 
публикуваха опис на архива му. Там от 
мен има само едно писмо, и то онова, 
което един мой братовчед на път за 
Будапеща беше пуснал на гарата в 
Белград, докато влакът престоявал 
три часа. Последната книга, която 
получих от Йован Христич, беше не-
говата книга „Проблемът за траге-
дията“, която смятам за най-доброто 
след Хелън Гарднър, писано като тео-
рия на трагедията. Тя ми беше изпра-
тена с едно писмо, което започваше 
по следния начин: „Драги Светлозаре, 
не се чудете, че книгата ми присти-
га през Будапеща. През последните 
години нямам вяра на югославските 
пощи, тъй като ми изчезнаха няколко 
книги“. Тогава аз някак позлорадствах 
малко, казвайки си: „И вие станахте 
като нас!“ – както нашите писма не 
ходеха натам, така и техните по 
това време започнаха да не идват 
насам.

Каква	беше	разликата	в	развитие-
то	на	литературата	и	артистич-
ната	среда	в	България	и	Югославия	
тогава?

В българската култура тогава липс-
ваше този огромен интерес и хора, 
които да познават чуждата философ-
ска и хуманитарна мисъл. В Югославия 
не беше така, благодарение на факта, 
че през 1948 г. Тито скъса със Сталин. 
Някои теоретици смятат, че социа-
листическият реализъм е естестве-
но произтичащ от комунистическия 
режим, но това не е вярно. В Югосла-
вия режимът беше комунистически, 
обаче естетиката беше борба със 
социалистическия реализъм. В библи-
отеката, в която излиза книгата на 
Йован Христич, публикуват до 1968 г.    
също Ерих Фром, Лешек Колаковски, 
Жан-Пол Сартр, Роже Кайоа, Мишел 
Фуко, Роман Якобсон, Михаил Бахтин, 
Теодор Адорно, Карл Манхайм, Клод 
Леви-Строс... В друго издателство 
– „Просвета“, излизат най-хубавият 
сборник на Йован Христич за новата 
критика, „Поетика на руския фор-
мализъм“ от руския емигрант Саша 
Петров – много по-добра от тази на 
Цветан Тодоров. Даже в Крушевац, 
едно малко градче до нашата граница, 
излизаха страхотни книги. Ето това 
го нямаше у нас. То се случи тук след 
1989 г. Но първо, стана с огромно за-
къснение и второ, когато върху гла-
вата ти се сгромолясат всички тези 
автори и школи, ти започваш да не 
чувстваш книгите. Когато има ня-
каква забрана, не че съм хвалител на 
забраните, е цяло приключение да се 
промъкне някаква книга, която ти че-
теш като откровение. А и трябва на 
млади години да я прочетеш. Никой 
не може изведнъж да обхване всичко. 
Първо, не е навреме и второ, вече не е 
ефикасно за развитието на култура-
та и изкуството. 

Защо	продължавате	да	пътувате	
с	книги	из	страната?

Иска ми се книги от този род да сти-
гат до хората. Затова и предприемам 
такива представяния с носене на кни-
ги. Между другото, не смятам, че ня-
кои книги трябва да стигат до много 
хора. Достатъчно е да пламне искра-
та у един, не любородната, а другата 
искра.
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„Войната още не беше стигнала до 
нас. Живеехме в страх и надежда и 
се опитвахме да не привлечем Божия 
гняв… Нямахме нужда от нищо от ши-
рокия свят и изобщо не се сещахме за 
него, докато една сутрин по главната 
ни улица не затрополи каруца, тегле-
на от магаре.“ 

Самият Тил Уленшпигел идва при жи-
телите на укрепения градец със 105 
къщи, за да предизвика възторзи и 
смут. В романа „Тил“ на Даниел Кел-
ман легендарният шегобиец е съвре-
менник на Тридесетгодишната война 
(1618–1648), макар че е живял три века 
по-рано. Много от известните анек-
доти за него присъстват преобразе-
ни в романа, лишени от безобидния 
хумор. Защото Тил на Даниел Келман 
не е от същия материал като други-
те хора – той е непредвидим, остър, 
дори зъл. Той е от странстващите 
хора, артист – има свобода, но никоя 
власт не го пази. Прескача от епизод 
на епизод. Виждаме го да ходи по въже, 
опънато високо в небето, „както се 
върви по земята“. Виждаме го на раз-
лични места, в неочаквани ситуации, 
през очите на други герои – истори-
чески или измислени. Даниел Келман 
не пише негова биография, нито ис-
торически роман. Смесвайки фикция с 
историческа фактология, той създава 
достоверно усещане за човешката си-
туация в едно време на зли сили, суе-
верие и хронично недояждане. 

„Година по-късно войната стигна до 
нас“ – в края на първата глава внезап-
но осъзнаваме, че колективният глас, 
който сме слушали досега, е хор от 
мъртъвци… Всяка глава е структу-
рирана различно, перспективите ряз-
ко се сменят, линията на времето се 
чупи. Връщаме се назад към детство-
то на Тил. Баща му Клаус Уленшпигел 
е също тъй различен от средата си. 
Воденичар, който чете тайни книги, 
използва магически квадрати и иска 
да разбере как се е появил светът. 

Всяка нощ наблюдава движението на 
луната и разсъждава над загадката 
кое е онова зърно, което като се от-
неме, купчината зърна престава да 
бъде купчина. Край на лутанията му 
слагат двама отци йезуити, които го 
уличават във вещерство, и той е из-
горен на клада. С единия от тях – док-
тор Атанасий Кирхер, реална фигура, 
професор от Колегиум Романум, пуб-
ликувал многобройни трактати, Тил 
ще се срещне по-късно. Известният 
учен е тръгнал за Холщайн да търси 
последния дракон на Севера, защото 
драконовата кръв е лек срещу чумата. 
Никой не е виждал дракона, но така 
трябва да бъде – дракон, който е ви-
дян, не притежава най-важното дра-
коново качество – да бъде невидим. 
Иронията е навсякъде в този роман, 
от нея са изтъкани образите и ситу-
ациите. Келман удържа виртуозно съ-
отношението между ужаса и смеха, за 
което често говори в интервютата 
си. И така не попада в идеологически-
те клопки, характерни за историче-
ските четива.

Тридесетгодишната война продължа-
ва толкова дълго, че повечето живи 
изобщо не познават мира, забеляз-
ва един от героите. Започнала като 

религиозен конфликт между протес-
танти и католици, тя опустошава 
Европа. Мартин фон Волкенщайн или 
дебелият граф, изпратен от импера-
тора да търси Тил, става свидетел на 
последната ѝ битка при Цусмарсхау-
зен. Дебелият граф обаче отказва да 
разказва достоверно, вместо това 
прилага разказ за друга битка, който 
му харесал – от „Симплицисимус“ на 
Гримелсхаузен. 

В лагера на шведите се озовава Фрид- 
рих V, наречен Зимния крал, друга ис-
торическа фигура, оживяла в романа. 
Някога курфюрст на Пфалц, той се 
съгласява да приеме короната, след 
като протестантите в Бохемия се 
разбунтували срещу католическия им-
ператор, и така става причина за вой-
ната. Той и съпругата му Елизабет, 
дъщеря на краля на Шотландия и Ан-
глия Джеймс I, царуват една зима, за-
ради което са известни с прозвището 
Зимните крале. Впоследствие живеят 
като изгнаници и обект на присмех. 
Болен от чума, малко преди да умре, 
Фридрих отива при шведския крал Гус-
тав Адолф с надеждата да си възвърне 
титлата и достойнството. Преди да 
види мъртвите деца, болните мъже, 
мръсотията в лагера, той усеща не-
поносимата воня, която ще го пре-
следва докрай. 

Авторът никъде не влиза в романтич-
ни щампи, въпреки че има поводи – то-
гава се развива немският език. Но и 
тук се намесва безпощадната ирония. 
За Елизабет, която е израсла с Чосър, 
а Джон Дън ѝ е посветил стих, „това 
не е език за театър, смесица от сте-
нания и твърдо грухтене, което звучи 
така, сякаш се бориш да се спасиш от 
удушаване“. Последната глава на ро-
мана е отредена на Зимната кралица, 
която се явява на преговорите за мир 
във Вестфалия, все така изправена 
като свещ и достатъчно красива, за 
да предизвика объркване. Трябва сама 
да потърси това, което се полага 
на сина ѝ. И тук отново се явява Тил    
Уленшпигел, който някога е бил неин 
шут. Оцелял е по свръхестествен на-
чин, зарит под земята при обсадата 
на Бърно. След срещата със Зимната 
кралица не ни остава съмнение в не-
говото безсмъртие.

Людмила Димова

„Тил“,	Даниел	Келман,
ИК	„Колибри“,	2019	г.,												
превод	от	немски	
Жанина	Драгостинова

Между ужаса и смеха
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Сергий Жадан е едно от емблема-
тичните имена на съвременната ук-
раинска литература. Всъщност ако 
трябва да бъдем по-точни, той не е 
само писател, създал седем романа 
и няколко сборника с разкази, Жадан 
е и поет (дванайсет книги с поезия), 
преводач от немски, английски, руски, 
действащ музикант (ска-пънк група-
та му се нарича „Кучета в космоса“, но 
в Украйна е по-известна като „Жадан 
и кучетата“), политически активист, 
организира четения и фестивали, 
участва активно в протестите през 
2014 г., защитник на гражданското 
общество. Негови стихотворения са 
в основата на инсталация, създаде-
на за украинския павилион на Вене-
цианското биенале през 2015 г. И да, 
Сергий Жадан е всичко това в едно. 
Нито една от изявите му не може да 
бъде отделена от другите. Той влияе 
не само на своето поколение (роден е 
през 1974 г. в Старобилск, Луганска об-
ласт), което съзрява през 90-те, той 
влияе и на днешните млади. 

Книгите на Жадан са преведени на по-
вече от 15 езика и ето че се появяват 
и у нас. Многото преводи на писателя 
в страни от Източния блок са показа-
телни за неговата удивителна спо-
собност да пресъздаде ценностите, 
но и безпътицата на поколението, 
преживяло краха на социалистическа-
та система. През 2010 г. за „Вороши-
ловград“ той печели наградата на Би 
Би Си за книга на годината и книга на 
десетилетието. 

Заедно с известните си сънародници 
Тарас Прохаско и Юрий Андрухович 
Жадан оформя украинската литера-
тура на независимостта от 90-те. 
Както Андрухович, и той има статут 
на рок звезда в Украйна и на Запад. Но 
има и разлика, тя е важна за романи-
те му. Западна Украйна и Източна 
Украйна са доста различни не прос-
то като география. Западните про-
винции на Украйна държат на своето 
австро-унгарско минало, затова и 
руското не просто не им е важно, те 
се дистанцират от него. Обратно, 
за украинците от източните час-
ти, какъвто е Жадан, съзнанието, 

че живеят в постсъветско място, 
ги кара да се борят със съветското 
минало.

Какво става в „Депеш Мод“? На пър-
во място, читателят ще усети от-
каза на разказвача да се съобразява 
с националистическите амбиции на 
една малка литература. Романът се                              
влияе от всичко случващо се в глобал-
ния свят, от доминиращата попкул-
тура. Как това се проявява в текста? 
На много нива – в езика, интериора, 
дрехите, вкусовете, имената… Но 
по-важното е, че използвайки тези 
елементи, разказвачът в „Депеш 
Мод“ критикува потребителските 
нагласи, доминирането на развлека-
телното за сметка на същностното. 
Поетическата мощ на Сергий Жадан 
се проявява и в прозата му. Поезия-
та е литературата на „сегашното“, 
на радикалните промени. Може би и 
затова романът на Жадан е колкото 
проза и история, разгърната чрез сю-
жет, толкова и поезия. Мисля, че това 

особено важи за втората част, „Химн 
на демократичната младеж“, където 
в „Четиресет вагона узбекски нарко-
тици“ в синкопиран ритъм писателят 
ни описва миризмите в един влак. В 
прозата на Жадан важно място зае-
мат импровизациите, разгръщането 
на една тема. Някои наричат това 
„вербален джаз“. Аз мисля, че тази спо-
собност на автора да задава нови по-
соки на текста ни кара да се питаме, 
да не се уповаваме на сигурността, да 
се движим, без да знаем накъде.

В „Депеш Мод“ на фона на тотал-
ния провал на съветския проект и на 
нахлуващата в освободените земи 
западна култура няколко приятели 
пият. И търсят Саша Карбуратора, 
чийто втори баща, еднокрак, е ум-
рял. Не звучи като сюжет, но е. В по-
вествованието на Жадан има много 
от Буковски, абсолютно разпознава-
ем, брутален Уелш и най-вече дълбин-
на тъга и невъзможност за справяне, 
живеене в само един възможен свят, 
който е едновременно суперсложен, 
но и гротесков по гоголевски. Ето 
този свят може да бъде разказан чрез 
напоителното пиене – открито и за-
вещано от Венедикт Ерофеев.

Разбира се, „Депеш Мод“ звучат гро-
тескно по радиостанцията, Дейв Геън 
не е съвсем онзи, когото знаем, му-
зиката на групата не се чува, но има 
хармоника. 

Втората част на романа, от една 
страна, е продължение и конкрети-
зиране на темата за постсъветския 
живот, тя е опит за завръщане в тур-
булентния, граничен, но като че ли 
единствено възможен свят. „Защото 
до края ще доплува само тоя, който 
от самото начало не се е страхувал 
да потъне, който е откривал голяма-
та любов, който е изпитвал сладка 
радост, който е преживявал истин-
ско отчаяние, само той ще доплува до 
края.“

В дълбоката вода
Катя Атанасова

„Депеш	Мод“,	Сергий	Жадан,	издателство	„Парадокс“,	
2019	г.,	превод	от	украински	Райна	Камберова	и	„Химн	
на	демократичната	младеж“,	„Парадокс“,	2019	г.,	
превод	от	украински	Албена	Стаменова
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Когато човек е навръх света, за него 
няма забрани и закони. Сам си е съдник 
и държава. Затова и Вангел обичаше 
балкана. Там неговите хора нямаше 
кой да ги барне за брадата. Чат-пат 
се случеше някой харсъзин да посегне 
на добитъка им, но хванеха ли го, не му 
оставаха длъжници. Горе и войните 
минаваха по-леко, а по-кратките даже 
и не се усещаха.

Този откъс от романа „Влахос“ на 
Николай Янков и Елена Щерева може 
да даде ясна представа как гледаме 
на образа на каракачаните днес – на 
черните бегълци, на последните но-
мади на Балканите, във време, когато 
скиталчеството и свободата са поч-
ти синоними. Само че невинаги е било 
така. Да бъдеш каракачанин в онова 
време, е означавало да имаш свобода-
та, но и да носиш отговорност за нея. 
Но и да бъдеш винаги другият, чужди-
ят – и от едната страна на граница-
та, и от другата.

Днес много лесно могат да бъдат иде-
ализирани каракачаните – съвремен-
ният човек, издигнал в култ свобода-
та, лесно би допуснал това. Само че 
липсата на героизация и липсата на 

патос са част от достойнствата на 
този роман. Точно те, както и вни-
мателната работа с исторически-
те източници, позволяват части от 
„Влахос“ да се четат като докумен-
талистика, въпреки че не това е била 
целта на авторите. Богатият език, 
изобилието на гръцки и турски думи, 
усетът за нюансите на езика въобще 
носят не само един особен колорит, но 
и позволяват да се усети автентич-
ната атмосфера на онова време. 

Мен ми беше кипнал келят вече, ви-
кам си, дай поне да охлабя малко с едно 
филджанче, че ще утрепя някой. Гав- 
рътнах го, все едно водица куснах. 
Слабичък шербет, ама дъхав. За нула 
време прибарах още няколко. Кога се 
усетя, на масата цъфнали десетина 
празни филджана. Ала след десетия 
вече гледах другояче на света. Стопил 
се бе ядът ми. 

На този богат език е разказана не 
само историческата линия от рома-
на – историята на Вангел и Панула, 
на Щерю, на Андон и Ламбра, на кара-
качаните, които обитават високо-
то пространство на планината и от 
време на време слизат надолу, подго-
нени от зимата или неприятностите. 
Но на същия този богат и колоритен 
език, който дава и втори план, тече 
и съвременният разказ за срещата 
и любовта между младите Стасик и 
Агора. Въобще „Влахос“ е хубава и  важ- 
на книга, която освен всичко друго от-
варя голямата тема за каракачаните. 
Защото колко важни книги и филми за 
каракачани знаем? Освен „Елада Пи-
ньо и времето“ на Керана Ангелова и 
документалния филм „Къде душите си 
почиват“ на Боян Папазов?

Романът на Николай Янков и Елена 
Щерева обаче не е просто пътуване в 
миналото на каракачаните, а изслед-
ване какво значи да си каракачанин и 
днес. И докато в историческия разказ 
посоката на движение е ясна и види-
ма – по вертикала – изразена в опози-
цията високо-ниско, от изкачването 

в планината заедно със стадата до 
напускането на високите пасища и 
слизането в равнината, то при съвре-
менния разказ движението тече в по-
сока от миналото към днешния ден и 
от днес към това, което е било няко-
га. Защото, за да разбереш какъв си, 
да намериш точните думи за себе си, 
понякога трябва да се огледаш и в очи-
те на другите.

Колкото до заглавието на романа 
„Влахос“, Николай Янков и Елена Ще-
рева уточняват, че това е името, с 
което каракачаните наричат сами 
себе си. Докато всички останали име-
на, с които са познати, включително 
и каракачани, са външни на общност-
та, това са имената, които са им дали 
другите. 

Елена Щерева и Николай Янков са 
добре познати с предишните си книги 
– от сборника с разкази „Прах от нозе-
те“ и от пътеписа „Химикал, шоколад 
и две рупии“. И двете книги са посве-
тени на Индия – едната събира девет 
истории за Индия в девет различни 
цвята или, както пишат авторите – 
в девет различни емоции. Другата е 
честен и личен разказ за една различ-
на страна. Затова романът „Влахос“ 
в известен смисъл е логичното про-
дължение на този път – отново има-
ме познатия мотив за пътуването и 
разбирането на другите чрез внима-
телното вглеждане в тях. Само че тук 
фокусът е друг и дълбочината също.

Това е история за смисъла на върве-
нето и за силата на споделянето, за 
вечния кръговрат между долното и 
горното, за камъните, които никога 
не спират да се търкалят, защото 
всеки застой ражда бурени, а във все-
ки бурен се спотайва мъничко смърт, 
пишат Елена Щерева и Николай Ян-
ков. И ако този откъс от „Влахос“ 
звучи като поезия, това сигурно не е 
случайно. Защото заедно с разказа за 
каракачаните Елена Щерева и Николай 
Янков намират и най-точния език, за 
да разкажат за тях. 

Последните номади
на Балканите

 Оля Стоянова

„Влахос“,	Николай	Янков	и	
Елена	Щерева,	издателство	
„Жанет	45“,	2019	г.
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Преди смъртта си през юли 2017 г. 
вследствие на амиотрофична лате-
рална склероза Сам Шепърд вече е 
носител на Пулицър и държи рекорда 
за най-много спечелени награди Оби 
за драматургия (цели десет). Всич-
ко това – въпреки популярността на 
холивудски актьор, познат от филми 
като „Истински неща“ (номиниран за 
Оскар), „Райски дни“ и „Париж, щата 
Тексас“. В предпоследната му книга 
обаче не прозира удовлетворение. На-
против, „Онзи в мен“ е равносметка на 
разочарованието. 

Кратките фрагменти в нея просле-
дяват мисловните подскоци на раз-
казвача, който дълбае миналото в 
търсене на отговори за сегашното 
(сумрачно) състояние на нещата. Гла-
вите в този оплетен като мрежа ро-
ман напомнят на записки в тетрадка, 
писана през нощта с безсънна ръка. 
Като излезли изпод машинописа на 
Фокнър и битниците барабанят от-
сечените, ударни изречения. Самота-
та след изгубена любов, след замъг-
леното себе и разпилените спомени, 
които са го изграждали, може би не за-
служава друго освен бързина и ярост. 

Койоти, прахоляк, каубойски ботуши и 
пустинни пейзажи изпълват света на 
Шепърд. Описанията му са като трес-
кав сън в прерията – там, където из-
гарящото отчаяние на изгубената, 
дистанцирана от големите градове 
Америка прежуря душата и жигос-
ва опита за бяг. Дървената му къща 
може да е някъде в пламтящия ад на 
Юга, в съседство с Кормак Маккарти, 

където смаляващите се хора не са 
говорили от десетилетия, а покрай 
вдигнатите крака на масата изтича 
последната бутилка уиски. Шепърд 
дълбае отчаянието си, докато то 
не мине през дъските и не стигне до 
обратната страна на света, където 
го чака миналото Аз под формата на 
дете. 

Страховита е на места „Онзи в мен“. 
Чува се в нея пукотът на сухите кло-
ни на дърветата, докато сянката на 
героя се придвижва към своя усамотен 

дом. Чува се и тропотът на конете 
от миналото, които няма да пред-
ложат нови приключения. Разказва-
чът знае, че тази вечер отново ще 
се събуди в съня си от тежест върху 

Подготовка 
за самотата

Мартин Касабов

„Онзи	в	мен“,	Сам	
Шепърд,	издателство	
„Лист“,	2019	г.,	превод	
Боряна	Даракчиева

гърдите и ще види дяволско изчадие, 
гледащо го с прогарящите си очи.     
Кошмари и абстрактни образи се оп-
литат в създаването на монолитна-
та самота на разказвача, предаден 
от себе си и другите в последното си 
пътешествие към дома. 

Дали поради болестта или емоционал-
ното състояние, мисълта на Шепърд 
е мъглява, трудно се проследяват и 
навързват отделните текстове, а 
мотивът за съжалението на възраст-
ния мъж, хванал се с млада любовница, 
която в случая го изнудва, записвайки 
разговорите им, натежава. Прозата 
на Шепърд е уморена, като боксьор, 
който не може да държи вече ръце-
те си вдигнати, той твърде често се 
отказва или открива повече смисъл за 
себе си, отколкото може да предложи 
на навлизащия в обраслите с размес-
тени спомени изречения. 

В някаква степен уводът на Пати 
Смит спомага за осмислянето на кни-
гата. Този „мрачен компас“, както тя 
го нарича, който води към вътреш-
ния север на разказвача и маркира с 
мозаечна обърканост лутанията на 
Шепърд, е бил споделен от двамата 
преди повече от 30 години, когато са 
били за кратко заедно. В друг текст, 
посветен на своя приятел, тя описва 
как са пишели, подавайки си изречения, 
подобно на джаз саксофонисти. Това е 
наситеното с мирис и цветове мина-
ло, към което Шепърд се връща в кни-
гата си. Тази безкрайна „подготовка“ 
за очакваното безкрайно уединение. 

Първото, което улавям в своето 
„търсене на образа“, е фактът, че е 
„изгнаник“. Усещането да си „отде-
лен“ като начин на живот. Как се случ-
ва така, че един човек става някак 
отделен. Нещо безкрайно познато. И 
отново влизам в него. Изнудвачката 
сякаш е изчезнала напълно – пропад-
на вдън земя. Най-вероятно заради 
липсата на внимание от моя страна 
– липсата на съобщения. Липсата на 
това да се чувства чувствителна. 
Предполагам. Не знам. Но аз го нося 
в себе си. „Изгнаника“. Познавам го. 
Няма нужда от подготовка. Целият 
ми живот беше подготовка. 
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„Каква ни е Хекуба?“ – това хамлетов-
ско питане, събрало в създаването 
на обща книга четиримата основа-
тели на философската медиевисти-
ка в България, е всъщност питане за 
мястото и ползата от историята 
на философията в полето на само-
то философстване. Действително, 
ако за философа е стойностно само 
спонтанното и системно размишле-
ние върху рационалността, която е 
екстратемпорална и екстракултур-
на, то историята на философията би 
била съвършено ненужна. Още повече 
че – както твърдят критиците на ис-
торикофилософския подход – минало-
то на философията е всъщност „сне-
то“ в далеч по-съвършените мисловни 
парадигми на настоящето. Тук трябва 
да добавим и упрека, че философията е 
оцеляла днес само в университетите, 
където е сведена до коментар на пре-
дишни философствания. Подобни схва-
щания се радват на популярност сред 
философската колегия у нас – което е и 
очевидната причина за излизането на 
тази книга – но те далеч не са „чисто 
български специалитет“, както уточ-
нява Георги Каприев. Любопитното е, 
че в нашите условия атаките против 
историкофилософското действие са 
насочени сякаш най-вече към фило-
софската медиевистика, недоверието 
към която остава почти непроменено 
и след преломната 1989 г. „На занима-
нията със средновековна философия 
все още се гледа като на... несериозно 
дело, което е далеч от територията 
на сериозните философски изслед-
вания... Още по-сложно става обаче, 
когато трябва да бъде възприемана 
гледната точка към истината на една 
епоха като Средновековието, която 
може да предизвика неприязън с въз-
хождането си към трансцендентното 
първоначало“ (Олег Георгиев). 

Не по-малко важен е въпросът кое е 
всъщност онова, което стимулира 
най-дълбоко човешкия интерес към 
миналото. Утопията за отминали-
те „златни векове“ на философията 
и свързаните с нея реставраторски 
тежнения, археологическата страст 
на интелектуалното любопитство, 
или хоризонта на „другостта“, от 
който получаваме възможност да об-
гледаме критично нашия свят? И ако 
в диалога по-продуктивно е различ-
ното, а не сходното с нашето мнение, 
не е ли очевидно защо е толкова важно 
да съхраним уникалността на фило-
софските построения от миналото, 
питат авторите на тази книга. И 
цитират с охота Карл Ясперс, според 
когото разумът не е нищо друго освен 
воля за „безгранична комуникация“, 
а цялата история на философията е 
един-единствен голям миг на само- 
осъзнаване на човека, миг, който е съ-
щевременно безкрайна дискусия, раз-
криваща силите, които се сблъскват, 
въпросите, които изглеждат нереши-
ми, големите произведения и откло-
ненията от пътя, дълбоката истина 
и вихъра от заблуди.1  В този смисъл 
обръщането към миналото, както 
твърди в един свой по-стар текст 
Цочо Бояджиев, е: „метафизически 
акт на проясняване тоталността на 
човешкото битие“2 . Контрапункт на 
това проясняване е засядането тук-
и-сега, което води в крайна сметка до 
деантропологизиране. Доста любо-
питно в това отношение е споделено-
то от Георги Каприев, който разказва 
как се умилил преди четири години не-
гов колега, пред когото споменал, че 
ще участва в конференция за ирацио-
налните части на душата: „Ах – каза 
той, – вие все още говорите за душа!“. 
И обяснил, че днес е прието да се го-
вори за поведение, мрежа от релации, 
биологическа активност... „Като по-
питах каква дума се ползва, когато 
се говори например за психологията 
при Аристотел, той ме осведоми, че 
за тези, които има предвид, Аристо-
тел не съществува, защото най-ста-
рата за тях книга е създадена през 

2005 г.“ Макар и хиперболизирана, 
описаната позиция е симптоматична 
– засядането тук-и-сега е обвързано 
парадоксално с изострената чувст-
вителност за динамиката и бързопре-
ходността на съществуващото. От 
гледна точка на тази модерна свето-
гледна интуиция да се философства за 
вечността е „несъвременно“ и някак 
неприлично, както отбелязва с тъга 
Цочо Бояджиев. Още по-парадоксално 
е, че тъкмо в това засядане филосо-
фът, търсещ уж „самостойна субект-
ност“, губи от погледа си автентично 
човешкото. С други думи, питането за 
живото и мъртвото във философия-
та на миналото се разкрива всъщност 
като питане за живото и мъртвото в 
самия човек.

Димитрина Чернева

За какво ни е философията?
„Каква	ни	е	Хекуба?“,	Цочо	
Бояджиев,	Олег	Георгиев,	
Калин	Янакиев,	Георги	
Каприев,	УИ	„Св.	Климент	
Охридски“,	2019	г.

1 Вж. Карл Ясперс, Въведение във философията, 
изд. ГАЛ-ИКО, София, 1994 г.
2 Цочо Бояджиев, Августин и Декарт, УИ „Св. 
Климент Охридски“, 1992 г.



ки
но И

Н

К

О
Атанас Киряков

Международният 
фестивал 
в Истанбул

Ларс фон Трир             
и Фатих Акин

Луи дьо Фюнес

„Къщата, която Джак построи“, 
реж. Ларс фон Трир



55

май 2019 

80
Господин	Киряков,	наскоро	навър-
шихте	80	години.	Банално	е	да	се	
пита	за	равносметки	в	подобни	
моменти…

Никога не правя равносметки. Никога! 
Аз съм зодия Овен, работохолик. Ра-
ботя, правя един филм, оставям го зад 
гърба си и търся следващия.

Въпросът	ми	всъщност	е	дали	сте	
самокритичен,	или	по-скоро	си	каз-
вате	„каквото	е	–	това	е“?

Безумно самокритичен съм. Понякога 
дори мазохистично критичен. Ще ви 
разкажа една стара история, която 
навремето ми изглеждаше смешна. 
Като студент във Франция често 
ходех във френската филмотека. То-
гавашният ѝ директор, прочутият 
Анри Ланглоа, един ден ме помоли да 
придружавам руския режисьор Марк 
Донской, който за пръв път идваше 
в Париж. Отивам аз, а той трябваше 
да даде интервю за в. „Фигаро“. Дон-
ской каза нещо, което аз, тогава на 
21–22 години, приех с доста ирония: 
„Когато направих първия си филм, 
бях най-гениалният режисьор на све-
та. Когато направих втория си филм, 
пак бях гениален, но не чак толкова. И 
продължавайки напред, започнах да 
изпитвам панически страх от всеки 
следващ мой филм“. Ни най-малко не се 
сравнявам с Марк Донской, но наисти-
на изпитвам точно това – след всеки 
мой филм страхът е още по-голям за 
следващия.

Иначе за равносметката – вървял съм 
по един път според моите виждания 
за живота, за морала. Обичам профе-
сията си, обичам това, което правя, и 
както пее Едит Пиаф, „от всяка любов 
остава по една капка мед, която ти 
топли сърцето цял живот“. 

Киното	детска	мечта	ли	беше	за	
вас?

Бях на 10 години, когато в родния ми 
град Варна гледах един френски филм. 
И тогава, без никой да знае, в главата 
ми остана решението, че ще правя 
кино и че ще уча кино в Париж. В ония 
години това беше абсурд. През дълги 
перипетии минах, но имах късмет. В 
много трудни моменти птичето ми 
е кацало на рамото. Това е щастие. 
Опитвали са се да ме прекършат, да 
ме вербуват, какво ли не. Правех се 
на идиот, защото завършването ми 
беше идея фикс. Истината е, че оти-
дох първо във Виена, излъгах, че съм 
болен, получих паспорт, не знам по 
какви причини. Учих в Париж и се вър-
нах. А след това винаги, когато се е 
налагало да пътувам в чужбина, не са 
ми давали паспорт, без някой да гаран-
тира за мен, че ще се върна.

Разбира се, после се правеха вну-
шения, че съм вербуван от някакви 
служби. Седем-осем години пък са ме 
подслушвали, защото решили, че аме-
риканците са ме вербували. Но аз, по-
неже не се интересувам, си говорех 
всичко, като се събирахме с Николай 
Генчев, Свобода Бъчварова… Разбрах 
едва когато ме извикаха на разпит в 
6-о управление. Бяха викали и всички 
останали. Явно искаха да развалят 
групата. Глупостите на системата.

Разбира се, като се върнах от Фран-
ция, беше трудно. Дълго време рабо-
тих като асистент, но в началото не 
ми даваха и това. Накрая полека-лека 
започнах, първо с поръчкови филми, 
дълго време в студия „Време“, където 
също се появи напрежение, защото с 
моята организираност непрекъснато 
имах теми и правех много филми.

Как	 успявахте	 да	 прокарвате	
теми,	 неудобни	 за	 тогавашна-
та	власт,	например	„Да	спасим	
въздуха“?

Всъщност започнах да правя на-
учнопопулярен филм колко е добър 

въздухът в България. И тръгвайки на 
снимки, видях, че това е пълна лъжа и 
измама, затова започнах да правя съв-
сем различен филм. Открих неща, за 
които ме обвиняваха после, че издавам 
държавна тайна. На художествения 
съвет полудяха – първо, защото годи-
ната бе 1977, а второ, на българския 
социалистически народ аз му казвам 
да не диша. В студията се побъркаха 
от страх. Преди това обаче поканих 
Николай Хайтов да види филма, защо-
то той правеше нещо на тема еколо-
гия в БНТ. Гледа филма, стана, прегър-
на ме и каза: „Ти си им … майката“ (смее 
се). Каза, че ще прати двама души от 
неговото сп. „Родопи“ на художест-
вения съвет. Те бяха доволни от фил-
ма, но се появи една дама от току-що 
образувания комитет за спасяване 
на природата, която каза: „Аз съм 
потресена, напускам съвета – този 
филм може само да служи на западните 
централи за пропаганда срещу нашия 
строй и нашето общество“.

Комисията обаче имаше хитър начал-
ник, който реши да не правят скандал, 
и дадоха филма на фестивала в Плов- 
див. Там го видяха малко хора и после 
17 години никой нямаше право да го 
гледа. В Пловдив обаче Захари Жандов 
беше председател на журито и награ-
диха филма със Златен ритон. Това 
означаваше да се излъчи и по БНТ, но 
скрито-покрито – няма такъв филм.

А	какво	се	случи	със	„За	служебно	
ползване“?

Подобна е историята. Пак получих 
Златен ритон за филм, заради който 
ме заплашваха със затвор. Беше през 
1987–1988 г. Една много мила журна-
листка ми разказа как в Народното 
събрание са внесени тайни данни за 
състоянието на въздуха в България. 
Закриват заседанието и шефът на 
екокомисията нарежда на квесто-
рите да изземат всички документи, 

 наС	кинорежисьора	
разговаря	Виолета	
Цветкова

Атанас Киряков
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раздадени на депутатите. Оттам за-
почнах, казаха се много неща, а на фи-
нала вървят сиви хора, носят торби 
и звучи песен на Висоцки за лъжата… 
Успехът беше голям. Когато човек 
нещо го вълнува силно, той забравя за 
бедите, които би могъл да си причини 
в онази система. Но слава богу, не ме 
арестуваха. (Смее се.)

Това	не	е	единствената	сериозна	
тема,	за	която	пръв	говорите.	Така	
е	и	с	„Двойният	ад“	за	болните	от	
СПИН,	нали?

Да, така е. Моят приятел Иво Драга-
нов, редактор в студията, всеки ден 
четеше вестниците, идваше при ре-
жисьорите и предлагаше теми. Един 
ден ми каза за този проблем и аз реших 
да го проуча. Обадих се в Министер-
ството на здравеопазването и помо-
лих да ме свържат с няколко заразени 
моряци от Бургас, за които се загово-
ри, че ги гонят от жилищата им. Взех 
голяма стая в хотела и ги поканих. 

Влизат, подавам им ръка, а те – не. 
Питам ги защо, а те: „Ами има такова 
настроение сред хората…“. Чакайте, 
викам, аз не съм дошъл тук да се стра-
хувам. Отзвукът след премиерата 
беше много силен, защото животът 
на тези хора наистина преминаваше 
през двойния ад. От една страна, за-
ради личното им страдание, а от дру-
га, заради обществения ад. 

Пръв	заговорихте	открито	и	за	де-
цата	от	домовете.	Как	открихте	
героите	си	от	филма	„Очи“?

Имам две самоотвержени приятел-
ки, които живеят в Швейцария. През  
1990 г. ми съобщиха, че започват 
акция за събиране на пари и помо-
щи за България. Заех се да им помог-
на събраните неща да отидат на 
подходящи места. Освен това едно 
швейцарско семейство ми даде пра-
ва и някакви пари да обиколим стра-
ната, да снимаме филм, за да решат 

къде да изпратят своите помощи. 
Навъртяхме около 7000 км. Знаех, че 
съществуват такива домове, но не 
знаех каква е истината. Имаше един 
в Силистра – като концентрацио-
нен лагер. Наблизо бяха три сгради за 
„особени хора“, които стояха празни, 
не ги даваха, а швейцарците искаха да 
построят нов дом за тези деца. При 
опитите ми да се преборим започна-
ха да ми се обаждат по телефона и 
да ме заплашват, че ако още веднъж 
стъпя в Силистра, ще ме застрелят. 
Тогава едната от приятелките ми 
написа гневна статия, разшумя се. 
Намерихме недовършена сграда в едно 
павликенско село, довършихме я, обо-
рудвахме я – дом кукла. На власт вече 
беше правителството на Виденов. На 
откриването дойдоха тогавашният 
министър, кметът на Павликени и ця-
лата кохорта, организираха банкет за 
500 души, а швейцарците се чудеха: 
„Нали нямат пари?!“.

Атанас Киряков, фотография Николай Трейман
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В крайна сметка направих преглед на 
домовете за деца, за старци, за пси-
хично болни – около 500, част от кои-
то, слава богу, бяха затворени благо-
дарение и на моята активност. Тогава 
направихме и филма „Очи“. И както 
казва един мой приятел, 15 години пре-
ди историята с Могилино, заснета от 
Би Би Си, ние имахме кадри оттам.

Документирахте	еуфорията	в	зо-
рата	на	прехода	–	какво	си	спомня-
те	от	онова	време?

Никога няма да забравя как заснехме 
„Демокрация“, брой първи“. Огромни 
опашки пред РЕП-овете, чувах хора да 
казват: „Луканка без пари да даваха, 
нямаше да се наредя“. Голяма емоция. 
Така беше и с филмите за студенти-
те. Помня шествието с Кошлуков, 
което почваше от „Граф Игнатиев“ и 
Канала, минаваше по „Патриарха“, по 
„Витошка“… страхотно събитие, та-
кава енергия имаше. Там се появи едно 
момче с китара и изпя песен срещу ко-
мунизма. Не мога да ви опиша с каква 
емоция. Дълго след това го търсих и 
не можах да го открия. И едва минала-
та година той сам ми се обади, видял 
филма някъде. 

Паралелно	с	еуфорията	се	появиха	
и	тежките	теми	за	лагерите,	за	
горяните,	за	прехода…

Да, направих четири филма за прехо-
да. Направих паралели с Германия, с 
Естония, с Македония. В Германия на-
пример е забранено използването на 
фашистки и комунистически симво-
ли като червени знамена, пречупени 
кръстове, сърп и чук, а тук червените 
знамена се веят под път и над път... 
Както казва един от моите герои го-
ряни, „те не са същите зверове, както 
едно време, те сега са по-мазни, ама са 
същите“.

Посвещаването	 на	 тези	 теж-
ки	теми	 не	 ви	 ли	 изтощаваше	
психически?

Аз наистина съм работохолик. Мога да 
не спя ден и нощ, когато съм започнал 
нещо, в което има страст, има жела-
ние… Много исках да направя филм за 
лагерите, но трябваха много пари. 

Спомням си, имаше опашка пред тога-
вашното кино „Култура“, където по-
казваха филмите ми „Вестник „Демо-
крация“, „Нещо като Хайдпарк“ и този 
за студентите. Един журналист иска-
ше да говори с мен и тогава се обър-
нах към всички, които са срещу извър-
шеното изтребване на нацията, да 
участват финансово в заснемането 
на такъв филм. Пристигнаха два запи-
са по 20 лева. В друго интервю казах, 
че сме на дъното, след като не можем 
да защитим нацията си от бедствие 
като комунистическите лагери. Ня-
кой подшушна на БСП и те съобщиха 
една вечер, че ще подкрепят финан-
сово две трети от бюджета на този 
филм. И стана ужас. Отидох в СДС, хо-
дих при Желев, питах какво да правя, а 
те: „Ами ти си правиш филма“. Други 
ми се обаждаха: „Няма да вземаш, това 
са мръсни пари“. Хора от лагерите на-
стояваха: „Вземи ги, защото това са 
пари, които от гърба ни ги свалиха“.

Публикувахме текст във в. „Демокра-
ция“, че филмът ще се прави и че няма 
да имам никакъв досег с хора от БСП, 
за да не ми влияят. Писмено поискахме 
достъп до техните архиви, отказаха 
ни и… разгеле, поставихме в надписи-
те текст, че те финансират филма, 
но ни отказват достъп до архивите 
си. Така лъсна цялото им лицемерие… 
За мен един такъв филм задължител-
но трябва да е емоционален. Ако не 
усетиш мъката, жестокостта на ця-
лата тази история чрез разказите на 
хората – не става. Аз съм фен на емо-
ционалния филм, абсолютно подкре-
пен с факти. Гърлото ми беше стег-
нато през цялото време. И сълзите 
ми бяха все на очите.

А	яд,	омраза	изпитвахте	ли?

От родителите си знам, че човек 
трябва да бъде безкомпромисен, но да 
не мрази, защото омразата го разяж-
да. Единственото, което искам, е да 
има правосъдие. За съжаление право-
съдие немá. И то защото българската 
политическа класа не го поиска, както 
по-късно ми разказа главният проку-
рор Татарчев.

Как	стигнахте	до	историята	на	
горяните?

За тях не знаехме почти нищо, защо-
то се говореше под сурдинка. Мухата 
ми пусна един драматург от игрална-
та студия, Иван Дечев. Каза ми, че има 
някакъв архив, разтърсих се и открих 
документи на Държавна сигурност за 
действията срещу горянското дви-
жение. Успях да намеря и последните 
живи няколко души.

На	другия	полюс	е	емоцията	в	по-
редицата	ви	филми	за	художници.	
Такива	истории	не	се	снимат	без	
любов	към	изобразителното	изку-
ство,	нали?	

За разлика от много мои колеги, не 
съм стоял в кабинет в София и да ча-
кам нещо да ми дойде самò. Врял съм се 
навсякъде, из цяла България, търсел 
съм вода за мелницата. А художници-
те… те са нещо по-особено. Докато 
живеех в Париж, имах приятели сред 
тях. Като Жоел Рабинович, художник 
и скулптор, за когото е „Летящите 
хора на Жоел“. Той направи една ком-
позиция от 15 колони по 6,5 метра 
високи, от които излизаха 48 фигури, 
насочени към небето. Жоел ме заве-
де и при галериста Абел Рамблер, го-
лям почитател и колекционер на Жул 
Паскин. От неговите разкази, карти-
на по картина, се роди филмът „Голя-
мата любов на френския „терорист“ 
Абел Рамблер“.

И с Иван Кирков бяхме приятели – не-
вероятен, сърдеше се като дете, но и 
обичаше много. Много харесвах един 
пейзаж, който той не искаше нито да 
излага, нито да продава. Във филма 
организирах картините му под зву-
ците на джаза, защото тази музика 
му беше голяма любов. Нося му накрая  
диска да го гледа, стоя напрегнат, 
той по едно време си свали очилата: 
„Да я вземаш тая картина и да ми се 
махаш от главата. Просълзи ме!“.

Със	Светлин	Русев	обаче	не	сте	
били	приятели.	Защо	направихте	
и	за	него	филм?

Това беше голямо предизвикателство. 
Една 4–5-годишна сага. Не криех нега-
тивизма си към него заради участие-
то му във властта, знаейки отлично, 
че целият този период е бил златен 
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век за СБХ и за българските художни-
ци. Помагал им е и е върнал доверието 
във всички големи български худож-
ници от 30-те години. Не знаех, че е 
колекционер, но когато прожектирах 
филма за Паскин, го видях да влиза. Ка-
зах си: „Какво прави той тук“. Свърш-
ва обаче филмът, идва да ме поздрави, 
виждам, че на окото има сълза и ръ-
ката му трепери. Казва ми: „Тоя филм 
трябва да го види цяла България“. 
След това разбрах, че е колекционер и 
е видял себе си в галериста Рамблер. 
После гледа „Летящите хора на Жоел“ 

и полудя. Поиска копие и помогна за 
организирането на изложбата на Ра-
бинович в София. Така започнаха не-
щата. Виждах, че е луд работохолик. 
Но усетих и че е човек с мисия, рови, 
събира, помага. С оператора Дими-
тър Митов снимахме негови изложби, 
материали, ей така, ако стане филм – 
стане. А Светлин Русев е непроница-
ем. Едва през последните четири-пет 
месеца той се отпусна и си отвори 
душата. Тогава разбрах, че съм спече-
лил доверието му. Най-интересното 
беше, че след премиерата хора, които 
бяха негативно настроени към него, 
излязоха развълнувани. Докато тези 
от неговата гилдия, като чуха раз-
съжденията му за миналото, за пре-
хода, за властта, минаха малко така…

А	каква	е	историята	около	филма	
за	Стефан	Груев?

„И в Рая има Ад“ ми е много голяма лю-
бов. Много исках да снимам филм за 
Стефан Груев, но ми беше неудобно. 
Когато се престраших и му казах, той 
истински се развълнува... Стефан е 
пример за това как един българин, 
живеещ в свободен свят, може да дос-
тигне върховете на цивилизацията. 
Тази история е показателна за пре-
димството на свободата.

Спомням	си	две	реплики	на	Сте-
фан	Груев:	„Построили	сте	дър-
жава	върху	пясък“	и	„Душата	на	
българина	вече	не	е	същата“.	Това	
ли	направихме	през	последните	30	
години?

Не съм нито политик, нито иконо-
мист, знам само едно – нещата се 
подмениха, преходът всъщност беше 
един дворцов преврат, всички знаят, 
че „сега са по-мазни, но са същите 
хора“, както казва горянинът Бай-
чев. Това е положението – не успяхме 
да осъществим преход на базата на 
почтеността, на базата на морала, 
а само на хищническо отношение към 
държавата и хората. Не мога да кажа 
защо, но все пак – колкото и да е фал-
шиво и лицемерно, има някаква сво-
бода. Хората могат да се изразят. Аз 
съм щастлив. И благодарение на това, 
че съм организиран човек, и при оная 

планова система, и при свободната 
пак си работя.

Много	от	хората,	които	останаха	
тук,	обаче	живеят	на	бартер	–	за	
тях	направихте	дебютния	си	иг-
рален	филм	„Бартер“…

Много тежко живеем в България, но 
българинът оцелява. Не е закрита 
нацията.

Кандидатствате	за	субсидия	с	два	
нови	проекта.

Единият е документален. Става дума 
за една българка, за която беше писал 
Петър Увалиев – красива жена, баща ѝ 
убит от комунистите, семейството 
ѝ преследвано, запознава се с английс- 
ки дипломат, ченгетата разбират за 
връзката им, пребиват я и я принуж-
дават да подпише, че ще докладва. Тя 
му казва, дават ѝ фалшива информа-
ция, за да докладва, женят се, замина-
ват за Англия, където пак я шантажи-
рат. Голямата ѝ радост е, че мъжът ѝ 
отива на работа на остров Мавриций 
цели 24 години, през които тя пре-
връща дома им в място за нерасистки 
настроения и невероятна благотво-
рителност, за която получава орден 
от английската кралица.

Другият ми проект е игрален, мал-
ко черна комедия по сценарий на моя 
приятел Владо Ганев, който живее в 
Канада. Семейна история за един фут-
болист, собственик на фитнес клуб, и 
за жена му, чиято мечта е да кара пор-
ше и… започва голям тормоз. (Смее се.) 
Много ми се иска да направя и филм за 
Българската православна църква, за 
нейната консервативност и нежела-
нието ѝ да се адаптира към съвремен-
ния свят.

А	на	80	години	каква	е	мечтата	на	
Атанас	Киряков?

Нещо да бачка. Нищо друго. Аз съм за-
разéн. И никаква равносметка не пра-
вя. Правил съм това, което ми е било 
кеф. Това е най-голямото щастие. 
Свободен човек съм и нещата зависят 
от моята организация. Какво по-хуба-
во от това в живота?

Атанас Киряков е роден на 
22 март 1939 г. във Варна. За-
вършва кинорежисура в Париж. 
Създал е повече от 100 доку-
ментални филма. Работи в БНТ 
(1966–1970) и в Студия „Време“ 
(1970–1982). Филмите му „Да спа-
сим въздуха“ (1977) и „И в Рая 
има Ад“ (2007) са отличени с Го-
лямата награда Златен ритон 
от Фестивала на документал-
ното кино в Пловдив. Печели и 
Голямата награда Златен ко-
раб от Световния фестивал 
на Червения кръст с филма 
„Равен на всички“. Автор е и 
на „Отмъщението – дългата 
сянка на Държавна сигурност“ 
(2014), „Преходът, или какво 
стана с нас“ (2013), „Иван Кир-
ков, или да се спасиш в споме-
на“ (2009 ), „Голямата любов на 
френския „терорист“ Абел Рам-
блер“ (2008), „Летящите хора 
на Жоел“ (2007), „Обречените“ 
(1994), „Оцелелите“ (1990) и др. 
През 2015 г. засне и игралния 
филм „Бартер“ (Златна роза за 
най-добър тв игрален филм). 

Атанас 
Киряков
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Всъщност най-много кино бе видяно в 
Беоглу, Гайретепе и Кадъкьой. Почти 
веднага след церемонията по награж-
даването немалка част от турските 
кинаджии се запътиха към Анкара, къ-
дето вече трето десетилетие фил- 
мите им обогатяват културния пей-
заж на столичния град. В този смисъл 
не би било преувеличено да се каже, че 
най-много (добро) кино в Турция се гле-
да през април. Тогава, когато стотици 
хиляди разноцветни лалета завладя-
ват улици и площади. 

Кино и цветя, какво по-прекрасно съ-
четание от това? 

Години наред известният фестивал 
на световното кино в Истанбул, чие-                                                                                     
то начало датира от 1982, еволюира 
плавно и закономерно. През 1983 г. 
градът вече си има скромна, но важ- 
на програма от „филмови дни“, която 
през следващата година се разраст-
ва в самостоятелна филмова проява 
с две секции – национална и между-
народна. През 1989 г. фестивалът 
въвежда състезателен конкурс, а 
по-късно идва и акредитацията на 
FIAPF – Международната федерация 
на асоциациите на филмовите проду-
центи. През 2006 г. се създава и про-
фесионалната платформа Meetings on 
the Bridge, на която започват да се по-
явяват високопоставени експерти от 

осемдесетмилионната страна. Ста-
тистиката сочи, че всяка година на 
екран в Турция излизат между 400 и 
450 заглавия, като поне 170 от тях са 
турски. Осем или дори девет заглавия 
пък традиционно заемат местата си 
в годишния Toп 10 и привличат почти 
60% от общия брой зрители.

Филмовите експерти са наясно, че 
от десетина години в страната цари 
небивала експанзия на киното. Много 
от „успешните“ филми са с доказано 
кичозно съдържание, най-вече заради 
непретенциозните изисквания на са-
мата публика, която някак си трябва 
да бъде извадена от упойката на де-
сетките телевизионни сериали. 

На този фон фестивалът на „злат-
ните лалета“ бе и си остава остров 
– на стилното, исторически ценното, 
традиционно доброто и провокатив-
ното ново. 

Миналата година директорът на 
фестивала, успешният театрален 
режисьор Керем Аян, сподели с мен, 
че финансовата 2019 се очертава 
като особено трудна за престижно-
то филмово събитие. Без видима при-
чина един по един важните спонсори 
се оттеглят. Именно заради това 
новината, че 38-ото издание на фес-
тивала се осъществява без съдейст- 
вието на главен спонсор, прозвуча                    
обезпокояващо.

Има ли неща, които са се случили през 
последните няколко години в турския 
филмов пейзаж, и ако да, какви? На 
първо място, става дума за нови жела-
ния киното да се разраства, но не за-
дължително по модела, по който това 

цяла Европа, но най-вече от Нацио-
налния филмов център на Франция, 
финансовите фондове на Германия, 
телевизионните канали ZDF и ARTE, 
фестивалите в Кан, Берлин, Сънданс, 
Венеция, Локарно, Карлови Вари, Мос-
ква, Сараево и пр. През 2007 г. Съве-
тът на Европа и „Евроимаж“ осъ-
ществяват истински хуманитарен 
десант в защита на човешките пра-
ва по принцип и в частност в Турция, 
като създават и финансират същест-
вуването на нова конкурсна програма. 
През 2009 г. започват да се предоста-
вят награди не само на чужди, но и на 
турски филми. Истанбул бързо се пре-
връща в „мост между различни кул-
турни и религиозни традиции, мега-
център на културното разнообразие 
и локалните идентичности“.

Години наред градът, лалетата, лю-
бопитната младежка публика, доб- 
рата и щедра организация, напоена 
с многобройни ориенталски екстри, 
привличаха стотиците гости, жаду-
ващи за свободно реене из малките 
улички в европейския център и реду-
ването на наргиле с чай. Истанбул-
ският кинофестивал затвърди име-                                     
то си и на добронамерен домакин на                                        
некомерсиално кино от цял свят, 
каквото няма как да се гледа в огром- 
ната мрежа от киносалони в близо 

И	тази	година	за	38-и	път	в	Истанбул	се	проведе	
(5–6	април)	значимият	(все	още)	международен	
кинофестивал.	Показа	175	филма	от	45	страни,	
разпределени	в	19	програми,	осем	киносалона	и	
един	музей,	известен	в	артистичните	среди	като	
Pera Museum Auditorium. 

Кино лалетата
 в града наПавлина Желева



60

май 2019

се е случвало досега. Засилват се ам-
бициите за увеличаване на светския 
блясък в града, на „червените килими“, 
на модно и скъпо облечените звезди, 
в състояние да запълват телевизи-
онни слотове. Ражда се нов светски 
жанр – микс между Кайро и Кан, но в 
собствен сос. Подобни относително 
нови събития наистина съществуват 
и спонсорите въпреки срутването 

на турската лира напоследък сякаш 
предпочитат да се насочват натам. 

Семих Капланоолу, един от най-по-
етичните режисьори на турско-
то кино, но наред с това и един от 
най-религиозните, започна упорито 
да се занимава с глобалното префор-
матиране на киното в Турция, с про-
мените в законодателната му рамка, 
известна със своята консерватив-
ност по отношение на публичното 
подпомагане на националното кино. 
По негова препоръка и с негова помощ 
най-сетне стана възможно турски 
фирми да получават пари за участие 
в чужди проекти като миноритарни 
копродуценти. Тази определено поло-
жителна крачка напред обаче все още 
не успява да реши основния проблем 
– огромният брой кандидатстващи 
проекти (над 300 на една-единстве-
на сесия в годината) категорично 
се разминава с ограничения брой на 
одобрените за финансиране. Забе-
лязва се и известно преместване на 
тематичния фокус – остро социални-
те филми деликатно се оттеглят, за 
да отстъпят място на ориенталски 

детективи, хоръри или срамежливи 
„изследвания“ на краха на „средната 
класа“, в които не особено млади, но 
доста разкрепостeни жени получават 
онова, което според традиционния 
морал заслужават.

С две думи, масовото кино става все 
по-непретенциозно, а социално ан-
гажираното почти се „преобразява“ 

в морализаторско. На този фон най- 
важната част на фестивала за мен 
беше националният конкурс. Този 
път „звездата“ в него стана много 
талантливият Емин Алпер, чийто 
филм „Приказка за три сестри“ спе-
чели пет награди, между които за 
най-добър филм и най-добър режи-
сьор. Критиците от ФИПРЕССИ също 
го избраха, най-вече заради „интри-
гуващи визуални търсения“. Филмът 
се появи в Истанбул след участието 
си в международния конкурс на „Бер-
линале“ тази година, където, уви, не 
успя съвсем да се впише в еуфорията 
на конкретния момент. Точно зара-
ди това категоричният успех вкъ-
щи е отлична компенсация, най-вече 
за изключителните женски героини. 
Бавно, но настоятелно Алпер ни ги 
представя една по една. Първата пъ-
тува в очукан автомобил към някакво 
неизвестно място, до което се стига 
трудно. На кормилото е мъж на сред-
на възраст. Най-накрая двамата прис-
тигат в къщата на друг мъж, също 
на средна възраст, който не е дово-
лен. Оказва се, че му връщат една от 

трите дъщери, работила в приемно 
семейство в града. Това му се случва 
за втори път – преди време най-го-
лямата дъщеря също му е върната. 
Причините: едната не гледала добре 
бебето на приемното семейство, дру-
гата – заченала, без обаче да е ясно от 
кого. Идва ред на най-малката дъще-
ря. Ще я вземе ли богатият гражданин 
със себе си в града?

Очевидно е, че този филм на Алпер е 
реплика на прочутите „Три сестри“ на 
Чехов. Впрочем духът и тревогата на 
прочутия руски писател и драматург 
са силно обичани в доброто турско 
кино. Самият Нури Билге Джейлан не 
спира да интерпретира меланхолията 
по никога несбъдващите се мечти на 
героите си, без значение дали са в Ка-
падокия, или в някоя друга безбрежна 
шир. 

Алпер обича Анадола или по-точно за-
тънтения му център. Там времето е 
застинало, а мечтите не покълват. 
Мъжете, жените са все наредени око-
ло огнището на неподвижността. 
Всичко е правилно – първите гово-
рят и се правят, че взимат решения, 
вторите горят емоционално и жерт-
ват себе си в личните си пожари. 
Дълбоките страсти са на равно раз-              
стояние от злободневността. Имаше, 
разбира се, и други филми в Истанбул 
тази пролет, но точно този се оказа 

най-искреният. Тиха приказка за бъл-
букащите човешки страсти в сту-
дената красота на безразличната 
природа…

„Приказка             
за три сестри“, 
реж. Емин Алпер

„Приказка за три сестри“, реж. Емин Алпер
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Ларс фон Трир никога не е звучал тол-
кова сатанински иронично. Фатих 
Акин никога не е изглеждал толкова 
социално неангажиран. Между всеки 
от двамата европейски режисьори и 
новия му филм лежи „кариерата“ на 
един сериен убиец. При все общата 
си категория „Х“ (или „Забранен за 
лица под 18 години“) „Къщата,	 коя-
то	Джак	построи“ и „Златната	ръ-
кавица“ са крайно противоположни 
като настроение, формални решения 
и философско послание. Първият – 
елитарно херменевтичен, вторият 
– натуралистично студенокръвен, 
обединени в точката на психологичес- 
кото наблюдение и отказа от морал-
но осъждане. И докато при Фон Трир 
режисьорската дистанция е „вдъхно-
вена“ от метафоричните паралели с 
изкуството и собствения му творче-
ски път, то при Акин безстрастната 
наблюдателска позиция е в опит да се 
погледне под различен ъгъл един слу-
чай от хрониката на произшествия-
та. От друга страна, „Къщата...“ не е 

това, което изглежда на пръв поглед, 
а „Златната ръкавица“ задържа зри-
телския интерес (отвъд нездравото 
любопитство) въпреки това, което е 
– от пръв до последен поглед. 

Увлечен както обикновено в изкус- 
твото на провокацията, датският 
режисьор Ларс фон Трир ни поднася 
поредната си „философска обструк-
ция“, този път надничайки от (имен-
но „от“, а не „в“) главата на един пси-
хопат. Не е важно дали наистина е 
превъплътил себе си в този неуспял 
творец, страдащ от обсесивно-ком-
пулсивно разстройство, но от зри-
телска гледна точка е добре да имате 
предвид, че този филм не е създаден 
да се възприема буквално, защото 
иначе може да си излезете от залата 
просто скандализирани и/или отвра-
тени, без да сте успели да надникнете 
в останалите осем кръга на творче-
ския ад.

От своя страна Фатих Акин изграж-
да паноптикум на човешката мизерия 

(физическа и духовна), при това без да 
анализира обществено-социалното 
положение в света, от който изпъл-
зява неговият индивид. Немският 
режисьор се концентрира върху пси-
хологическия портрет на един „уби-
ец по неволя“ и обкръжението му от 
„панаирджийски чудовища“. И всеки 
път, когато филмът е на път да се 
превърне в хорър, Акин дръпва стру-
ната на „човещината“, която разреж-
да погнусата...

В „Къщата, която Джак построи“ 
протагонистът обобщава от първо 
лице 12 години от живота на един пси-
хопат, събрани в пет картини (нари-
чани тук „инциденти“) и епилог. Раз-
казът всъщност тече под формата на 
споделяне с (дълго време) невидимия 
Върдж, пред когото Джак разкрива 
как постепенно е развил импулса да 
убива, провъзгласявайки се за творец, 
който снима своите „произведения 
на изкуството“ в зловещ мизансцен 
и изпраща снимките на пресата под 

Екатерина ЛимончеваАутопсии на престъплението

„Приказка за три сестри“, реж. Емин Алпер

„Златната ръкавица“, реж. Фатих Акин



псевдонима Мистър Изтънченост. 
Намираме се в 70-те години на ХХ век 
в щата Вашингтон. Джак е безчув-
ствен вманиачен перфекционист и 
инженер, който мечтае за кариера-
та на архитект, виновен за около 60 
убийства.

„Златната ръкавица“ е името на кул-
тов бар (и жив музей на ужасите) в 
хамбургския квартал Сан Паули, из-
вестен през 70-те като свърталище 
на порока. С брутален натурализъм 
сюжетът ни вкарва във всекидневи-
ето на Фриц „Фите“ Хонка, грозник 

с разкривени зъби, алкохолизиран и 
сексуален инвалид, който убива из-
паднали „дърти чанти“ от безсилие 
и злоба пред явната им подигравка с 
неговата некадърност. На фона на 
стари немски шлагери Фите трудно 
балансира по ръба на алкохолния на-
гон и яростта, провокирана от жен-
ското отхвърляне, и в сумрака на своя 
смрадлив апартамент се отдава на 
драстично, смущаващо до крайност, 
на моменти непоносимо насилие. По-
степенно става ясно, че отчаяните 

му престъпления нямат нищо общо с 
патологично пристрастие или преду-
мишлена система.

Сценарият на „Къщата...“ допуска 
много нива на прочит. Множеството 
метафори, някои от които библейски, 
съжителстват с гротеска, аспекти 
на кича, тъмночерен хумор и бурлеско-
ви елементи, поръсени с разсъждения 
за индивидуализма, социалните нор-
ми и морала. Ларс фон Трир сондира 
границите на човешката душа, но 
извън конкретния сюжет филмът 
предлага метадискурс за границите 

и функциите на изкуството. Изкуша-
ващо е да откриете сами, че Върдж       
може би е Вергилий (онзи същият, 
който развежда Данте из деветте 
кръга на ада) или е просто алтер его 
на съвестта. Самият Джак (в неус-
тоимото изпълнение на Мат Дилън) е 
кръстоска между Декстър и Ханибал 
или трябва да се възприема като из-
тъканото от самоирония алтер его 
на режисьора, който се самоцитира 
и създава шедьоври, убивайки зрите-
лите си. А може би Адът е в главата 

на самия Джак (противно на екзис-
тенциалната позиция на Жан-Пол 
Сартр, според която „адът – това са 
другите“)...

Реалистичен филм на ужасите, така 
може да се определи „Златната ръ-
кавица“ (и това е чисто нов жанр във 
филмографията на Фатих Акин). Не 
само защото историята е „по дейст-
вителни събития“, но и поради факта, 
че е режисирана по начин, който пре-
махва обичайния киноефект от жанра, 
оставяйки единствено осезаемия по-
трес. Въпреки отличната възстанов-
ка на декора във времеви и географ-
ски аспект и напълно отдадените 
актьори филмът предизвиква доста 
полемики, и то не толкова с брутал-
ността си, колкото с желанието на 
немския режисьор да придаде на уби-
еца Хонка достойнство като на „чо-
вешко същество, което със сигурност 
копнее за нормален дребнобуржоазен 
живот“. Самият Акин признава, че не 
е искал да търси оправдание за чудо-
вищното поведение на персонажа си 
в преживени травми и основният му 
проблем е бил: „как да представя на-
силието, без да му отдавам почести, 
както се случва в някои филми“.

И двата филма се очертават за ки-
номани със здрави нерви. Ако прео-
долеете склонността към словесно 
„отплесване“ на Ларс фон Трир (която 
е далеч по-досадна от кървавото на-
силие във филма му) и пристъпите на 
гадене, които прииждат на талази от 
екрана на „Златната ръкавица“, има 
голям шанс да оцените по достойн-
ство абсурдния хумор на творческа-
та апология и неумолимата житейска 
достоверност на психологическата 
„аутопсия“.

„Къщата, която Джак построи“, реж. 
Ларс фон Трир, Дания–Швеция–Фран-
ция–Германия, 2018, в ролите Мат 
Дилън, Бруно Ганц, Ума Търман, Сио-
бан Фалън Хоган, Софи Грабол, Райли 
Киу; „Златната ръкавица“, реж. Фа-
тих Акин, Германия–Франция, 2019, с 
участието на Йонас Даслер, Маргаре-
те Тизел, Катя Студ, Марк Хосеман и 
др.

„Къщата, която Джак построи“, реж. Ларс фон Трир
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Луи дьо Фюнес не бил достоен за 
Френската синематека? Има с какво 
да се гордеем: само във Франция една 
ретроспектива в храма на „киномани-
ята“ може да разпали полемика около 
най-популярния комик за последния 
половин век. 

Има само една причина актьорът да 
не попадне под славата на прожек-
торите. И тя е, че киното е преди 
всичко дело на режисьорите. Автор-
ското кино породи „киноманията“, 
отвеждайки киното към кръщелните 
води на изкуството. Така се промени 
статутът на Хичкок, Фриц Ланг или 
Хауърд Хокс: от film makers те минаха 
в категорията на постановчици, на 
творци. Ето защо над всяка ретрос-
пектива, посветена на актьор, бил 
той и най-великолепният – примерно, 
Кари Грант или Мастрояни – винаги 
витае подозрението в „кинобезчес-
тие“. Нека не забравяме, както тео-
ретизира още Андре Базен, че киното 
е „нечисто изкуство“. То е изкуство 
на режисьорите, но също и на опера-
торите, актьорите и монтажисти-
те, които са част от същността на 
филма.

Луи дьо Фюнес е актьор, който стра-
да от две липси. Той рядко е режиси-
рал, за разлика от Чаплин, Кийтън, 
Тати или Уди Алън, оставайки си (при-
видно) в комедийния регистър; второ, 
никога не е случвал на гениален режи-
сьор – както Джак Лемън с Били Уайл-
дър или Кари Грант с Джордж Кюкър. 
Ето защо ние гледаме един „Луи дьо 
Фюнес“, докато някой киноман гле-
да един „Джон Форд“, подсилен с мъ-
жествеността на Джон Уейн. 

Дьо Фюнес е нещо съвсем различно. 
Това е тяло, свързано с електрически 
генератор, което изпълва екрана; 
лицето е толкова невзрачно, че е чак 
архетипно, експресивността му при-
влича камерата, затъмнявайки всичко 
наоколо. Накратко, един самодоста-
тъчен и съвършен обект на киното, 
преобразяващ кодовете на френския 
булевард. Дьо Фюнес, това е чудото 
на киното, чрез което на екрана ожи-
вява реалното присъствие на малкия 
отчаян човек, чийто жест извайва ле-
гендата на популярен герой.

Чудото е смайващо, още повече че ак-
тьор като Ремю ни изглежда отдале-
чен с векове, Фернандел вече не извик-
ва усмивка, а Бурвил изглежда толкова 
нелепо, че редом с него „Амели Пулен“ 
е шедьовър на цинизма, а Кристиан 
Клавие – претупано копие на оригина-
ла. Остарял ли е Луи дьо Фюнес? Във 
Франция, върнала се към традицион-
ната президентска лимузина, чевръс- 
тите придворни или самодоволната 
буржоазия – неща, които не могат да 
не извикват носталгия, въплътеното 
на екрана от Луи дьо Фюнес се отли-
чава с невероятна киноправдивост. 
Разбира се, той се е снимал и в крайно 
слаби филми, за които е най-добре да 
премълчим. Ала няма как да забравим 
сцената с клюмването на главата в 

„Замразеният“ или посещението в 
покоите на Блас в „Лудостта на ве-
личията“ – късове самородно злато 
във френската комедиография в пряко 
родство с Молиер. И ако неговата ек-
ранизация на „Скъперникът“ се прова-
ли, то е защото този национален ак-
тьор не умееше да режисира филми и 
не трябваше да се захваща с това, въ-
преки че се усеща почеркът на майс-                                                                                      
тора: той умело показва зъби на су-
етниците и знае как да се понрави, 
предизвиквайки смях.

Луи дьо Фюнес е един архетип: този 
на френския буржоа католик, за ко-
гото не е ясно вярва ли в Бога и не 
поставя ли интересите си преди на-
ционалния трикольор. Ала това е 
една Франция, която гледаме с неж-
ност, защото в хумора на Дьо Фюнес 
няма нищо злостно. Както Чаплин е 
гениален комик, без да е сладникав, 
така и Дьо Фюнес влиза в кожата на 
ограничения буржоа, предизвиквайки 
смях, без никога да събужда злост или 
възмущение.

От етична гледна точка Луи дьо 
Фюнес е на нивото на Чаплин. 
Актьорът.

От в. „Фигаро“, със съкращения

Превод от френски Тони Николов

Франсоа Югенен

Френската	синематека	
подготвя	ретроспектива	
на	Луи	дьо	Фюнес,	икона	на	
популярната	кинокомедия.	
Ненадейно	кинокритици	се	
възпротивиха	с	аргумента,	
че	комикът	не	бил	достоен	
за	такава	почит.	Остаряло	
ли	е	творчеството	на	един	
от	най-обичаните	френски	
актьори?

Луи дьо Фюнес?
Защо



сц
ен

а

А

С Е
Ц

Н

„Братя Карамазови“ 
в Народния театър

Арпад Шилинг

„Братя Карамазови“, Народен 
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Бог се явява на човек във вида, в който 
той е способен да го възприеме. Такъв 
е и кеносисът на „Братя Карамазо-
ви“, последния роман на Достоевски, 
спрямо поредния му интерпретатор. 
Деян Пройковски (Северна Македо-
ния), режисьор и автор на сценична-
та версия на „Братя Карамазови“, 
Народен театър, е направил опит 
да обеме колкото може повече теми, 
сюжетни линии и персонажи от този 
необхватен роман. Необхватен зара-
ди повествователните разклонения, 
концентрацията на идеи, мащаба на 
мисълта, изобилието от характери 
и конфликти и неразрешимите „прок- 
лети“ въпроси. Резултатът: близо 
4-часово сценично действие, в което 
фокусът понякога се губи, а идейната 
линия е „замърсена“ от излишен ба-
ласт. По мое мнение по-верният път 
към интерпретацията на тази „веч- 
на“ книга е вниманието да бъде фоку-
сирано или върху конкретен персонаж, 
или върху някоя от сюжетните линии. 
Както например беше в спектакъла на 
Питър Брук „Великият инквизитор“, 
базиран на едноименната глава от 
романа (гледахме го на Международ-
ния театрален фестивал във Варна, 
2007 г.). Или диптихът „Альоша“ (реж. 
Маргарита Младенова) и „Иван“ (реж. 
Иван Добчев) от програма „Досто-
евски“ на ТР „Сфумато“ (2002–2004). 
Или пък версията на Валерий Фокин 
„Карамазови и адът“ (Театър „Съвре-
менник“, 1996), където всичко се случ-
ва в подсъзнанието на Иван в краткия 
отрязък от време, преди напълно да 
изгуби разсъдъка си; спектакълът е 
изтъкан от асоциации, спомените 
възникват парадоксално, а образите 
са само тези, които пряко са намесе-
ни в самоанализа на Иван: братята му 

Дмитрий, Альоша и незаконородени-
ят Смердяков, баща им Фьодор и отец 
Зосима; диригент на всичко това е Дя-
волът (може да се гледа в YouTube).

В интерпретацията на Пройковски 
част от персонажите са лишени от 
дуализма на Бога и дявола в душата, 
иначе присъщ на героите на Досто-
евски. От сплавта от добро и зло у 
тях е останало само низкото, долно-
то, порочното. В неговите „Братя 
Карамазови“ царува не мрачното не-
истовство на руската душа, а по-ско-
ро някаква балканска разюзданост. 
Постановката напомня илюстрация 
на превърналата се в нарицателно 
„карамазовщина“ – ще рече всепозво-
леност в отсъствието на Бог. Обра-
зите са често огрубени, едноплано-
ви, без нюанси, лишени от вътрешно 
достойнство, пародирани – особено 
женските. Катерина (Ана Пападопулу), 
Грушенка (Александра Василева), гра-
финя Хохлакова (Жорета Николова) и 
Лиза (Радина Кърджилова) са прини-
зени до истерични, повърхностни, 

суетно горделиви и (или) греховни 
придатъци на мъжкия свят, които са 
кресливо агресивни, сеят поквара и 
причиняват единствено страдание. 
Костюмите на Елена Иванова ги прев- 
ръщат в нещо средно между Папагена 
и мадам Дьо Помпадур. 

Единствено възвисяващата музика на 
Горан Трайковски (Северна Македония) 
подсказва, че животът има и друго из-
мерение.

Спектакълът започва с посещение-
то на Фьодор Карамазов и синовете 
му Иван и Дмитрий при отец Зосима 
(Йордан Биков) в манастира, където 
е послушник третият брат, Алексей. 
Аудиенцията тръгва с коленопрек-
лонение и почитание, но богохулни-
те шутовщини на бащата и него-
вият раздор за пари и наследство с 
Дмитрий, завършил с вопли, закани 
и проклятия, затриват всяко смире-
ние. Отцеубийството е зададено още 
в началото и се превръща в натрапчи-
ва тема с разгръщане на действието. 

Анелия Янева

БЕЗБОГ
„Братя	Карамазови“	по	
Достоевски	в	Народния	
театър

„Братя Карамазови“, Народен театър, фотография Стефан Н. Щерев



66

май 2019

Във всичко се усеща предчувствието 
за непредотвратимо престъпление 
(общо).

Високият градус на скандала е и клю-
чът за това коя линия на романа из-
бира да следва спектакълът. Това е 
линията на разпада в семейството, 
на разложението, на тлението – ду-
ховно, морално, човешко. И проблемът 
бащи–деца.

Старият Карамазов е въплъщение на 
бунта на плътта: той не крие свое-
то сладострастие и следва щенията 
си като див нерез, съперничейки на 
Дмитрий в домогванията за Грушен-
ка. Владимир Пенев играе бравурно, 
с размах, с иронично намигване. Той е 
родителят на всички безумстващи 
Карамазови и жаждата за скандал е 
неговата движеща сила – тя е в про-
вокациите, в грубите шеги, в наглото 
и обидно поведение. Не се спира дори 
пред това да изправи един срещу друг 
родните си синове Иван и Альоша. 

Ябълката на раздора е зададеният 
уж от душа въпрос към двамата има 
ли Бог и безсмъртие. Пройковски за-
тваря темата с решението Влади-
мир Пенев да е и в ролята на дявола: 
квинтесенция на карамазовщината 

(правено е и от други преди него). Ерго 
– щом Фьодор Карамазов е Нечести-
вият, значи и синовете му са дяволски 
изчадия, включително смиреният по-
слушник Альоша.

Дмитрий е бунтът срещу морала. Той 
престъпва благородството и чув-
ството на благодарност, но в него-
вия образ я има и безпределността на 
чувствата. Играта на Деян Донков 
е припряна, рязка, с нарочно уедре-
на страст, за да изпъкнат на финала 
стихването, покаянието и готов-
ността да изкупи и греховете на бра-
тята си, всеки от които по някакъв 
начин е допринесъл за отцеубийс- 
твото. Този негов Дмитрий е доста 
по-грубо издялан от предишния в про-
грама „Достоевски“ на „Сфумато“.

Иван се бунтува изобщо срещу ре-
лигията и подредбата на света. 
Образът му често се обобщава с 
фразата: „Щом няма Бог, всичко е поз-
волено“, символизираща безграничния                         

(и опасен) ум. Велислав Павлов пес-
теливо, някак „по учебник“ разкрива 
терзанията на този мрачен отрица-
тел, превърнал се чрез проповядвани-
те от него идеи във вдъхновител на 
отцеубийството.

Альоша е разбунтувалият се монах, 
у когото мирското и карамазовската 
кръв вземат връх въпреки рвението 
към святост и смирение. Димитър 
Николов свежда образа, който в рома-
на е средоточие на всички останали 
персонажи и често е интерпретиран 
като „главния брат“, до мирова скръб 
и мелодраматични сълзи. Мълчаливо-
то му присъствие не е заредено с по-
рива да поеме на себе си греховете и 
страданията на другите. 

Извършеното от Смердяков отце-
убийство е бунт синовен и съсловен. 
За Цветан Алексиев това също не е 
първата среща с образа – предишна-
та беше в програма „Достоевски“ на 
„Сфумато“. Той е виртуозен в интер-
претирането на този сатанински 
интелект, скрит зад телесната и ду-
шевна юродивост на незаконородения 
брат. 

В спектакъла има някои откровени 
театрални безчинства: оргията на 
стария Карамазов, пренесена в ложи-
те на театъра, и вакханалията на 
Дмитрий и Грушенка в Мокрое; както 
и нелепите фигури с хидроцефални 
глави, появяващи се, щом стане дума 
за страданията на дете и неговите 
„неотмъстени сълзици“. Допуснато-
то на места профанизиране снижава 
общата патетика, а притчата за Ве-
ликия инквизитор само спъва ритъ-
ма, без да допринася с нещо към вече 
достатъчно онагледената филосо-
фия на Иван. Но иначе спектакълът 
на Пройковски е мащабен, направен 
със самочувствие и размах, използ-
ващ всички технически възможности 
на сцената на Народния театър. Той 
не търси осъвременяване и паралели 
с днешното на всяка цена, нито чете 
романа както дяволът – Евангелие-
то. Просто режисьорът представя 
един съвестен прочит на „Братя Ка-
рамазови“ според възможностите си. 
Сценографията на Валентин Свето-
зарев (Северна Македония) обаче съз-
дава паралелни светове, които поня-
кога внушават през визията много 
повече, отколкото самото сценично 
действие.

Но пък кой е казал, че заниманието с 
Достоевски е лека работа.

„Братя Карамазови“, Народен театър, фотография Стефан Н. Щерев
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Точното определение, което Комиси-
ята по национална сигурност в унгар-
ския парламент дава през септември 
2017 г., е „потенциален организатор 
на противодържавни действия“. До 
2008 г. Арпад Шилинг създава със 
своята трупа „Кретакор“ многоброй-
ни постановки, показвани с успех из 
цяла Европа. Една от тях – „Чайка“, 
гостува през 2006 г. на Международ-
ния театрален фестивал „Варненско 
лято“. Тези, които са гледали мини-
малистичната осъвременена версия 
на Чеховата пиеса, вероятно още не 
могат да я забравят. Толкова скъсена 
бе дистанцията до публиката и „не-
театрална“ – играта. След 2008 г. ня-
как закономерно рамките на театъра 
отесняват за Шилинг и неговите съ-
мишленици и „Кретакор“ се превръща 
в платформа за интердисциплинар-
ни акции, образователни и социални 
проекти. Но и този период вече е ми-
нало. Днес трупата не съществува, а 
44-годишният режисьор живее със се-
мейството си във Франция и работи 
на различни сцени в Европа. След като 
е обявен за „враг на държавата“, той 
получава подкрепа не от колегите си 
в Унгария, а от театралните среди в 
Германия, Полша и Австрия. В среда-
та на март 2019 г. в Берлинер Ансам-
бъл бе премиерата на неговата пиеса 

„Последният гост“. По този повод с 
него разговаря Марайке Фроицхайм от 
вестник „Велт“.

Вашата	нова	пиеса	„Последният	гост“	
в	Берлинер	Ансамбъл	тематизира	
усещането	да	си	чужд	в	обществото.	
Как	бихте	характеризирали	това	
чувство?

На първо място, това означава един 
вид самота. В пиесата този въпрос е 
много важен и когато говоря за чуж- 
дия, това, разбира се, означава всич-
ки възможни видове чуждост. И не се 
отнася само за бежанците. Това, кое-
то, разбира се, силно ме интересува, 
е Изтокът. Тук освен Източна Европа 
са и всички други, които традиционно 
наричаме „Изток“. От тази източна 
чуждост се излъчва силна фрустрация. 
Дори когато стане дума за източно-
германците, ключовите понятия са 
„самота“ и „фрустрация“, от които 
следва необходимост от адаптация.

За	вас	състоянието	на	чуждост	из-
ключително	негативно	ли	е?

Аз мога да говоря само от моя собст-
вен опит и за мен то е принципно не-
гативно както от политическо-об-
ществена гледна точка, така и от 

културна. Дълго време Източна Евро-
па означаваше нещо екзотично. Това 
беше леко объркващо, все пак ние сме 
в Европа и въпреки това бяхме екзо-
тични като индийците. Ала по-късно, 
когато Източна Европа вече не беше 
екзотична, ние си помислихме, че 
всъщност беше по-добре да сме екзо-
тични. Тогава поне бяхме интересни. 
Защото, когато вече не сме екзотич-
ни, но създаваме много проблеми, е все 
по-трудно да се общува с нас и е труд-
но да бъдем интегрирани. 

Кога	за	пръв	път	в	живота	си	имахте	
чувството,	че	вече	не	сте	екзотичен,	
а	само	един	по-сложно	устроен	чуж-
денец?

През 90-те години наистина същест-
вуваше голям интерес по отношение 
на източноевропейските творци, 
ала по-късно западната гледна точ-
ка стана: „А, окей, това вече го по-
знаваме“. Ние искахме непременно да 
удовлетворим Запада, напълно без-
смислено. Причината политиката на 
Орбан да е все още успешна е в това, 
че той казва: „Вече не трябва да се 
приспособявате“. Така той стига до 
изключително много хора. Предлага 
свобода, ала това е фалшива свобо-
да. Това е свободата да можеш да се 

В	Унгария	известният	
режисьор	Арпад	Шилинг	
е	обявен	за	„враг	на	
държавата“,	днес	той	
живее	във	Франция	
и	поставя	в	Берлинер	
Ансамбъл

държаватанаВРАГ

Арпад Шилинг, фотография hewlett.org
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затвориш. Но заради това културно 
различие не е нужно да изминеш 5000 
км. Един пример: преди 15 години аз 
работих тук, в Берлин, с един източ-
ногермански актьор, който ми каза: 
„Колко хубаво, че си тук, моите запад-
ноберлински и западногермански коле-
ги не се интересуват от историята 
ми, понеже си мислят, че това вече 
сме го преживели“. Просто вярваме, 
че сме решили проблема, а всъщност 
не сме го решили. 

Затова	ли	е	толкова	важно	за	вас	да	
разкажете	тези	истории?

За мен е важно да интерпретирам 
лични истории – това ме интересува 
повече, отколкото да поставям един 
класик. За мен е важно режисьорът 
и актьорите заедно да разработят 
една съвременна пиеса. 

Значи	за	вас	не	е	важно	да	ви	четат	и	
след	50	години?

Интересно ми е заедно с Ансамбъла да 
вложим енергията си в разказването 
на една нова история.

В	описанието	на	пиесата	„Последният	
гост“	четем,	че	не	можем	да	бъдем	
щастливи,	когато	игнорираме	нещаст-
ните.	Някои	партии	в	Европа	тъкмо	
затова	имат	успех,	защото	виждат	
онези	нещастни	хора,	но	когато	ид-
ват	на	власт,	отново	ги	игнорират.	
Възможно	ли	е	да	се	преодолее	тази	
стратегия	на	игнорирането?

С това изречение имах предвид, че за 
да сме щастливи, се нуждаем от един 
вид слепота. Имам две малки деца и 
искам да ги науча, че светът е едно 
добро място, затова не обсъждам оп-
ределени неща с тях. Ала проблемът 
остава. Например многото просяци и 
бездомници в метрото. На първите 
трима давам нещо, но четвъртия се 
правя, че не забелязвам. Това са малки-
те лъжи към самите нас. За да изпит-
ваме радост от живота, наистина 
трябва да игнорираме известни неща. 
Но това умножава моралните напре-
жения, защото ние поглеждаме и после 
извръщаме поглед. Проблемът е, ко-
гато и политиците постъпват така. 
Тяхната работа би трябвало да е дру-
га. Тяхната работа не е да симулират 
огромна радост или щастие. Партии-
те, за които говорехте, казват точ-
но това: „Вие не трябва да виждате 
реалността, не мислете и не ровете. 
Светът и без това е твърде сложен. 
Бъдете неосъзнато щастливи и прос-
то забравете определени неща“.

В	Унгария	бяхте	обявен	за	„враг	на	
държавата“	заради	вашето	изкуство	
–	каква	сила	има	изкуството	в	реал-
ността?

Аз не съм дежурен оптимист, аз съм 
артист. По темата какво влияние има 
изкуството в театъра, често водя 

дискусии със самия себе си. За какво 
изобщо служи театърът? В Унгария 
ходех много по училищата, защото 
всичко започва от училищата. Там е 
възможно да окажеш влияние, ала вече 
не вярвах толкова в театъра. Зато-
ва десет години работих повече като 
активист, но и така на практика не 
постигнах нищо. Страната не се про-
мени. Поне можахме да дадем надежда 
на малцина. В Унгария театрите само 
успокояват съвестта. Един пример: 
по време на тригодишната кампания 
на правителството срещу бежан- 
ците нито един театър не включи в 
програмата си нещо, което да има от-
ношение към нея. 

Това	вероятно	обяснява	защо	унгар-
ските	културни	институти	не	са	ре-
агирали	на	вашето	обявяване	за	„враг	
на	държавата“.

Да, това изобщо не ги интересуваше. 
Те казаха, че аз създавам твърде много 
проблеми. Не ме подкрепиха.

Възможен	ли	е	и	желан	ли	е	един	свят	
без	чужденци?

Винаги е имало чужди, точно зато-
ва е толкова важна солидарността. 
Когато унгарските театрали не ме 
подкрепиха, аз се превърнах в чужде-
нец в собствената си родина. Съвсем 
не става дума за това дали можем да 
решим проблемите, а за това дали 
наистина работим върху тях. Поли-
тиците обичат да се позовават на 
европейските ценности. Мен би ме 
интересувало какво имат предвид. 
Звучи чудесно, но в реалността аз не 
ги виждам.

Кои	са	европейските	ценности	според	
вас?

Най-много ме притеснява, че толкова 
много хора живеят на улицата. Има 
твърде много бедност. Затова за мен 
европейска ценност е солидарността. 
Ние можем да кажем, че обичаме няко-
го не защото добре го познаваме или 
защото той говори същия език като 
нас, а защото той е човек и тук имаме 
единна морална основа. Това ми харес-
ва в Европа. Че има един общ език – или 
поне би трябвало да има.

Превод от немски Людмила Димова 

Арпад Шилинг (род. 1974) се за-
палва по театъра още на 17 
години. Учи режисура в Теат- 
ралната академия в Будапеща 
и по време на следването си 
създава своята трупа „Крета-
кор“ (на унгарски: „Тебеширен 
кръг“). С нея до 2008 г. прави 
множество постановки, а „Кре-
такор“ става една от най-по-
пулярните експериментални 
трупи в Унгария. Сред поста-
новките му са: „Войцек“ и „Леонс 
и Лена“ от Бюхнер, „Чайка“ от 
Чехов, „Черна земя“, „Хамлет“ и 
„Ричард III“ от Шекспир, пиеси 
на Лорка, Брехт, както и оперни 
спектакли. След 2008 г. „Крета-
кор“ се превръща в платформа 
за акции и филми, реагиращи на 
острите социални и полити-
чески проблеми. В конфликти-
те между правителството на 
Орбан и свободната унгарска 
сцена режисьорът играе воде-
ща роля, а „Кретакор“ влиза в 
черния списък на управляващи-
те. През 2009 г. Арпад Шилинг 
получава европейската награда 
„Нови театрални реалности“. 

Арпад 
Шилинг
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„Софийски солисти“, 
фотография Василка Балевска
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След	„Мартенските	музикални	
дни“	в	Русе	и	преди	„Софийски	
музикални	седмици“	на	2	април	
открихте	нова	зала	в	София	–	на	
„Оборище“	№5.

Цяло движение се създаде от бивши 
ученици на софийското музикално 
училище – с много вълнение, много 
страстно. Това показва, че българ-
ските музиканти, независимо дали 
са тук, или в чужбина, жадуват за 
хубаво концертно пространство и 
чувстват неговата необходимост. 
Тази зала не ни лишава от амбиции да 
говорим, да настояваме за концер-
тен комплекс или друга зала, защото 
зала „България“ се задъхва, но така 
или иначе е празник да се открие, и 
то красиво културно пространство. 
Залата е частна собственост, вло-
жени са много пари и интелектуален 
труд в реставрацията, в подбора 
на материалите, в акустически из-
следвания и всякакви други детайли, 
които не познавам. Очаквам много 
добра акустика. Залата не е голяма, 
бутикова е, със 170 места. Чувстваш 
се като в някой от прочутите евро-
пейски дворци. Всъщност тази зала 

е с обемите на приемните салони на 
аристокрацията от Западна Европа. 
Ще бъде интересно за други хора, кои-
то не са редовни слушатели на класи-
ческа музика, да видят обстановката, 
още повече че там се излагат карти-
ни, фотографии. 

Откривате	 и	 закривате	 фес-
тивала	 „Софийски	 музикални	
седмици“…

Преди това имахме концерт (на 13 
април) с детския радиохор – „Стабат 
матер“ на Перголези и две съвремен-
ни произведения: на Борислава Тане-
ва – Ламенто, и на Албена Врачанска 
– Концерт за саксофон. Концертът 
беше наречен „Жените в изкуство-
то“. Оркестърът има концерт и с 
Георги Патриков (4 май) с творби на 
Шнитке, Бритън и Стравински. От-
криването на „Софийски музикални 
седмици“ е на 23 май. Програмата е 
много интересна. До голяма степен 
се дължи на Людмил Ангелов. Ще сви-
рим Шопен – вариации върху „Дон 
Жуан“ на Моцарт, и една съвремен-
на пиеса – Фантазия по Половецките 

танци на Бородин от Александър Ро-
зенблат. Тя е с ударни, пиано и стру-
нен оркестър. Ще изпълним и няколко 
части от „Класично и романтично“ 
на Панчо Владигеров, и Бизе-Шчед-
рин, сюитата „Кармен“ с ударната 
група на Софийската филхармония. А 
за закриването (30 юни) са включени 
четири премиери. Ново произведение 
на Михаил Големинов – Четири пиеси, 
ново произведение на Емил Табаков – 
Концерт за ударни и щрайх, Майкъл 
Типет – Фантазия по тема от Корели 
с Минчо Минчев и Николай Минчев, и 
накрая Гия Канчели – „Една малка Да-
нелиада“ – сюита от филмовата музи-
ка към филма „Кин-дза-дза“.

Казахте,	че	програмата	на	„Софийс-																																																																																															
ки	солисти“	е	готова	до	другата	
година.	Има	ли	някое	интересно	
гостуване	или	произведение,	което	
можете	да	обявите	предварително?

Любомир Денев ще направи със 
„Софийски солисти“ барок и джаз 
в Националната галерия в края на 
сезона. Есента планираме присти-
гането на Мартин Георгиев като 

С	диригента	на	
„Софийски	солисти“																	
и	професор	в	
Националната	музикална	
академия	Пламен	Джуров	
разговаря	Светлана	
Димитрова

Пламен Джуров 
в различни състояния
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гост-диригент. Заедно с Иво Върба-
нов и Фиамета Тарли ще направят 
концерт само с английска музика. Тази 
година програмата е много запълнена.

Скоро	 обявихте,	 че	 „Софийски	
солисти“	навършиха	57	 години.	
Предстои	юбилей.	 Вие	 за	този	
състав	писали	ли	сте	специално	
произведение?

Наскоро написах и дори го записахме 
в радиото. Обещал им бях произведе-
ние тип кончерто гросо, в което от-
делните сола са за всеки един. Казва се 
„Метаморфози“. Това е – за тридесет 
години толкова. Едно произведение. 
Обещал съм им, че няма да ги занима-
вам с моите произведения. Светът е 
пълен с хубава музика, така че човек 
трябва да бъде по-рационален. Зато-
ва пиша, когато има определена цел. 
Винаги съм писал главно за изпълни-
телите, когато те са имали необхо-
димост да направя нещо за тях.

За	кого	последно	писахте?

Последното е за „Софийски солисти“, 
а другото, което не е довършено, е за 
балета на Софийската опера.

Пишете	балет!

Пиша, но какво ще излезе… Мислиш 
едно, излиза друго. Ще видим какво ще 
стане.

И	вие	като	Георги	Минчев,	който	
като	дете	е	израснал	в	операта,	
но	казва,	че	се	е	спасил	само	с	един	
балет…

И с пълно основание. В днешно време в 
малка държава да се занимаваш с ком-
позиция изглежда странно. Екзотично 
хоби е композицията в България.

Но	не	 само	това	ви	отказва	да	
пишете.

Изисква много време. Композицията е 
занимание за самотници. Изисква мно-
го време, обмисляне. Дирижирането е 
друго. Ти си като пред камера. Това са 
две различни състояния на психиката 
и малко трудно се преминава от едно-
то в другото. Пренастройката при 
мен трае поне няколко дни, за да мога 

да забравя всичко, което се натрупва. 
При едното гледаш навън, излъчваш. 
При другото излъчваш навътре. Мно-
го различни състояния.

Имахте	концерт	„Жените	в	му-
зиката“.	Като	преподавател	в	На-
ционалната	музикална	академия	
как	бихте	отговорили	–	къде	са	
жените	в	дирижирането?

Това в момента е изключително ак-
туална, модна тенденция. Както на-
учавам от колеги, в Европа, особено в 
Англия, се търсят жени диригентки, 
които да бъдат подкрепени, защото 
векове наред е имало дискриминация 
на жените в тази професия.

Да,	за	това	говорим,	имам	усещане-
то,	че	в	момента	и	у	нас	има	някол-
ко	момичета,	които	доста	добре	
се	справят.

Когато преподавам, нямам различно 
отношение към мъжете и жените. 
Някои от момичетата са много по-съ-
вестни, по-чувствителни и дори 
по-амбициозни. И вече имат конкрет-
ни успехи. Например Калина Василева 
в Шумен, тя е втори диригент заедно 
със Станислав Ушев. Справя се много 
добре, а беше и чудесна флейтистка 
преди това. Пише разкошно! Написа 
изключителна дисертация за шумен-
ския оркестър от основаването му до 
днес – едно изключително забавно и 
силно четиво. Има и други момичета, 
които са много успешни. 

Има	ли	интерес	към	дирижирането?

Има и в този интерес се крие из-
вестно коварство, защото изпитът 
не е съвсем лесен, но професията е 
по-достъпна, отколкото когато аз 
се явявах. Първо, защото няма огра-
ничение в бройките. Тогава приемаха 
един-двама. Днес може да са трима, 
четирима, петима. Има желаещи и 
хубавото е, че те съчетават дири-
жирането с друга специалност. Дали 
композиция, дали инструмент, което 
е много разумно, защото по принцип 
диригентските места са ограничени, 
особено в настоящия момент в Бълга-
рия. А младите са умни, добре изчис-
ляват. Има интерес, а и не приемаме 

всички. Изпитът изисква да си дос-
та сръчен пианист, да си доста на-
пред в материала, да не е хрумване 
в последния момент. Да си слушал 
много, да си в състояние да анализи-
раш, а и самите сръчности, които се 
изискват – поведение, психология, 
контактност… Все пак основното 
е да работиш с оркестъра, това е 
най-трудното в тази професия. А не 
да ръкомахаш, да се правиш на красив 
и на много артистичен. 

Талант	ли	е,	учи	ли	се	как	се	със-
тавя	програмата	на	един	концерт	
така,	че	да	бъде	интересна?	

По принцип трябва да има известна 
логика в подреждането на програма-
та и ориентация към какъв тип слу-
шатели се насочват нещата. Винаги е 
хубаво да има интрига, да стане нещо 
интересно, да не е еднотипно, да са 
различни тоналните планове, да са 
различни характеристиките. Нашият 
живот е изпълнен с музика. Концер-
тната програма трябва да предлага 
нещо по-различно, по-интригуващо, 
не непременно непознато, но вина-
ги да има нещо, което е ново, нещо, 
което е класическо, и да искаш да по-
кажеш интерпретаторско умение, 
инструментални сръчности. Въпрос  
на опит е, човек трябва да се отнася 
сериозно към тази работа. И да се ог-
лежда, за да не става както в София – 
по едно и също време два Реквиема на 
Верди. Това не говори добре за музи-
калния живот в София. Имахме и други 
дублирания в предишни години. Защо-
то всичко, което правим, е за слуша-
теля. От тази гледна точка логиката 
веднага става ясна и видима.

Това	води	до	въпроса	липсва	ли	на	
София	звено,	което	да	координи-
ра	концертите?	Да	събере	музи-
калните	продуценти	и	институ-
ти	и	да	каже:	„Колеги,	нека	не	се	
конкурираме“.

Липсва. Навремето в общината ня-
колко пъти поставях този въпрос, но 
те си признават откровено, че нямат 
капацитет за това и че не им е в пред-
мета на работа.
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А	Министерството	на	културата?

Още по-малко. В Министерството 
на културата днес двама души се за-
нимават с цялата музика в България. 
Колко управляващи се смениха в по-
следните 30 години! Те не разбраха 
за какво става дума. Цели области са 
извън полезрението и чувствител-
ността на административните ни 
структури. Не само държавните, а и 
общинските. Да се иска от тях нещо 
подобно, е трудна работа. Големият 
дефект на културния живот в Бълга-
рия е късото планиране, късият хори-
зонт. Като отида във Виена днес, ще 
зная целия следващ сезон и ще мога да 
избера. Същото е в Лондон, Москва, 

навсякъде. У нас се планира един сезон 
– от септември до май. Това е най-къ-
сият срок. Да кажем, Филхармонията 
го прави, но късно го обявява за пуб-
ликата. Софийската опера също има 
подобни дългосрочни планове. Всичко 
друго е много стихийно. Особено в ка-
мерната музика, а тя е океан. Хубаво 
ще е Столичната община да носи из-
вестна отговорност за културния 
порядък в града, но това е извън ней-
ното полезрение.

Самите	музиканти	не	биха	ли	се	
заели	с	подобно	нещо?

Вероятно не са усетили остра необ-
ходимост, а тя вече е налице, защо-
то нищо не пречи представители от 
Радиото, Операта, Филхармонията, 
Музикалния театър да се събират два 
пъти в годината на координацион-
но съвещание с основни акценти – за 
годишнини, празници. Да подредят 
произведенията. Никой да не пречи 
на другия. Просто да се ориентират 
в намеренията си. Спомням си, беше 
дошъл един заместник-кмет от Гер-
мания, който знаеше репертоара на 
всички състави в града си, знаеше 
празниците, програмите в детайли, 

кой солист кога ще гостува. Беше 
като генерален музикален директор. 

В	програмата	на	„Софийски	музи-
кални	седмици“	има	по	два	концер-
та	в	някои	от	дните.	

Да. И аз не се съпротивлявах доста-
тъчно категорично, че е излишно да 
се натоварва програмата с толкова 
концерти, но все пак е юбилей – 50 
години. Решението беше – 50 години, 

50 концерта. А и самите артисти 
искаха да участват. Така че оставих 
програмния съвет да направи плани-
рането. Наистина не е много добре, 
защото са в един и същи ден, в една 
и съща зала. Но явно сме стигнали 
фазата предлагането да изпреварва 
търсенето.

Концертите	наистина	са	много	
добри.

Горчивата истина е, че българските 
музиканти са много амбицирани, ра-
ботят много. На тях не им достига 
пазарната площ. Всичко се съсредо-
точава в София. Няма организация 
как този огромен творчески товар 
да стигне до повече хора. Правят го 
главно фестивалите – Русе, Варна, 
съвсем малко Пловдив, малко Стара 
Загора, но това не помага. Ние има-
ме сериозно производство и като 
качество, и като количество, а няма 
къде да го покажем. Като се направи 
една програма, която си работил три, 
четири месеца, еднократното изпъл-
нение е огромна загуба. Това е големи-
ят проблем. Музикантите искат тези 
програми да стигнат до повече слуша-
тели, а няма как.

„Софийски	солисти“	ще	участват	
ли	в	програмата	на	Европейската	
столица	на	културата?

Да, в Пловдив ще свирим на 21 май с 
Мила Георгиева и Георги Черкин. Ин-
тересна е комбинацията. Центърът 
са „Годишните времена“ на Вивалди и 
Чайковски и допълнителни популяр-
ни пиеси. Концертът е в дома „Борис 
Христов“, който не е много добре 
акустически, но няма къде другаде.

Пак	стигаме	до	залите	и	в	Пловдив,	
и	в	София.	Толкова	инициативи	и	
комитети	се	създаваха.	Как	може	
да	се	реши	този	проблем?	

Без държавата, без общината, без 
съвместни усилия, включително и 
партньорство с частни структури, 
не може да стане. В Западна Европа 
непрекъснато се строят нови зали. 
Това не е случайно. Първо, новата 
зала, като например тази в Хамбург, 

фотография Василка Балевска
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 Пламен 
Джуров 

привлича хиляди туристи, които ид-
ват специално, за да я видят. Тя е ар-
хитектурен шедьовър. Така е и с но-
вите зали, които направиха в Берлин, 
Варшава, Франция. Зали се строят не-
прекъснато, освен заради туристите 
и за да се намери начин за спояване на 
носещия слой от обществото, сред-
ната класа, която да има място и въз-
можности за контакти, за обединява-
не. При нас тези работи не се мислят. 
Няма разбиране. Културата в Бълга-
рия е оставена сама на себе си. Тя е ак-
тивна. И музиканти, и артисти, и ху-
дожници, всички са много активни, но 
няма условия, които да хармонизират 
тази активност. Другото е намалява-
нето на пазара. Тесен е този пазар за 
нашите души! Медиите са изключени 
от процесите в културата. Генерал-
но. Те се занимават с политици, ток-
шоу, лош български език, а е пълно с 
телевизионни канали и радиостанции. 

Няма връзка между център и перифе-
рия – голям град, малки общини. Има 
бели петна в културата на българско-
то пространство. Никакви усилия не 
се полагат за включването на българ-
ския културен продукт в европейския 
културен обмен. Всичко е оставено 
на личните контакти на артистите. 
Нямаме продуценти. Има ги в киното, 
защото там се дават пари по закон. 
Основните елементи на съвремен-
ното оживяване на културата в Бъл-
гария са осакатени. И стратегията, 
която Министерството на култу-
рата представи, няма да даде резул-
тати. Защото не е добре оценена ре-
алната ситуация – за да знаеш, като 
искаш да правиш нещо, на какво си 
стъпил и накъде да се насочиш.

Навсякъде	се	предлагат	специално-
сти	като	продуцентство,	култу-
рен	мениджмънт.	Намират	ли	мла-
дите	реализация,	или	само	учат,	
пък	после	работят	каквото	и	да	е.

Често, когато се явяваш на конкурс за 
дадена длъжност, това образование 
е допълнителен бонус, така че те ще 
имат условия за кариерно развитие. 
Дисциплините са интересни, с широк 

профил, но практически резултат 
днес не виждам, може би след време. 
Ние нямаме продуценти, които са в 
състояние да създадат продукт и да 
го пуснат на пазара, защото пазарът 
е ограничен. Ние имаме заместители 
на този принцип на продуцирането, 
така характерен за Европа и света. 
Вземат се пари по някоя програма – от 
министерството, общината, скалъп-
ваме още нещо, издаваме например 
диск или правим концерт и сами си го 
продаваме. А принципът не е това. 
Никой не търси по-смелата стъпка.

Виждам,	че	в	състава	има	нови	
лица.	Има	ли	интерес	към	„Софийс-	
ки	солисти“?

Разбира се, но влизането в „Софийски 
солисти“ не е съвсем проста работа и 
оставането също. Ще дойде момент, 
в който ще напуснем няколко души и 
ще има по-рязка смяна. Досега вина-
ги сме били много внимателни. Бавно 
стават при нас промените. Мисли се 
няколко години – да се избере човек, 
пробва се в програми, в пътуване, във 
всекидневния живот, вътре в група-
та, с водачите на групата. Винаги 
има и толеранс за привикване, защо-
то всеки конкурс, всеки изпит е стрес. 
Трябва да има по-естествени условия 
за проява на професионалните и чо-
вешки качества. Като едно семейство 
сме. Прекарваме много време заедно.

Виждам,	че	имате	и	гостуващи	
млади	диригенти.

Да, трябва да пробваме, защото на-
ближава и аз да изляза. Трябва да има 
възможност за избор. Когато мога, 
винаги пробвам. Важно е колегите да 
са ориентирани, защото ще дойде 
време да избират.

При	Солистите	така	е	било	–	вина-
ги	те	избират	диригента?

Да, но изборът трябва да е добре ин-
формиран. Най-добре е така.

Вие	откога	сте	с	тях?

От 1988 г. Заседях се. Трябваше много 
по-рано… но започнаха промените и 

останахме заедно, за да не се разпадне 
съставът. Това беше притеснението. 
После не можех без тях. Все за тях си 
мисля. Много съм им благодарен! Те ме 
заземяват. Те са представителна из-
вадка на България – 14 души с техни-
те коментари и анализи. Няма нужда 
да слушам радио, да гледам телевизия, 
да чета вестници. Научавам всичко 
от техните коментари, и то в дис-
кусия – приятелска и доста сериозна. 
Все едно съм в центъра на събития-
та. Абсолютно информиран съм – за 
политика, икономика, автомобили, 
спорт, кулинарни рецепти. Пълноце-
нен живот! И има един хумористичен 
дух, който е много симпатичен. Мно-
го е весело при нас на репетициите. 
Много е хубаво.
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„Аз все още не мога да си обясня защо 
съм избрал да свиря на акордеон“, при-
знава Красимир Щерев, един от све-
товноизвестните солисти на този 
инструмент. Разговаряме по Скайп, 
докато той е в родната си къща в 
село Горно Сахране, близо до Казанлък. 
С това място го свързват много спо-
мени – как пеел като малък песните 
на Емил Димитров, обичал да танцу-
ва хора по сватбите, а любимата му 
учителка Надежда Ничева живеела 
наблизо. Добрият преподавател е 
изключително важен, може би тук се 
крие и отговорът на въпроса защо е 
избрал акордеона. „Родителите ми 
все отлагаха. Бях вече на девет го-
дини и трябваше доста да поплача, 
за да ми купят акордеон“, спомня си 
музикантът и добавя, че Надежда Ни-
чева е била решаващият фактор той 

да учи в музикалната школа „Емануил 
Манолов“ в Казанлък. „Имаше уникал-
на методика на преподаване, затова 
бързо напреднах. Беше комплексно 
обучение – пишехме стихчета и рису-
вахме по музиката, която изучавахме, 
имахме концерти и свирехме в ансам-
бли. В Казанлък имаше акордеонен 
оркестър, това допринесе да нямам 
проблеми по-нататък при свирене-
то в ансамбъл, с диригент.“ Красимир 
Щерев оценява солидната база, която 
е получил от учителите си, защото е 
бил свидетел как великолепни солис- 
ти трудно се вписват в ансамбъл. А 
акордеонът според Щерев е прекрас-
на, много колоритна част от един ор-
кестър. И за него е кауза да го налага 
като инструмент. 

Преди да стигне до някои от най-прес-
тижните европейски ансамбли за 

съвременна музика, той минава през 
Музикалното училище в Пловдив и 
класа на Петър Маринов, а в Музи-
калната академия в София избира те-
оретичния факултет, но след една 
година в класа по хорово дирижиране 
преценява, че му липсва възможност-
та сам да създава звук, и се връща при 
акордеона. „Днес вече мога да кажа, че 
решението ми е било правилно!“, за-
ключава той. Повечето му съученици 
акордеонисти вече не се занимават с 
музика. „Това е трагично за България“ 
по думите на Красимир Щерев, кой-
то вижда голям проблем във факта, 
че преподавателите в музикалните 
школи не са със статут на учители по 
музика и работят срещу минимално 
заплащане. Няма мотивация тази дей-
ност да продължава, затова и утвър-
дени школи в някои български градове 

Ирена Гъделева Да избереш
АКОРДЕОНА

Красимир Щерев на „Мартенски музикални дни“ 2019, фотография Цветомир Цветанов
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западат. Би трябвало държавата да 
преразгледа отношението си към чи-
талищата и школите по изкуствата, 
които са толкова важни за развитие-
то на децата, смята музикантът.

През 1990 г., след две години в казар-
мата и няколко месеца обучение в 
класа по хорово дирижиране на Ака-
демията, Красимир Щерев осъзнава, 
че иска да е сред професионалистите 
от най-високо ниво, и започва да тър-
си начини да учи в чужбина. Участва 
като акомпанятор в голям междуна-
роден конкурс в Москва и там се за-
познава с един от идолите си – дат-
чанина Могенс Елегард, който има 
клас в Кралската академия в Копен-
хаген. „Срещнах го случайно в хотела 
и му заявих, че искам да уча при него, 
а той ми отговори, че не е пианист и 
не може да ме вземе в своя клас. Нало-
жи се да го убеждавам, че и аз не съм 
пианист. Като се върнах в София, за-
писах една касета, опаковах я в кутия 
между няколко салфетки и я изпратих 
в Копенхаген.“ По препоръка на знаме-
нития акордеонист обаче Щерев се 
явява на изпити в Грац, където е при-
ет да учи. Две години по-късно все пак 
заминава за Дания като стипендиант 
на Кралската академия. За съжаление 
професорът му не успява да се пребо-
ри с левкемията и си отива от света, 
но Щерев продължава обучението си 
там. „Работих с Джеймс Краб, ученик 
на Елегард, който е един от най-гени-
алните акордеонисти на тази плане-
та. Той имаше огромен опит и мога да 
кажа, че именно той ме катапултира 
на сцената, защото аз все казвах, че 
не съм готов. Той държеше да се явя на 
изпита за солистичния клас, а по оно-
ва време това беше най-престижна-
та диплома – с неофициален статут 
на докторат.“ 

И още една важна фигура има в раз-
витието на Красимир Щерев – Георг 
Шулц, който пък насочва вниманието 
на младия българин към педагогика-
та, камерната музика и ансамблите. 
„Той ме изпращаше да го замествам 
в операта и в театъра в Грац. Често 
трябваше само след гледане на една 
репетиция да изляза на сцената, кое-
то беше истински тренинг, макар и 

много стресово преживяване за един 
музикант.“ 

Шулц препоръчва Щерев и в Klangforum 
Wien – ансамбъла, с който той работи 
успешно от 2003 г. до днес. Трупането 
на опит и важните уроци за музикан-
та продължават, но на съвсем друго 
ниво. „В Klangforum се срещам с голе-
ми диригенти като Емилио Помарико, 
Силвен Камбрьолен, Йоханес Калицке, 
Петер Рундел, Сузана Мелки и много 
други. Имах удоволствието да работя 
и с Мирга Гражините-Тила, тя е много 
млада, но вече голяма звезда. Изключи-
телно щастие беше за мен да срещна 
Пиер Булез. Това е най-сериозната 
академия – да работиш с такива име-
на! Всеки път научаваш нещо!“, убеден 
е акордеонистът. 

Към всички тях Красимир Щерев до-
бавя и имената на съвременни компо-
зитори – всеки от тях е допринесъл с 
нещо за изграждането му. При това 
навлизането му надълбоко в тази ма-
терия започва още от младежките 
години, защото, „когато искаш да се 
развиваш, трябва да се насочиш и към 
оригинален репертоар за акордеон“. 
„Аз виждах Иван Спасов толкова чес-
то в Пловдив, той беше като бог за 
мен. Да го бях помолил да напише нещо 
за акордеон, поне да не ми тежи на съ-
вестта, че не съм го направил! Но съм 
бил много малък тогава, а моите пре-
подаватели не са направили подобни 
стъпки. Точно по тази причина липсва 
литература за акордеон у нас. Няма го 
в ансамбъла, в оркестъра, в операта, в 
театъра, където му е мястото, как-
то виждаме в голяма част от света.“

Отивайки в Австрия, Щерев попада в 
благотворна среда за новата музика. 
„Ходех да слушам Musikprotokoll1 и мно-
го демонстративно понякога ставах 
и излизах от залата – толкова силно 
ми влияеше музиката, а най-интерес-
ното е, че става дума за любимите 
ми композитори. Затова никога не се 

1 Musikprotokoll е фестивална платформа за    
съвременна и експериментална музика, органи-
зирана през 1968 г. от австрийската обществе-
на телевизия ORF. Б.р.

сърдя, когато хората имат прекале-
но силна реакция към някои произве-
дения – между любовта и омразата 
границата е много, много тънка“, спо-
деля изпълнителят. На него са посве-
тени много съвременни композиции 
за акордеон, а той ги представя в кон-
цертите и фестивалните си изяви.                                            
Така беше и тази година по време на 
„Мартенски музикални дни“ в Русе, 
когато Красимир Щерев свири с ан-
самбъла „Музика Нова“ на Драгомир 
Йосифов, а в програмата на концерта 
беше включена и световната преми-
ера на пиесата Mixed studies за акор-
деон и електроника на живо от Вла-
димир Влаев. „Това е първото подобно 
произведение в България – каза ми по 
време на фестивала акордеонистът. 
– То е много разнообразно и съответ-
ства на нашето съвремие – на звука, 
който чуваме около нас. Стана така, 
че почти 90% от това, което свиря, 
е съвременна музика. И аз живея от 
това, виждам смисъл в това. А други 
музиканти в Ню Йорк, Лос Анджелис и 
други места по света се прехранват 
с нещата, които аз съм развил през 
този период.“ Опита си българинът 
предава вече трета година на сту-
дентите във Висшето училище за му-
зика и театър в Мюнхен. 

В Русе, а дни по-късно и в София Кра-
симир Щерев за пореден път засвиде-
телства желанието си да работи за 
утвърждаването на акордеона както 
сред младите музиканти, така и сред 
по-широката аудитория. На „Мар-
тенски музикални дни“ за първи път 
се проведе негов майсторски клас, а 
в столицата беше учреден нов кон-
курс, наречен Vivakordeon, който ще 
стане част от състезанията за не-
професионалисти, основани от Да-
ниела Дикова и фондация „Арденца“. 
Красимир Щерев е вдъхновител за 
създаването на конкурса и беше част 
от журито на първото му издание. „В 
България имаме още много да навакс-
ваме и е важно колегите да работят 
в тази посока. Акордеонът трябва 
да намери мястото си на сцената, в 
оркестрите, да се развива оригинал-
ният солов и камерен репертоар. Така 
инструментът живее“, убеден е той.

Красимир Щерев на „Мартенски музикални дни“ 2019, фотография Цветомир Цветанов
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„Това място беше граница, на която се 
проливаше кръв. Не беше артистичен 
проект“, казва френският художник 
Тиери Ноар, един от онези стотици 
улични артисти, оставили своя под-
пис върху Берлинската стена. Той e 
от първите графити артисти, кои-
то се разписват върху Стената през 
80-те години на ХХ век. По думите му 
рисуването върху нея дълго време е 
било табу. За Тиери Ноар обаче – като 
чужденец в Западен Берлин, някога е 
било по-лесно да наруши това табу. 
Постепенно към неговите огромни 
платна – картини с прости мотиви 
и ярки цветове, се присъединяват 
още артисти. Някои от тези графи-
ти артисти създават върху бетона 
истински стенописи, други рисуват 
картини, които напомнят несръч-
ни детски рисунки или абстрактни 

фигури, трети създават миниатюри, 
които се крият между цепнатините 
на стените, други рисуват комикси 
или карикатури. 

Но картините на Тиери Ноар си оста-
ват сред най-представителните за 
онова изкуство на Берлинската стена 
– дръзко и цветно петно в един град, 
разделен на две. Пък и превръщат 
френския артист в една от емблема-
тичните фигури в уличното изкуство. 

Сред художниците, рисували върху 
Берлинската стена, има и англичани, 
испанци и американци, австралийци, 
мексиканци и италианци, бразилци и 
германци… Някои от тях са политиче-
ски художници, еколози и активисти, 
други – почитатели на комиксите и 
графичните романи, има скейтъри 
и студенти по изящни изкуства, 

писатели, татуисти, философи, жур-
налисти и музиканти. В известен сми-
съл обаче Стената е принадлежала на 
всички – била е, разбира се, чудесна ме-
тафора на режима, но и съвсем истин-
ска, така че не само да те спира и да 
прегражда пътя напред, но и да можеш 
да напишеш върху нея всичко онова, 
което ти се струва важно. „Дори да 
напишеш името си върху Берлинската 
стена, това беше политически акт“, 
казва Тиери Ноар в Thierry Noir: Painting 
Walls.

Какво обаче е останало от този по-
литически акт? И как четем тези 
графити днес, можем да разберем от 
изложбата „Изкуството	на	свобода-
та.	От	Берлинската	стена	до	улич-
ното	изкуство“.	С нея Европейската 
столица на културата Пловдив от-
беляза 30-годишнината от падането 

Оля СтояноваИстории
върху тенатаС

„Изкуството на свободата“, Пловдив, 2019 г., фотография Живко Джаков
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на Берлинската стена. Историята на 
тази колекция е дълга, създадена е от 
френския куратор Силвестър Верже, 
който събира творбите на световно-
известни художници, рисували върху 
Берлинската стена преди падането 
ѝ през 1989 г. Години по-късно Верже 
кани отново някои от тези артисти 
да създадат произведения върху ори-
гинални парчета от нея. 

Върху километрите изрисувани бе-
тонни блокове на Стената могат да 
се видят стотици идеи – като свете-
щите галактики, които излъчват мир 
и спокойствие, на немския философ 
и журналист Хайнц Куздас, който в 
продължение на шест години фото-
графира на всеки 15 дни абсолютно 
всеки графит, който се появява върху 
Берлинската стена. Тук са и карти-
ните на Джим Авиньон, който се крие 
зад псевдоним и се определя като 
„най-бързия художник на света“, а яр-
ките му платна сякаш са излезли от 
анимационен филм. Подобен е и кон-
трастът между сивия бетон и ярки-
те цветове на „електрическата сова“ 
– запазената марка на австралийския 
художник, базиран в Лондон, известен 
като Dscreet. 

Графитът с целуващите се войници 
сякаш е реплика на онази емблематич-
на целувка между Леонид Брежнев и 
Ерих Хонекер през 1979 г., а артистът 
с псевдоним С215 днес има репутация 
на един от най-активните политиче-
ски художници и съумява да превърне 
градчето Витри сюр Сен в столица на 
уличното изкуство във Франция. 

Тук са и графиките на Джон Долан 
– истински уличен артист, който 
известно време живее буквално на 
улицата и се прехранва с милости-
ня, преди да се превърне в художник, 
чиито картини се изкупуват ведна-
га. Повече внимание трябва, за да се 
открият върху бетона изображения-
та, създадени от мексиканеца Пабло 

Делгадо. Той работи с миниатюрни 
фигури – хора, животни и предмети, в 
абсурдни сюжети и ги разполага вър-
ху стената така, все едно се крият в 
естествения ѝ релеф. Намира пукна-
тини, където неговите картини да се 
приютят, за да разкажат своята ис-
тория само на онези, които внимават 
за детайлите. 

С други мащаби работят францу-
зинът Джеф Аеросол и Джими Си 
от Австрия, които пренасят върху 
3-метровия фрагмент от Стената 
поп иконите от онова време – Дейвид 
Бауи и Иги Поп, от едната страна, а 
от другата – Лу Рийд. Три трабанта, 
символи на социализма, са изрисувани 
от Тиери Ноар, Киди Ситни и Кристоф 
Емануел Буше. И още картини, и още 
идеи, които позволяват да се правят 
паралели между историята преди 

трийсет и повече години и начина, по 
който я четем днес. 

Впрочем днес тази изложба може да се 
чете и през биографиите на самите 
художници. Защото в известен сми-
съл тя е почит не само към миналото, 
но и към художниците, рисували върху 
Стената в знак на протест – цветя, 

крале и кралици, умиращи птици, це-
луващи се войници и политици. Днес 
тези артисти казват, че емблема-
тичните цветове на графитите им 
са зависели и от късмета – каква боя 
ще успеят да открият в онзи момент. 

Пътуващата колекция остана близо 
три месеца на Римския площад в Плов- 
див – до началото на април 2019 г. Тя 
може да бъде обобщена и така: трий-
сетина фрагмента, 17–18 тона бетон 
и стотици истории.

Нарисувано от Тиери Ноар, фотография Димитър Фердинандов

фотография Живко Джаков
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Матей, по баща Павлов, беше висок 
старец с тъмна като пергамент кожа 
и широко чело, набраздено от тънки 
бръчици. Не приличаше много на мъжа 
от черно-белите снимки в коридора 
– годините бяха изтънили този Ма-
тей, бяха го смалили, попрегърбили, 
костите на ръцете му почти прози-
раха, но бяха и смекчили чертите на 
лицето му, от което гледаха чифт 
дълбоки сини очи. Понякога се сещаше 
колко е стар и му ставаше смешно, ус-
михваше се с добродушна, малко крива 
усмивка, сякаш не можеше да повяр-
ва, че е възможно човек да живее ед-
новременно толкова дълго и толкова 
мимолетно. Друг път си мислеше как 
краката вече не го държат и обикаля 
къщата като полюляваща се тръс-
тика, която вятърът всеки момент 
може да прекърши. Нищо не пречупва-
ше тръстиката обаче и Матей година 
след година прехвърляше все същите 
размишления.

Почти не напускаше дома си. Вече ня-
маше какво да прави навън – светът 
му се струваше също изтънял и някак 
прозрачен. Разхождаше се по голямата 
тясна тераса, която опасваше къща-
та, и само леко допираше ръката си 
до варосаната стена, така че дори и 
стената да не усети несигурната му 
походка. Столът му не мърдаше от 
ъгълчето си в самия край на тераса-
та и от него можеше да наблюдава 
хората на улицата. Те, разбира се, не 

знаеха, че са наблюдавани, което пра-
веше наблюдението по-интересно. 
Всички бяха толкова различни. Разна-
сяха пазарски торби, ученически ра-
ници, през зимата се случваше да види 
и шейни. Ако нямаше хора, гледаше 
как облаците забързано подминават 
покрива, за да се отправят в някое 
неизвестно направление. Понякога 
оставаха и по-дълго и му разказваха 
истории от пътешествията си, кои-
то Матей не се уморяваше да слуша, 
но и бързо забравяше. Някой би казал, 
че очите му са толкова сини от по-
стоянното взиране в небето.

Имаше и малка градинка, до която 
слизаше първо по каменните стълби, 
а после по металните. Там бяха боро-
вете, по чиито клони бягаха двете 
катерици, там беше брезичката, коя-
то посади в един леден януарски ден и 
която, напук на времето, оцеля, там 
бяха ябълковите дървета, пейката 
и чемширеният храст с паяжините. 
Всеки август обираше дребните чепки 
грозде от асмата и бавно ги изяжда-
ше, зрънце по зрънце. Всеки февруари 
до брезата се подаваха камбанките 
на кокичетата и той правеше букет-
че. Големите му пръсти несръчно 
омотаваха панделката, всеки път 
се страхуваше да не прекърши някое 
от стъблата, защото после дълго се 
чувстваше виновен. Рядко поливаше, 
разчиташе на дъждовете; не можеше 
и да оплеви латинките и те избуяваха 

навсякъде покрай оградата като 
пламтящи искри. 

Едно лято тревата изгоря. Не я беше 
косил от дълго време и когато слезе, 
за да свърши и тази работа, видя, че 
вече няма нужда. Беше изсъхнала и 
пожълтяла, беше станала трошли-
ва като дъх и вместо да съжали, Ма-
тей си помисли колко е красива дори и 
така. Напомняше му на безкрайните 
полета, които беше виждал някъде, 
някога, сухи, като че ли ще се разпад-
нат от най-лекия допир, но не се раз-
падаха. За мравките тревата може би 
наистина беше безкрайно поле. Забе-
ляза, че една ябълка е паднала на земя-
та, и се зарадва, защото иначе трудно 
ги достигаше. Клоните бяха високо и 
трябваше да ги чака да паднат, а пад-
неха ли, обикновено мравките го из-
преварваха. Тази ябълка обаче беше 
здрава и червена и изпъкваше насред 
изгорелите стръкове като че целият 
пожар бе започнал именно от нея.

Матей, по баща Павлов, беше истин-
ски старец, но не се притесняваше от 
това. Обикаляше с куцукане своето си 
място и не спираше да се чуди как пан-
талоните му стават все по-широки и 
по-широки. Вечер понякога вадеше от 
кухненския шкаф напукана свещ със 
застинали капчици восък отстрани, 
запалваше я и наблюдаваше отраже-
нието ѝ в прозореца, докато пламъче-
то не погълнеше всичко.

Ралица Райкова

Матей
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