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Героизмът на

надеждата
2020 г. трябваше да бъде годината
на Бетовен. Втората вълна на пандемията обаче отново ни заключи в
онази „социална реалност“, в която
виртуалното почти изцяло замества реалното. Огромен брой световни
премиери на „огнения композитор“ (по
определението на Франц Грилпарцер),
предвидени за декември, когато се навършват 250 години от рождението
на Лудвиг ван Бетовен, вече са отменени. Което не означава, че в тези
трудни за всички нас дни музиката
му няма да продължи да звучи, дори и
онлайн, като лъч на надеждата и контрапункт на онова, което ни сполетя
в момента.
Затова и решихме да посветим този
последен за годината брой именно на
Лудвиг ван Бетовен (1770–1827). На
композитора с „много сърца и много
души“, както го нарича Хайдн в едно
свое писмо до него от 1793 г., в чиито творби радостта независимо от
всичко възтържествува над унинието. В едно от писмата си Бетовен е
повече от категоричен: „Ние, пределните с безпределен дух, сме родени за
страдания и радост – избраниците
добиват радост чрез страдание“. И
трябва да признаем, че той наистина
следва този път чак до края на дните
си – със създаването на Missa Solemnis
(Тържествената меса, 1823 г.), за която може да прочетете в анализа на
Ян Асман, както и на своята Девета
симфония. И двете творби са посветени на потомците, на цялото чо-

вечество. На първата страница на
партитурата на Missa Solemnis Бетовен собственоръчно пише следното
посвещение: „От сърце – за да стигне
отново до сърцето“. Жест, сторен
пред целия свят, който не е само жест
на прощаване, но и на нещо много поважно – излаз от принудителната
самота, която глухотата му налага,
към сплотените в порив чуден всички
люде, възпети в „Одата на радостта“.
Сигурно поради тази причина ние отново и отново продължаваме да се
връщаме към Бетовен. Диригентът
Вилхелм Фуртвенглер, един от големите му интерпретатори през ХХ в.,
стига до следното заключение: „Музиката на Бетовен си остава за нас
изключителен пример на всеобщо съгласие, където се сливат всевъзможни
тенденции, пример на хармония между
езика на душата, музикалната архитектура и драмата, намираща израз
в нашия живот, между Аза и Човечеството, между тревожната душа,
самотния индивид и универсалната
общност. Думите на Шилер: „Във
прегръдка, милиони, / край сложете на
вражди! С обич безпределна бди / Бог
от звездни небосклони“ (превод Димитър Стоевски), които Бетовен възвестява с такава божествена яснота
чрез посланието на своята последна
симфония, изобщо не звучат от неговата уста като думи на проповедник или демагог; става дума за жизнен
принцип, който той следва през целия

си живот, още от началото на творческата си кариера. И може би това
е основната причина, поради която
днешните хора все така дълбоко са
развълнувани от неговото послание“.
Дали тази все недостигаща ни „човешка хармония“ не е тъкмо онова,
което превръща Бетовен не само
във велик композитор, но и в един от
героите на Новото време? И не води
ли имено тя до всевъзможни „апроприации“, включително и до направо
комичните опити да бъде изнамерен
някакъв негов „северноафрикански
произход“, за които можете да прочетете в този брой.
Музиката на Бетовен е, разбира се,
универсална и принадлежи на цялото
човечество. Тя, както ни напомня в
интервюто си проф. Милена Моллова,
е наистина една библия – перфектна
форма на класицизма, съчетана с невероятната свобода на романтизма.
Нека си спомним за това особено в
дните около Рождество, когато преди
двеста и петдесет години в семейството на един придворен певец от
бонската капела и на съпругата му
Мария Магдалена се ражда дълго чакан
младенец, комуто е съдено да донесе
„лъх от надежда“ в света. Надежда,
която продължава да звучи чрез Шилеровите думи от неговата „Ода на
радостта“: „Ти сплотяваш в порив
чуден / разделените от зло, / братя
стават всички люде, / ти разпериш ли
крило“ (превод Димитър Стоевски).
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тема на броя

Бетовен
250 години от рождението му
Как във време на пандемия зазвучава музиката на Бетовен, съвместяваща
радост и болка? Понятна ли е днес революционната крачка, която
композиторът прави, отделяйки в своята Missa Solemnis ораторията
от богослужението? За да създаде творба, която по думите на Ян Асман
е съпоставима с Мойсей на Микеланджело. И даваме ли си сметка колко
титанично е било усилието да превърне в музика стихналия за него свят?
За да може да напише с чисто сърце в завещанието си, че никога не е бил
мизантроп въпреки привидната си враждебност, тъй като душата му е била
преизпълнена с обич към ближните.
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От доВиена
Иерусалим
Йерусалим
Ян Асман

Missa Solemnis
(Тържествена меса)
на Бетовен, написана
едновременно с Девета
симфония, незаслужено
попада в нейната
сянка. В новата
си книга египтологът
Ян Асман обяснява защо
тази творба е връх
в дългата история
на богослужението
в момент, когато
религиозният култ
се превръща в автономно
изкуство. Книгата
„Култ и изкуство“ излезе
в годината на Бетовен
в изд. C.H.Beck в Мюнхен.
Публикуваме въведението
на автора.

Как от култа може да възникне изкуство? Какви естетически импулси и
творчески сили движат процеса на
„раждане на изкуството от духа на
култа“, ако използваме формулата на
Ницше? Тези въпроси e необходимо
да бъдат разгледани чрез примера на
един конкретен култ, християнското
богослужение, и едно конкретно изкуство, музиката, и то посредством
Missa Solemnis от Лудвиг ван Бетовен.
Защо Бетовен? Не свързваме ли името му на първо място със симфонии,
клавирни сонати и струнни квартети? По-подходящи са други имена: на
първо място Йохан Себастиан Бах, а
по-късно – Моцарт, Хайдн, Шуберт,
Брукнер – католическите майстори,
но и от протестантска страна – редом с Бах е Хендел, чиито оратории са
се изпълнявали наистина в театъра,
но са базирани върху библейски предания, а в три случая дори върху чист
текст от Библията. В чудесната си
книга „Божии звуци“ Йохан Хинрих
Клаусен е отделил обширно място на
Бах, Хендел, Моцарт и Менделсон, ала
Missa Solemnis на Бетовен е спомената само в едно-единствено изречение… Без съмнение Missa Solemnis може
да се мери с Меса в си минор от Бах и
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Йозеф Карл Щилер, Портрет на Бетовен с партитурата на Missa Solemnis, 1820 г.,
фотография Wikipedia

неговите Пасиони, с „Месия“ на Хендел, Моцартовата Меса в до минор и
неговия Реквием. Тя незаслужено попада в сянката на Бетовеновата Девета симфония, късните му произведения за пиано и последните струнни
квартети. Missa Solemnis ми се струва не само образец на класиката, но
и на голямото изкуство, израснало
от култа. Първоначално замислена
за литургическа употреба, в хода на
своя необикновено дълъг и мъчителен
процес на създаване тя взривява тази
рамка не само чрез прекомерната си
дължина, а по-скоро чрез огромния си
интензитет.

Изхождам от тезата, че Missa Solemnis на Бетовен представлява първата
композиция на меса, която се е еманципирала не само чрез своя външна, но
преди всичко чрез своята вътрешна
мащабност от литургичeската рамка, в която месата се е разгръщала
като музикален жанр от XVII в. дотогава. Особеността на месата като
музикален жанр е в това, че тя не озвучава свободен съвременен текст
или свободно съставен колаж от текста на Библията като пасионите и
кантатите на Бах, ораториите на
Хендел и Менделсон и Брамсовия Немски реквием, а един каноничен древен
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литургически латински текст, който
не е продължение на богослужението,
а главна негова част. По тази причина тя изисква не просто „религиозна
музика“, а църковна музика в строгия
литургически смисъл. Ораториите на
Хендел, пасионите и ораториите на
Бах са религиозна, но не литургическа
музика. И кантатите на Бах, и антемите на Хендел не са такава, те обогатяват богослужението, ала не го
конституират като петте части на
Ordinarium Missae, които до реформата
в литургията на Втория ватикански
събор са канонични, задължителни
елементи на всяка меса. Жанровата
традиция на композиране на музика за
меса е много по-тясна и обвързваща, а
съотношението между жанрова традиция и творческа индивидуалност
при месата е съвсем различно в сравнение с другите жанрове.
Първоначалната цел на Бетовен е
литургическото изпълнение. Той се
стреми към квадратурата на кръга:
произведение, което, от една страна, е напълно свободен, индивидуален
израз на лично боготърсачество, а от
друга, осъществява идеала за „истинска църковна музика“ в литургическия
смисъл. Когато обаче в края на 1819 г.
му става ясно, че не би могъл да спази
желания срок за изпълнение на творбата, се е почувствал освободен от
литургическите параметри и е създал – ще ни се да добавим: както му е
присъщо – нещо съвсем ново: първата
концертна меса. Така произведението
израства в процеса на своето възникване от богослужението и жанра
на месата, както Деветата симфония израства от инструменталната
симфония, а по-късните квартети –
от жанровата традиция на струнния
квартет. При все това тъкмо Missa
Solemnis е религиозна музика в един
по-интензивен, осъзнат смисъл от
всички предходни творби (с изключение на няколко части от Меса в си минор от Й. С. Бах, „Месия“ от Хендел и
Моцартовия Реквием).
Вече не можем да разберем революционното значение на крачката, която прави Бетовен, да отдели една
меса като оратория от богослужението (независимо дали ще бъде

изпълнена в църквата, или в концертната зала), щом днес няма нищо
по-нормално от това Меса в си минор
от Бах, Голямата меса в до минор от
Моцарт или Меса Нелсън от Хайдн да
се изпълняват в концертната зала.
За да отдадем дължимото на делото на Бетовен и на размаха на Missa
Solemnis, e необходимо да си представим поне в общи черти рамката,
която той съзнателно прекрачва,
сиреч християнското богослужение
с неговата литургия в процеса му на
създаване в продължение на векове и
неговата хилядолетна предистория.
Така може да се обясни необикновената форма на тази книга, която отделя на историята на християнското
богослужение и на текста на месата
поне толкова място, колкото и на
описанието на Бетовеновата Missa
Solemnis.

Корените на християнското богослужение са в литургическата памет за
Страстите Христови и в частност
за Тайната вечеря на Иисус и неговите ученици. Тази вечеря от своя
страна е разположена в контекста на
юдейските предания, свързани с вечерята преди Пасха: мита за изхода от

Египет със сключването на Завета на
Синай и 40-те години на странстване от пустинята към Обетованата
земя. Тук правя опит да опиша събития, отдалечени на повече от 2–3
хилядолетия.
Един древен ритуал, който според
юдейската традиция e създаден в
Египет, в нощта преди изхода от
робството на фараона, се развива и
осъществява като ежегодно литургическо повторение на тази нощ и до
днес се празнува от евреите. Иисус
избира тази нощ за прощалната вечеря с учениците Си, като ѝ придава
съвършено нов смисъл. Това е първата
трансформация, която първоначалната пасхална трапеза претърпява.
Повторението, ритуалната възстановkа на нощта преди Изхода от Египет,
се превръща в ритуално повторение
на прощалната вечеря, ежегодно извършваният ритуал се превръща в
богослужение, отслужвано в идеалния
случай всекидневно, а впоследствие
всяка неделя, в което християните си
спомнят „нощта, когато Той бе предаден“. Това е втората трансформация. В Рим и във Франция богослужението придобива в течение на много
векове устойчива канонична форма,
в чийто център е редуцираното до
най-пестеливи знаци, ала заредено с
огромно значение време на жертвената трапеза – преломяване и изяждане на хляба, пресъществен в Тялото
Христово, и отпиване от виното –
Кръвта Христова. Това е третата
трансформация. Четвъртата се случва с изнамирането на нотния запис и
възникването благодарение на него
на месата като музикален жанр, на
музикалното оформление на една част
от литургията, на ordinarium missae,
в процеса на развиващото се след
1200 г. многогласие. Като пета трансформация би могло да се разглежда пълното отделяне на месата от
богослужебната рамка в самостоятелно музикално произведение. Missa
Solemnis на Бетовен изглежда, че
представлява тази крачка. Замислена
за тържествената литургия при ръкополагането на ерцхерцог Рудолф за
архиепископ на Олмюц, тя бързо надхвърля този повод. Процесът ми изглежда достатъчно интересен, за да
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Статуята на Бетовен
в родния му град Бон,
фотография
Михаел Зондерман

бъде отделно очертан. Той е колкото
своеобразен, толкова и представителен за изключително тясната връзка
на християнството с изкуствата и
особено с музиката.
Намерението ми да разгледам Missa
Solemnis, свързвайки я ретроспективно с древната хилядолетна литургическа традиция, в която тя се
корени и която трансцендира по-решително от всички свои предходници, е наистина авантюристично.
Все едно че искам да пробия тунел
от двете страни на огромна планина с надеждата за среща в средата
ѝ. В едната изходна точка е градът
Йерусалим, където Иисус и неговите
ученици имат прощална вечеря, впоследствие превърнала се в изходна
точка за литургични празници, в които разрастващата се християнска
общност възпоменава живота и смъртта. На другия край е градът Виена,
в който Лудвиг ван Бетовен работи
над своята Missa Solemnis, op. 123,
в периода от 1819 до 1824 г. Помежду им се разполагат около 2500 км по
въздуха и близо 1800 години. От Йерусалим, пробивайки тунела, стигаш до
Рим и литургиите на Западната римска църква, а от Виена, пробивайки,
стигаш до по-старите големи меси на
Хайдн, Моцарт и Бах, които Бетовен
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без съмнение (поне отчасти) е познавал, и още по-назад до Палестрина, Гийом Дюфе, Жоскен де Пре и Гийом дьо
Машо. В римския край иде реч за възникването и разгръщането на месата
като богослужение с неговата литургия, канонизирана в Римския служебник, Missale Romanum. Във виенския
край иде реч за месата като либрето
на музикални произведения, нейното
възникване, разгръщане и окончателна еманципация от литургическата
рамка, представена от Missa Solemnis.
Двата тунела се срещат в XIII–XIV
век, когато с Четвъртия латерански
събор римската меса придобива своята канонична форма, а Гийом дьо Машо
и други композитори създават своите
многогласни композиции за меси. Процесът би трябвало да е неповторим в
музикален, религиозен и културно-исторически аспект и при всички случаи
заслужава нашия интерес. Ала къде
могат да се намерят паралели за превръщането на богослужението в текстова основа за един музикален жанр с
универсално значение?
„Превръщането на богослужението
в изкуство“, тоест на храмове, култови обекти и ритуали, започва рано
и навсякъде по света. Тук е началото
на изкуството, както го разбираме в

най-общ смисъл. Най-близкият до нас
и най-ранен пример за възникване на
изкуство в рамките на култа е възникването на гръцката трагедия от
атинския култ към Дионис. Ала християнството, изглежда, отива по-далеч от другите религии по посока на
художествената форма, стигайки до
еманципацията на художествените
форми от техните начала в култа.
Задачата да изследва тези процеси
има една обща сравнителна религиозна естетика. По отношение на живописта Ханс Белтинг е изследвал отношението култ–изкуство в книгата
си „Образ и култ“, която вече се е превърнала в класика. При музиката има
още едно особено обстоятелство: в
Европа музиката – за разлика от другите изкуства – преживява безпрецедентно развитие с изнамирането
на нотацията и разкрива съвършено
нови области на естетически подем.
Ала както може да се говори за „превръщане в изкуство“ на месата, така
може да се говори и много по-общо
за „превръщане в изкуство“ на музиката и предположението е близко до
ума – Трасивулос Георгиадис застъпва
тезата, че тъкмо в служба на озвучаването на месата музиката се е превърнала в изкуство. На пръв поглед
изглежда абсурдно. Не е ли музиката
от самото си начало изкуство, далеч
преди възникването на християнския
богослужебен ред? Музиката, музикалното все пак са висше проявление
на изкуството при древните гърци.
Ако разгледаме по-внимателно деветте музи и техните ресори, само
Евтерпа отговаря за музиката, но
дори и тя не е на щатна длъжност.
Нейната сфера, наред с лириката,
е и свиренето на флейта. Това, което наричаме музика в древността и
дълго след това, е положено в езика,
движението, действието. Едва с изнамирането на нотацията от Гуидо
д’Арецо около 1025 г. и преди всичко с
нейното усъвършенстване чрез мензуралната нотация, която отбелязва
не само височината на тоновете, но
и тяхната дължина, и по този начин
прави възможна нотацията на многогласната музика, музиката се издига в
ранг на изкуство, равнопоставено на
другите изкуства – поезия, живопис,
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скулптура, архитектура. С развитието на многогласието музиката се
прехвърля във всички възможни области на културния живот, разбира
се, също и в богослужението, в чиито
рамки тя, от една страна, се разгръща, а от друга, в своята разгърната
форма оказва обратно въздействие. Тридентският събор напразно се
опитва да предотврати това развитие. „Епохата на изкуството“ (Ханс
Белтинг) през XVIII в. представлява още едно съвсем ново стъпало на
развитие с автономизацията на изкуствата и „естетическата комуникация“ в смисъла на „естетическа
система“, единствена по рода си, благодарение на което през XIX в. става
възможно излизането на месата като
художествена форма от богослужебната рамка.
Бетовеновата Missa Solemnis е кулминацията на това развитие, когато
месата като музикално произведение
се еманципира от своята функция в
християнското (католическо) богослужение, без да изоставя своя характер на „религиозна“ музика, тъкмо
Факсимиле от оригиналната партитура
на Missa Solemnis ©Staatsbibliothek zu Berlin

напротив. За религиозна музика в смисъла на вътрешна форма всъщност
може да се говори едва там, където
тя се явява независима от своята литургическа функция в богослужебната рамка, в собствената, музикална
рамка на концерта, независимо от
това дали се изпълнява в църква, или
в концертна зала.
Философът на музиката Теодор Адорно описва тази смяна на рамката като
„неутрализация“ и разбира под това,
„че духовните образования са изгубили своята обвързаност, защото
са се освободили от всяка възможна
връзка с обществената практика и
са се превърнали в това, което естетиката им приписва впоследствие, в
предмети на чистото наблюдение, на
простото съзерцание… Заедно с напрежението във връзката им с реалността се разпада и съдържанието на
тяхната художествена истина. Те се
превръщат в паметници на културата, изложени в един световен пантеон, където в лъжливо умиротворение
са приютени противоположности,
произведения, които биха искали да
се унищожат взаимно“. Този процес
на естетизация и музеизация, който
откъсва произведенията от техния
практически битиен контекст, от
тяхното „място в живота“, както
казват специалистите по Стария завет, засяга, на първо място, Християнската църква, която е действала
като единствената по рода си подготвителна школа за изкуствата –
живопис, скулптура, литература, архитектура и преди всичко музика. При
все това не би трябвало да определяме като „неутрализация“ тази смяна
на рамката, защото с изтръгването
си от първоначалния битиен контекст произведенията не изгубват
своето значение, а дори получават
нещо допълнително: значение на „голямо изкуство“, едно духовно пространство, което те са разкрили и са
усвоили, трансцендирайки своите
изначални функционални контексти,
отчасти без да напускат изначалното си място в живота. Изкуството
се развива, както показва най-вече
Ханс Белтинг в своята книга „Образ и
култ“, движейки се от изконната богослужебна рамка към една нова рамка

Ян
Асман

Ян Асман е професор по египтология в Хайделбергския университет до пенсионирането
си през 2003 г. Гост-професор
в Париж, Йерусалим, Йейл и
Хюстън. Сред многобройните му книги, някои от които
преведени на български, са:
„Културната памет“, „Мойсеевото разграничение“, „Мойсей
египтянина“, „Египет. Смисъл
и история“, „Монотеизъм и космотеизъм“, „Религия и културна
памет“, „Смъртта като тема
в теорията на културата“,
„Вълшебната флейта“, „Томас
Ман и Египет“, „Монотеизмът
и езикът на насилието“. Носител е на Наградата на германските историци (1998),
наградата Зигмунд Фройд за
научна проза (2016), Наградата
за мир (с Алайда Асман, 2018).

със собствени закони и задължения.
Мойсей на Микеланджело все така се
намира в гробницата на папа Юлий II
в църквата „Сан Пиетро ин Винколи“
в Рим, а не в музея. И неговото място в канона на западното изкуство е
оценка преди всичко за мащаба на вътрешната и външната му форма, за
вдъхновението и визията на неговия
създател, отколкото за функцията му
на надгробна пластика. Така и музиката при големите композитори и техните взривяващи рамките концепции
израства от своята богослужебна
функция. Missа Solemnis вероятно е
първият и най-впечатляващ пример
за това и е напълно съпоставима с
Мойсей на Микеланджело.
Превод от немски Людмила Димова
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БЕТОВЕН
Проф. Милена Моллова

С бележитата пианистка разговаря
Светлана Димитрова
„Бетовен е библия.
Бетовен е азбуката
на музиката за пиано.
Перфектна форма
на класическа соната
с романтичната емоция,
която е криел в себе си.“

Да, на мен всичко ми се удаваше лесно,
не беше проблем. Преди него изпълних
концерта на Менделсон с Разградския
оркестър и това беше първият ми
концерт с оркестър. Бях на единадесет години.

Първият ви концерт кога беше?

Аз имам възможността да избирам на
кого да преподавам и така е от много
години. Въпрос на даденост – на някои
ученици им трябва повече време, за да
се подготвят, но има други, на които
им върви съвсем лесно. Била съм от
вторите и затова ме наричаха вундеркинд. Затова започнах да следвам
рано – на четиринадесет вече бях
студентка. Вместо да вляза в осми
клас, влязох в Академията и я завърших едновременно с гимназията. Съвсем спокойно и леко вървяха нещата,
без насилие от ничия страна.

На шест години, самостоятелен в
Шумен. Скоро приятели намериха из
своите бумаги един флайер от 1946 г.
със съобщение за моя концерт.

Толкова малка пред публиката притеснявахте ли се?
Никога не съм се притеснявала. За мен
винаги е било удоволствие да свиря
пред публика, в зала.

А какво свирихте и как избрахте
програмата си? Сигурно с преподавателя си?
Да, разбира се. Тогава моя учителка
беше Павла Жекова, майка на Катя
Владигерова и тъща на Панчо Владигеров. Тя беше изключителна жена и
преподавателка. Разбира се, тя определи програмата, но това, което видях да пише, е Бах, Моцарт, Бетовен,
Шуман, Андрей Стоянов, Парашкев
Хаджиев – голяма, сериозна програма. Следващият ми концерт е бил на
седем години. След това вече дойдох
в София и станах ученичка на проф.
Димитър Ненов. Когато той почина,
продължих при проф. Панка Пелишек.
Първото ми свирене с филхармонията
е на тринадесет под диригентството на Саша Попов.

На този концерт с филхармонията свирите Третия концерт на
Бетовен…
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Сега сред учениците ви има ли такива таланти?

Кога започнахте да свирите?
На четири години. Две неща ми доставят огромно удоволствие – да чета
и да свиря. Аз чета непрекъснато на
няколко езика. Знаех да чета, преди да
започна да свиря. Четях на български
и френски, след това научих нотите.
По-късно, на двадесет и две години, си
купих кола и третото ми удоволствие
е шофирането. В колата си имам книга
и на всеки светофар дочитам нещо.

В рода ви няма музиканти. Вие сте
първата.
Няма, но майка ми, която е придошлата в рода Моллови, е имала изключително рядък и хубав глас, контраалт.
Много е обичала музиката и нейната
амбиция е била да стана музикантка.
Аз съм първото от трите деца.

и аз
Какъв е бил животът по времето
на вашето детство?

Родила съм се в Разград, защото майка
ми е отишла на погребението на своята майка. Завалял голям сняг. Било е
през февруари. Тъй като пътищата
не са били разчистени, първите десет дни от живота си съм прекарала
в Разград и след това сме се върнали в
Шумен. Шумен – да си спомним, е имал
първия оркестър, имал е и хор. Тогава
се провеждаха много интересни концерти. Беше дошла една пианистка от
София, много добре помня роклята ѝ –
кринолин на цветя. Аз никога не свирих
с такава рокля, защото не намирам, че
е удобно, но много ми беше харесала.

Споменахте таланта на майка ви,
но целият ви род е от талантливи,
просветени хора.
О, да! Тя е от Разград, където е имало голям хор и оркестър. Там е бил
Бърнев, който е ръководел хор и после
е създал оркестър. Същото е и в Шумен. Това са били центрове на културата. Родът Моллови е от Шумен, но
неговото начало е от село Беброво,
Еленско, 1730 г. Имам голямо родословно дърво. Прозвището на дядо Петър
Моллата, който е бил ученият човек
там, е останало като фамилия. Били
са много интелигентни хора, които са
правили всичко за България. Ходили са
да следват в Москва, Париж, Берлин,
Виена. Всички са се връщали тук. Те са
от основателите на Медицинската
академия, на Българския червен кръст,
на Софийския университет. Имало е
кмет на София, министри. Били са от
хората, дали всичко за прогреса на
България след Освобождението. Имало е медици, преподаватели, духовни
лица, военни, имало е генерал, който е
бил близък с Дьо Гол. Горда съм с моята
фамилия и род.
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Ученичка сте на Димитър Ненов.
Обичате ли музиката му?
Разбира се. Тя е изключителна и до ден
днешен е модерна, съвременна. За мен
това е космическа музика. След него
следващият гениален български композитор за мен в момента е Стефан
Драгостинов. Аз свиря и негова музика. Той сега пише концерт за пиано и
оркестър, посветен на мен. Свирила
съм много негови пиеси, най-важните
от които са Седем фуги, интеграл за
два рояла. Свиря ги с дъщеря ми, която е блестяща пианистка. За мен той
е същият космически, модерен, авангарден композитор. За моята годишнина ми посвети соната за пиано, която носи заглавието „Тангра“. Много е
красива. Сега я работя и трябва да я
изсвиря, да се чуе.

много я харесват. Но няма кой да им я
покаже. Това от нас зависи. В северните европейски страни има правила,
според които, ако техните музиканти
свирят тяхна музика, държавата финансира всичко – пътуването, хонорарите. При нас това го няма, за голямо
съжаление.

Направили сте първи изпълнения
на много съвременни композиции.
На Хиндемит, Барток, Шнитке, Барбър, Прокофиев. Концерта на Барбър
трябваше да свиря с Васил Стефанов
и Оркестъра на радиото, но трябваше да се вземе разрешение, че можем

запис в Радио София, който мисля, че
е в Златния фонд. Беше през 1947 г.
Свирих Миниатюрите. Другите негови пиеси бяха много трудни и големи,
свирих ги чак след двадесет и петата
ми година.

След ученето при Димитър Ненов
и Панка Пелишек продължихте при
Емил Гилелс.
Невероятен пианист и педагог! Пелишек ме подготви и отидох на първия
конкурс „Чайковски“. Бях на осемнадесет години, най-малката участничка.
Взех пета награда, което за мен беше
огромен успех. Наградата ми я връчи

Красимир Кюркчийски ви посвети
концерт.
Аз изпълних неговия първи концерт,
след това той ми посвети втория.
Аз съм много щастлива, че получавам
такива подаръци от съдбата и от
моите колеги. Двама толкова големи
композитори да ми посветят толкова
големи произведения! Много съм горда
и щастлива.

Но освен посветените ви творби
сте направили много български премиери и на чужди, и на български
творби, а последната май беше на
Георги Арнаудов.
Да, на Георги Арнаудов, но свирих и
Панчо Владигеров, Веселин Стоянов,
Любомир Пипков. Свиря много българска музика. Когато пътувам, винаги
включвам в програмата си българска
музика. Преди години беше задължително, когато човек прави рецитал,
в него да има една българска пиеса.
Това се забрави. Жалко, защото кой,
ако не ние ще изпълняваме нашата
музика. Имах докторант от Южна Корея, който се яви на международния
конкурс „Владигеров“ и свири Владигеров. Толкова му хареса! Той получи
награда и каза, че това е неговият
любим композитор. Чужденците, когато се запознаят с нашата музика,

Концерт на проф. Милена Моллова със Софийската филхармония,
фотография Василка Балевска

да свирим съвременна американска
музика. Беше през 70-те години – без
разрешение не можеше. Щеше да има
наказани. Дори Шостакович и Прокофиев не беше желателно да се свирят, защото се смятаха за авангардни, не за социалистически реалисти.
Ние си ги свирехме, но на концерт не
беше много желателно.

самият Шостакович. След това Гилелс ме покани да уча при него. Това
беше първият конкурс, много труден,
много интересен. Моят спорт са конкурсите. Да се надсвирвам с други пианисти, няма значение каква награда
ще получа.

Когато учехте при Димитър Ненов,
свирехте ли негови произведения?

Най-големите. За мен това е интересното. Не каква награда ще взема.
Важното е да свиря.

Бях на седем години, когато отидох
при него. Тогава беше моят първи

Имате спечелени няколко, и то
много големи конкурси.

И да видите какво е нивото.
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Преди аз да свиря, никога не слушам
другите, защото това много ме плаши. Всички ми се виждат най-добри
и не смея да ги чуя. Но след като съм
свършила, ги слушам с много голям
интерес, защото наистина е много
приятно и поучително. Не ги сравнявам със себе си, защото съм убедена,
че всеки е отделна личност и прави
това, което мисли, което може и което е най-доброто за него. Това е интересното в музиката.

Откривахте ли в техните изпълнения свои грешки?
Винаги съм критична към себе си. Особено с Гилелс се научих много добре да
контролирам това, което искам да
направя, както и дали го правя. Много
е трудно човек да стои от тази страна на пианото и да е сигурен, че става това, което иска да чуе отстрани.
Това качество го развих при него и то
ми помага цял живот.

Преподавате от много отдавна,
имате безброй ученици. Нещо от
вашите преподаватели използвате
ли? Сигурно имате и ваша система.
От двадесет и две годишна преподавам. Иначе би било жалко. По мой начин
пречупвам нещата, но всичко, което
съм научила, е от полза на учениците. Много е интересно да се работи,
да се общува с талантливи студенти. Аз винаги им давам право да имат
мнение. Може да е различно, но ги провокирам да ми докажат, че са прави.
Искам да мислят самостоятелно. Да
бъдат личности, а не да свирят като
този или онзи, или като мен. Това не
искам никога.

Подтиквате ли студентите да се
явяват на конкурси?
Много е опасно, когато един млад човек се готви за конкурс, надява се да
бъде оценен и да получи награда, но не
е достатъчно зрял или не е достатъчно говорено с него, че всъщност наградата не е задължителна. Може да
има по-добри участници, може да не
го оценят, може в момента да не свири по най-добрия начин. Този, който
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не е достатъчно устойчив психически, може да изпадне в депресия. Това
е много сериозен въпрос. Аз внимавам
с моите студенти. Те обичат да ходят по конкурси, но на малки конкурси
у нас или наблизо – Ниш, Скопие, в България, и лесно взимат награди. Когато
се стигне до голям конкурс, нещата са
сериозни. Трябва много свирене. Младите не са чак толкова упорити и чакат по-лесното.

Свирих известно време с нея. Но сега
повече си партнираме с Марио Хосен.
Вече станаха повече от десет години.
Правихме Бетовен, свирихме френска
музика. Записвахме за дискове. Свирим в състави – квартет, квинтет.
И той е чудесен музикант. В началото
се притеснявах от разликата във възрастта. Мислех си, че моята рутина
може да натежи в съвместното ни
свирене.

Обичате ли рециталите, или предпочитате оркестъра?

Той има по-специални концепции за
интерпретацията.

И двете харесвам. Рециталът дава
пълната свобода, човек е сам, разполага с пространството, с пианото, с
музиката. Но когато свириш с оркестър, е много интересно. Тогава е диалог, ако щете, борба между две личности – диригент и солист. Понякога
е много трудна тази борба. Понякога
не сме в съгласие един с друг, но всички
неща се уреждат на сцената.

Разбира се, то това е интересното. Трябва да се свири и нещата се
наместват. Много е приятно! Имам
късмет да свиря с чудесни музиканти. И с колеги от чужбина като Жерар
Пуле, един от най-големите френски
цигулари, когото тук малко познаваме. Свирих с френския челист Доминик
дьо Вийонкур. Марио Хосен организира фестивал „Орфеус“ във Виена. Вече
десет години сме заедно там. Преподаваме, имаме майсторски класове и
всяка вечер се правят концерти с различни състави.

Имали сте и такива случаи?
Разбира се. Много е интересен този
обмен на енергия между оркестъра
и солиста. Обичам също камерната музика. Това е висшата форма на
най-чистата и хубава музика – свирене с друг партньор.

Да поговорим за партньорите ви.
Първото ми свирене беше с Дина
Шнайдерман. Започнахме с Моцарт, с
Бетовен. Изсвирихме целия репертоар за цигулка и пиано. С нея се запознах
на конкурса „Чайковски“. Тя беше много силна и много противоречива личност. Чудесна цигуларка! От нея научих много неща за камерната музика,
за съвместното музициране. Когато
ми дойдеше много с нея след две или
три години свирене, се отдръпвах за
около година. Имах нужда от почивка.
Но след това пак продължавах, защото да се свири с такъв партньор е изключително интересно.

Сега вече си партнирате с по-млади колеги – слушах ви със Зорница
Иларионова…

Първото ви представяне пред
публика с оркестър е с Бетовен.
Да поговорим за вашия Бетовен.
Изсвирили сте неговите сонати.
Колко пъти?
Много пъти. Направих интеграла от
неговите сонати. Скоро трябваше да
напиша нещо за Бетовен и си мислех –
Бетовен и аз или аз и Бетовен, което
е малко нахално, но ние сме свързани.
Бетовен е библия. Бетовен е азбуката на музиката за пиано. Моцарт
също, но Бетовен е по-големият. Той
създава перфектна форма, а като съдържание е вече много напред, към романтичния период. Перфектна форма
на класическа соната с романтичната емоция, която е криел в себе си.
Той е бил затворен човек. От всичко,
което знам за него, той е бил много
затворен човек. Дори си мисля, че е
бил комплексиран от това, че не чува.
Смятал е, че не е достатъчно красив,
за да бъде в обществото. От друга
страна, много е харесвал красивите
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дами аристократки. Вероятно цялата тази негова вътрешна драма му е
помогнала да напише тази гениална
музика. Когато бях направила четиридесет години концертна дейност
(беше през 1986 г.), мислех как да я отпразнувам и реших да изсвиря всички
негови сонати за пиано в цикъл. Тридесет и две сонати в девет концерта
– по четири сонати в един концерт и
последните, понеже са големи, по две.
Това беше много голяма работа. Всеки, откакто е започнал да свири, свири
Бетовен. Ето аз в първия си концерт
съм изпълнила негова сонатина. Преди да обявя цикъла от тридесет и две
сонати, бях свирила двадесет. Трябваше да науча още десет. Беше изключително интересно. Всеки следващ път,
в който ги изпълнявах, а аз ги свирих
във Виена, в Германия, в Швейцария,
няколко пъти в България, в тях се намираха нови неща, просто извираха.
Гилелс казваше: „Всичко е написано в
нотите. Човек трябва да го види“. Ние
често гледаме, но не виждаме.

Тази година на фестивала „Варненско лято“ вие свирихте отново Бетовен. Направихте рецитал
с трите най-красиви и популярни
сонати – Патетична, Лунна, Апасионата. Има ли сред останалите
друга, която не е токова известна,
но вие да я предпочитате?
За Варна така се случи, така реших.
Представете си, имате три деца. Кое
ще изберете? А аз имам тридесет и
две. Всичките са много хубави и заслужават да бъдат изсвирени, слушани и
човек да се възхити от тях.

Отново на „Варненско лято“ миналата година бяха представени
сонатите на Бетовен за цигулка
и пиано с различни цигулари и пианисти. Тази година с ваше участие
представихте сонатите за виолончело и пиано…
Да, изсвирихме и трио от Бетовен.

Бяха поканени млади виолончелисти, най-добрите бяха избрани…
Те всички са много добри. Контактът с младите и талантливите

музиканти е богатство. Това е разменена енергия, която зарежда невероятно. А и те казват, че се чувстват
добре, когато свирим заедно. Изглежда и аз им давам добра енергия. Затова
обичаме да свирим пред публика, а не
на празна зала. Понякога се случва от
лоша организация да няма публика, но
когато залата принудително е празна, това е ужасно.

Как се чувствахте по време на
изолацията?
Дълго време бях обидена, бях бясна, че
ми се ограничава свободата. Цял живот съм била борец за независимост.
Първо с майка ми, а след това с всякакви глупави правила. Две-три седмици изобщо не пипнах пианото. След
това реших, че то няма никаква вина,
и започнах да си свиря. Но пропаднаха
много престижни ангажименти. Щях
да имам голямо честване в Щатите,
рецитал в Германия, в една голяма и
много хубава зала. Пропаднаха майсторски класове в Турция, Швейцария,
Китай.

Свирите ли нещо за себе си, без да
се налага да го изпълнявате пред
публика?
Обикновено не, защото, ако започна
да свиря нещо, трябва да го науча. Но
ето, сега работя върху пиесата „Тангра“ и върху няколко неща, които съм
преподавала, но никога не съм ги свирила. Познавам ги в детайли, но не са
минавали през пръстите ми. Например Фантазия на Скрябин, Шопен – Полонез-фантазия и още няколко. Уча ги,
за да седят готови. Аз просто обичам
да свиря.

Имате три деца…
Горките деца! Сега като погледна
назад, се чудя как успяха да оцелеят
с майка като мене. Те станаха хора с
професии и са уважавани по света.
Голямата ми дъщеря Милена е пианистка, която има много добра кариера в чужбина. Тя не поиска да остане
в България, за да не бъде дъщерята
на Милена. Търсеше собствената си
стойност и я получи, и в Италия, и в

Милена
Моллова

Милена Моллова е родена на 19
февруари 1940 г. Нейни са първите изпълнения на произведения
на Димитър Христов, Красимир
Кюркчийски, Тодор Стойков,
Георги Арнаудов, Стефан Драгостинов. Подвластна на своя
търсачески дух, тя възражда
и творби на забравени български композитори като Менахем
Бенсусан и Васил Божинов.
Милена Моллова е председателка на Училищното настоятелство на НМУ „Л. Пипков“,
на Европейската асоциация на
преподавателите по пиано – за
България, член на Президиума
на Висшата атестационна
комисия при МС, учредителка
и дарителка на фондация „П.
Владигеров“ – Шумен, ръководителка на департамент „Музика“ на НБУ и почетен професор.

Южна Корея, а сега е в Турция. И тя
преподава. Синът ми е голям рок музикант – Орлин Радински. Той се ожени в
Англия и повече от 20 години е там.
Свири с големи групи, и български, и
чужди. След смъртта на Фреди Меркюри свири известно време в „Куин“.
След това направи две свои групи.
Преподава. Малката ми дъщеря Мелита като малка свиреше, но после
реши да се откаже и сега има свой бизнес. Всеки ден сме във връзка и ако не
ме чуят някой ден, все се питат къде
съм. Те така отраснаха. Бяха си свое
малко общество – учеха, свиреха, забавляваха се. Така се научиха на отговорност. Много интересни са моите
деца. Много ги харесвам.
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Бетовен
на „Варненско лято“
Ирена Гъделева

Плановете за 2020
бяха грандиозни –
Годината на Бетовен!
250-годишнината от
рождението на гениалния
композитор трябваше
да бъде отбелязана
подобаващо по целия свят
и надпреварата на идеи
и проекти започна много
преди настъпването є.
Преди дори да ни
хрумне, че е възможно
културният живот
да замре почти напълно
за месеци.
Естествено, в програмите на българските фестивали тази година творчеството на Бетовен също беше
акцент. И трябва да отбележим, че
на фона на световните тенденции
сравнително малко форуми у нас бяха
отменени. Повечето артистични директори търпеливо изчакаха и по-скоро заложиха на отлагане във времето
с надеждата пандемията да отмине и
животът да се нормализира. И нуждата от култура отново да надделее.
В този смисъл екипът на „Варненско
лято“ имаше предимството да може
да разположи програмата в перспектива – да започне в средата на юли и
пак да има достатъчно от сезона, а
дори да има оправданието музикалните празници край морето да продължат и през есента. Бяха направени
промени, това беше неизбежно, но
разнообразието не пострада. Пострадаха единствено участията на
чуждестранните ансамбли и солисти,
които се надяваме да видим догодина.
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За 2021 г. остана и осъществяването
на представената за първи път в миналогодишното издание идея за международен симпозиум с участието на
видни музикални теоретици, критици
и журналисти. След темата за виртуозността от барока до наши дни артистичният директор на „Варненско
лято“ Марио Хосен искаше да събере
капацитети, които да разсъждават
върху симфониците Бетовен, Брамс,
Брукнер и Малер. Идеята остава за
догодина.
Но и 2020 г. не мина без тази теоретична част, само че се наложи промяна и темата беше заменена с друга –
„Творческият процес през погледа на
композитора, диригента, интерпретатора“. А участниците бяха изцяло
от България.
В първия ден на симпозиума диригентът Найден Тодоров, пианистката
Милена Моллова и цигуларят Марио
Хосен споделиха своя опит като интерпретатори на Бетовен – на неговите симфонии, клавирни и цигулкови
сонати. Маестро Тодоров, както се
оказа, е в близък досег с партитурите
на повечето от Бетовеновите симфонии още от ранните си студентски
години. Искреният му разказ, изпълнен
с интересни, понякога много забавни
подробности в исторически и в личен
план, заинтригува аудиторията.
Когато пое микрофона в свои ръце,
проф. Милена Моллова се пошегува,
че толкова е била заинтригувана от
представянето на маестро Тодоров,
че самата тя се чувства затруднена
да продължи. Но го направи – по типичния си прям и въодушевяващ начин. Проф. Моллова сподели, че томчето с 32 сонати за пиано от Лудвиг
ван Бетовен е нейната лична „библия“
на музикант. Пътува с нотите навсякъде по света и е една от немногото

пианисти, които са дръзнали да направят интегрално изпълнение – било
е по случай отбелязването на 40 години от началото на нейната творческа
дейност. От интерпретатори като
нея може да се научи много за детайлите – за техническите предизвикателства и за това какво е да си разказвач чрез музикалния текст.
Своя опит добави в този ден на симпозиума и цигуларят Марио Хосен – той
представи интегралното изпълнение
на десетте сонати за пиано и цигулка
от Бетовен, което само след броени
дни трябваше да достигне до меломаните в Европа на компактдиск.
Записите са направени във Виена с
корейската пианистка Сунг-Сук Канг,
възпитаничка на виенската школа на
Паул Бадура-Скода.
За тези, които проследиха преди
обед симпозиума във Варненската
художествена галерия, концертът
вечерта беше ценно продължение –
изцяло с камерна музика на Бетовен.
Силното начало поставиха с Клавирно
трио в ре мажор, опус 70 №1 Geistertrio
(„Призрак“) лекторите проф. Милена
Моллова и Марио Хосен, към които се
присъедини виолончелистът Александър Сомов. Творческата енергия,
която ансамбълът излъчваше, беше
изключително въздействаща. Последва Клавирен квартет, опус 16, и Струнен квинтет в ми бемол мажор, опус
4, изпълнени от различни формации с
участието на Хория Михаил – пиано,
цигуларките Даниела Щерева и Марина Димитрова, виолистите Румен
Цветков, Марта Потулска и Владимир
Косяненко, Лиляна Кехайова и Милан
Каранович – виолончело.
У нас през последните години лятото
събира на нетрадиционни фестивални
сцени малки музикални общества от
българи, които живеят в чужбина, и
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техни приятели. Заедно живеят и работят в продължение на няколко дни,
след което представят пред публика
това, което са подготвили. Тази година обаче пандемията от COVID-19
обърка плановете и на Arbanassi
Summer Music, и на „Неотъпкана пътека“ в Ковачевица. А „Варненско лято“
запълни тази празнина с поканата към
музиканти – наши и чужди – да участват в обществото камеристи, които
да „озвучат“ идеите, поднесени в теоретичната част на международния
форум. Поредицата „Серенади с шедьоври на камерната музика“ се получи повече от успешно – щастливи и
заредени си тръгнаха и зрителите, и
музикантите, които си обещаха това
да не е последната им среща край морето във Варна.
Във втория ден на симпозиума, 29
август, творческият процес беше
разгледан от позицията на музиканта, който търси свободата в чисто
технически аспект, но преосмисляйки
себе си в свиренето – кларинетистът
Илиян Илиев разказа за опита си с Техниката Александър, която у нас не е
много популярна, докато в Западна
Европа и в САЩ вече дори е част от
обучителния процес в университетите. Става дума за деликатен подход,
който има за цел да превъзпита ума и
тялото чрез серия от движения, така
че да се използват мускулите по-ефективно – особено важно за музикантите, които започват да свирят от
съвсем малки и работят това през
целия си живот, понякога със сериозни травми и много болка. Техниката
е кръстена на австралийския актьор
Фредерик Матиас Александър, който не само я е развил, но я е оставил
в наследство и сега има много последователи по целия свят. Илиян Илиев
е един от тях.
След него проф. д-р Георги Арнаудов –
композитор и ерудит, заместник-ректор на Нов български университет, разгледа творческия процес не само през
личните си преживявания, както може
да се очаква, но и в исторически аспект
– с препратки към автори от различни епохи и различни изкуства. Дъл-

фотография Росен Донев

гогодишният изследователски проект на проф. Арнаудов – „Философия
на създаване на музикалната творба“,
води до извода, че съжденията в музикалната наука са крехки и с преминаването от една епоха в друга тезите
се променят – самите пространства
през различните исторически периоди са изисквали различни начини на
музициране и това неизбежно е надграждало и променяло творческите
търсения на автори и интерпретатори. Днес към всичко това се добавя
и намесата на новите технологии.
В концерта същата вечер публиката
аплодира нови формации от камерни
изпълнители, а избраните шедьоври
на европейската музика бяха от западноевропейската класика и романтика: Клавирен квартет № 3 в до
минор от Брамс; Кларинетният квинтет в ла мажор от Моцарт и накрая
мащабната творба на Менделсон –
Октет в ми бемол мажор. Изявиха се
голяма част от гостите на фестивала в този сегмент: цигуларите Марио

Хосен, Лия Петрова, Марина Димитрова, Даниела Щерева, Красимир Щерев, виолистите Марта Потулска,
Румен Цветков, Разван Поповичи,
Владимир Косяненко, виолончелистите Лиляна Кехайова, Антон Никулеску,
кларинетистът Илиян Илиев, пианистът Асен Танчев.
На 30 август концертите бяха два:
матине с три от най-любимите клавирни сонати от Бетовен в изпълнение на проф. Милена Моллова – така и
във Варна беше отбелязана подобаващо 80-годишнината на голямата
наша пианистка; а вечерта „Серенадите“ продължиха с акцент върху 180-ата годишнина на Чайковски.
След дуети за виола и виолончело от
Глиер и любими пиеси за виолончело и
пиано от Чайковски изпълнението на
неговия струнен секстет „Спомен от
Флоренция“ се превърна в сюблимен
момент и остави публиката с усещането, че е присъствала на нещо наистина изключително.
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Писмо до

БЕТОВЕН

Петер Ружичка е роден през 1948 г., немски композитор и диригент. От 2002 до 2006 г. ръководи
Залцбургския фестивал, преди това е директор
на Берлинския радиосимфоничен оркестър, на
Щатсопер в Хамбург и Хамбургските филхармоници, на Мюнхенското биенале. Професор във Висшето училище за музика и театър в Хамбург.

Високоуважаеми, скъпи колега!
Независимо кога и на каква възраст
човек се докосва до Вашата музика –
не е в състояние да се откъсне през
годините, със или без юбилей. Моите
първи „срещи“ с Вас дължа на грамофонните плочи от колекцията на
баща ми, доста издраскани поради постоянната употреба. В концертната
зала на „Музикхале“ в Хамбург слушах
Вашите симфонии с големия, за съжаление, почти забравен диригент Ханс
Шмид-Есерщед.
По-късно Николаус Арнонкур, с когото
водех дълги разговори не само върху
Вашата музика, се превърна за мен
в инстанция в опитите ми да търся
истината в музиката. Но когато сам
започнах да дирижирам някои от симфониите Ви, всички въпроси отново се
появиха: темпо, фразиране, динамична
артикулация и задължително – „исторически информираното изпълнение“
(едва ли ще желаете да използвате
този термин).
За мен, като млад композитор от 70те години, Вие бяхте образец, недостижим и немислим. Много по-късно,
в моя Седми струнен квартет от
2017 г., който носи заглавието PossibleA-Chaque-Instant, се изправих пред Вашата естетика. И пред една мисъл на
Пол Валери относно творческия процес в изкуството: „Вероятно би било
любопитно някога да се създаде произведение, което във всеки от своите
възли да показва как разнообразието
се явява пред духа, за да избере той
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от него една последица, която после откриваме в текста. Това би означавало: да заместим илюзията на
едно-единствено предопределение,
имитиращо действителността, с
„възможното във всеки момент“.
Подобно рефлексивно наблюдение
отключва за мен Вашият грандиозен
Струнен квартет №14 в до диез минор, опус 131, единично произведение,
което непрекъснато препраща към
„хоризонта на възможностите“. В
моя Седми струнен квартет аз избягвам еднозначните непрекъснатости и
говоря, може би в условно наклонение,
за „фрагменти от бъдещето“.
Виждате ли – не само бащините грамофонни плочи, но и моята представа с времето е получила драскотини,
пукнатини, прескоци, неподозирани
възможности. Може би в бъдеще ще
разбираме всичко по-добре, например
за Вашия следващ юбилей през 2027 г.!
Моето най-ново откритие е Вашият
Шести концерт за пиано. Вие не сте
го завършили, изоставили сте го в
края на първата част. Може би е неуспех? Може би сте искали да надскочите мащаба на първите пет клавирни
концерта?
Оставили сте невероятно много скици и чернови. Човек усеща Вашата
битка за музикалната форма, която
очевидно е трябвало да тръгне по
нови пътища. Музика, която докато
звучи, непрестанно навежда на мисълта колко далеч би могла да стигне.

Композиторът Петер
Ружичка пише на Лудвиг
ван Бетовен. Неговото
писмо е едно от многото
послания на хора
на изкуството, излъчени
по германското обществено
радио „Дойчландфунк“
в годината на юбилея
И после отново се предава, вероятно
там, където е налице твърде малко
потенциал. С оглед на Вашата музика
философи като Теодор Адорно говорят за „последователна логика“. Това
е перифраза на израза „така, а не другояче“. И всъщност изключва провал…
Зная, че такъв поглед във Вашата работилница ще Ви е по-скоро неприятен, ала тъкмо докато се занимавах с
фрагмента от вашия Шести концерт
за пиано, аз научих много. И от провала – една нова гледна точка към музиката Ви, към музикалната Ви поетика.
Вие самият сте се оплаквали, че Вашата Соната за пиано във фа диез
мажор, оп. 78, не е била изобщо забелязана, докато целият свят броди
под лунната светлина на Sonata quasi
una fantasia, оп. 27, № 2. „През цялото
време говорят за Сонатата в до диез
минор! Ала аз съм написал нещо наистина по-добро. Сонатата във фа диез
мажор е съвсем друго нещо!“, сте казали Вие. Днес ние слушаме и двете
произведения с еднакво огромно възхищение и наистина не можем да усетим йерархията.
Тъкмо затова заниманието с подобни
фрагменти като Шестия концерт за
пиано е несравним опит в историята на музиката. Моля, простете моята нетактичност. Тя не намалява
огромното ми преклонение пред Вас,
напротив!
Ваш Петер Ружичка
Превод от немски Людмила Димова
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Сузане Кюблер

„Братя всички люде стават“
Интернет активисти
възкресиха мнимия
„северноафрикански
произход“ на Лудвиг ван
Бетовен. Всъщност
тази теза отдавна
е отхвърлена
Нещо се случва под хаштага #BeethovenIsBlack. Рапъри се радват на
неочаквания „брат“, някои постват
селфита с учудени лица и симфонии
върху кадри с чернокожи улични оркестранти… Става весело в 2020, годината на Бетовен. И то заради един
слух, който всъщност е доста стар.
Защото предположението, че Лудвиг
ван Бетовен (1770–1827) бил черен, за
първи път се обсъжда публично още
през 1907 г. Тогава тезата защитава
композиторът Самюъл Колридж-Тейлър, сам от смесен произход, с майка
от Великобритания и баща от Сиера
Леоне.
Сред мнозината, които по-късно отново изваждат темата от чекмеджето, е правозащитникът Мълкълм X
през 1963 г. в интервю за „Плейбой“.
Тя е дискутирана дори в „Пийнътс“
(поредица на американския карикатурист Чарлс М. Шулц, съществувала
между 1950 и 2000 г., б.р.): Шрьодер,
фенът на Бетовен, e смаян: „Какво, в
такъв случай през цялото време съм
свирил соул?“. За последен път темата мина през медиите през 2015 г., ала
толкова далеч от радара на широката общественост, че днес е възможно „черният Бетовен“ отново да бъде
представен като откритие.
На какво все пак се основава този
слух? Сигурно е, че Бетовен е имал
тъмен тен. Писателката Бетина фон
Арним го описва като „нисък, мургав,
целия с белези от едра шарка“. Неговите портретисти не са на едно мнение

дали косата му е къдрава, или просто
несресана. А който си прави изводи от
формата на носа на посмъртната му
маска, бързо попада в неприятни спорове върху физиогномиката.
Следователно трябва да попитаме
другояче: защо би могъл да е чернокож? Застъпниците на тезата се
позовават на неговата майка Мария
Магдалена Каверих. Малко се знае за
нея, не съществува и неин портрет.
Ала се твърди, че тя произхожда от
Фландрия, която по онова време е под
испанско владичество. Части от Испания пък дълго време са били окупирани от северноафрикански маври.
Това не е съвсем неоспоримо доказателство. И дори тези връзки наистина да са съществували, във вените
на Бетовен би трябвало да е текла
твърде разредена мавърска кръв. Напълно фалшив е обаче слухът, който
Антоан Бурдел, Бюст на Бетовен, 1902 г.,
Музей за модерно изкуство „Малро“, Хавър,
фотография Wikipedia

днес се разпространява в социалните
медии, че майка му – католичка, родена в Еренбрайтщайн до Кобленц, Германия, била „мюсюлманка от Африка“.
Още нещо против тезата: Бетовен
е бил приятел с чернокожия цигулар
Джордж Бриджтауър, често се е появявал с него и му посветил Кройцеровата соната. (Цигуларят помолил Бетовен да напише произведение за него
и композиторът му посветил своята
Соната за цигулка и пиано № 9. На
премиерата на 24 май 1803 г. самият
Бетовен е бил на пианото. Сонатата
обаче е публикувана с посвещение на
друг цигулар – Родолф Кройцер, б.р.)
Когато Бетовен пише Деветата симфония по текста „Братя всички люде
стават“, без съмнение под „всички“ не
разбира само белите. И тъкмо това би
останало от днешните дебати в Туитър: че Бетовен не принадлежи само
на белите. И че още по негово време е
имало преуспели чернокожи музиканти, макар той да не е бил един от тях.

Текстът е публикуван в „Зюддойче
Цайтунг“, 28 юни 2020 г.
***
За първи път твърдението за „черния
Бетовен“ се появява в популярната
преса в началото на ХХ век. То се крепи до голяма степен на предположенията, събрани в книгата „Пол и раса“,
публикувана през 1944 г. от историка
и журналист Джоел Огъстъс Роджър
от американско-ямайски произход.
Някои историци отбелязват, че принц
Николаус Естерхази I наричал Хайдн
(който е бил дворцов композитор) и
младия Бетовен „маври“. Не е изключено това да е прозвище за слуга. А
мавър е бил наричан и Карл Маркс през
XIX в. – не заради расата си, а заради
тъмния цвят на косата и брадата си.
Превод от немски Людмила Димова
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Геният
Боян Пенев

„В практическия
живот той е безпомощен
като дете. Когато
е в обществото, държи
се настрана, затворен
е и е саможив, външният
свят му е чужд
и странен... Той
не знае дали е дошъл рано
или късно, но чувства,
че неговата родина не
е тук на земята.“ Откъс
от първото основополагащо
изследване за Бетовен
в българската култура,
публикувано през 1930 г.
Едва ли има друг художник, у когото
тъй неочаквано да се сменят най-противоположни настроения и в чийто
вътрешен свят да се таят толкова
много възможности. Те не са откъснати едни от други – взаимно се обуславят и усилват: колкото е по-мощен
инстинктът за радостите на живота, толкова по-дълбоко страданието. Самата радост тук е немислима и
невъзможна без меланхолията, която
неразлъчно съпътства гения. В едно
от писмата му четем: „Ние, пределните, в безпределния дух, сме родени
за страдания и радост – избраниците
добиват радост чрез страдание“. На
една своя познайница той разказва
как плакал на разсъмване след една
нощ, прекарана във вакханалии, и добавя, че всяка опияняваща радост го
води към трагично съзнание. Една подобна изповед е скерцото на квартет
B-dur, дето направо се смеят усмивки
и ридания. А след тях светва тихо
през дрезгавината замисленият лъч
на оная странна песен – la Malinconia –
засиява печално като вечерна звезда
на непозната земя.
Светло и бодро настроение прониква неговата Първа симфония – онова
настроение, с което поетът поема
своя дълъг и труден път през едно
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Бетовен на 13 години, портрет
от неизвестен художник, ок. 1783 г.,
Kunsthistorisches Museum, Виена,
фотография Wikipedia

лятно утро, бленуващ за тиха вечер
в родния си кът. И като че ли сънят
се сбъдва в унесената песен на тая
симфония, в това andante cantabile con
moto, над което трептят безброй
звезди. В тишината на светлите
простори минуват радостни духовете на Моцарт и Хайдн, заслушани
в тази позната родствена песен. Тук
всепобедната енергия на младостта
сама възславя себе си, не вижда никакви прегради. Без усилие, само с желанията си, творецът завладява един
след друг световете, що се чертаят
пред неговия ведър поглед. В тоя поглед гори блясъкът на слънцето – облаците се разтапят в лазура и небето
широко се усмихва. Последната симфония завършва с химна на радостта,
която с божествената си искра възпламенява милиони души и ги слива в
неудържим възторг. Само в нея те се
чувстват отново братя и граждани
на вселената. Един от неговите съвременници си спомня за неземната му
усмивка, която те кара да вярваш не
само в него, но и в цялото човечество.
Той умее да се радва и забавлява като
същинско дете – до края на дните си
запазва своята детска радост, радостта на чистите и възторжени
души. Капризите му бликат звънливо

и преливат не в едно негово скерцо.
Сам завладян от тия капризи, под
впечатление на скерцото в една от
първите Бетовенови сонати, C-dur,
посветена на Хайдн, Пенчо Славейков
създаде една от слънчевите си картини: навътре в двора се тули къщица,
зад клоните на цъфнали дървеса; край
плета извива и бърза пенлив поток;
на плета се струпват едно след друго рояк деца, блъскат се и се смеят до
Бога – с тях заедно се смее и пролетта. Бодрият мотив на скерцото се
възвръща постоянно, прозвучава ту
сам, ту сподирен от басовете, които
все не могат да го настигнат, или пък
замлъква, за да имитира след това
иронично звуковете, които го гонят и
незабелязано го отминават.
Тая възбудена, неизчерпаема радост
възкръсва с живите си движения, със
свободното си дихание в множество
творения – в първата част на соната G-dur, op. 31, в началото на соната
B-dur, op. 22, дето песента се въззема
нагоре с все повече енергия, за да изчезне в светлините на всемира, освободена от всички земни спомени – в
третата част на соната Es-dur, op.
81, дето се рисува развръщане, среща
на две души, които в дълга разлъка са
копнели една за друга: радостното
чувство се разраства в безумен порив
– колкото по-ясно се съзнава неговата причина, колкото повече представи се преплитат с него, толкова
по-стихийно се проявява.
На Бетовен е близка не само одухотворената радост – той познава и
радостта като първично физическо
чувство, като необясним, безпричинен афект. Когато е обзет от нея,
той създава картини, подобни на
Рубенсовите, напомнящи вихрената битка на амазонки… Във финала
на C-dur, квинтет, ор. 29 (presto6/8),
неспирното стремително движение увлича звуковете, понася ги като
някаква вихрушка и не им дава да се
опомнят.
Но най-развихрена, най-бясна е дионисовската страст в Седмата симфония, която Вагнер смята за апотеоз
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на танца. Наистина в основата е
вложена висшата същност на танца
– ритъмът, ала не само в него е изразът на музикалната идея. Ритмичното движение взема тук очертанията
на огнена линия, която светкавично
изчезва в безкрайни хоризонти. Тук
има не само една първична сила, но и
необикновени динамични съотношения, постепенни подеми и понижения,
безумни възземания, падения в бездни… Изведнъж ослепително блясват
факли, звуковете се превръщат в
трескави видения, разгарят се усмивки върху лица, изкривени от болката
на сладострастието, пламват хиляди
багри и разискрено се разливат върху това обезумяло море. Една и съща
ритмична фраза неспирно се повтаря,
снове през всевъзможни тоналности,
прозвучава ту остро, ту откъснато,
ту като далечно ехо, ту като очакван
зов…
***
Една от дълбоките му радости се
ражда сред природата. Там пътят
му е осеян с цветя, приветстват го
златни лъчи, Оберон и Титания го посрещат със своите танцуващи елфи.
На Тереза Малфати изповядва, че никой не обича природата като него,
никой не ѝ се радва толкова много. За
него тя е потребност. В нея, в нейните гори, дървеса, скали, той долавя

ехото, за което копнее. Тя го освобождава от мъката, от безсмислените
ограничения и условности на света. В
нея той забравя нещастията си. Това,
което хората не могат да му кажат,
той го дочува, като безкрайна нежност, в нейните дъбрави, в шепота на
нейните треви. Самотността тук не
е гнет, а отдих и радост.
Към никого от околните Бетовен не
се е чувствал тъй близък, както към
нея. От детинството още, в родното
си място при бреговете на Рейн той
се вслушва в ударите на нейното велико сърце – по цели дни сам или с другари скита из околностите на Бон,
влюбен в хубостта на някой тих кът.
Отсетне във Виена, когато животът
му праща едно от друго по-големи
бедствия, той си спомня за детските си години, за свежестта, която го
е окръжавала. Ни един от хубавите
спомени не избледнява. След дълги
години, прекарани в тежки изпитания, видяното и преживяното някога,
в най-щастливото време на живота
му, изпъква във въображението му
живо и ясно, както в първия момент –
планините и замъците разказват романтичните си приказки, Рейн отново
разлива широко легендарните си води
и пее старинните си песни. Споменът за тези песни звучи ясно в Първа
симфония.

Писмо от мецената граф Валдщайн до Бетовен,
29 октомври 1792 г.: „Приемете от ръцете на Хайдн
духа на Моцарт...“, фотография Wikipedia

Посмъртната маска на Бетовен, дело
на скулптора Франц Клайн, в Дома на
Бетовен в Бон, фотография Wikipedia

Всеки вид на природата, дори най-незначителният, изпълва душата му
с бодрост. „От радост бих искал да
прегърна земята – радост ме изпълва, че ще почивам в нея.“ Тия думи на
Торо най-добре разкриват връзките
на Бетовен с природата – онзи мълчалив скрит патос, в който възкръсва
първичната му душа. Един малък, нищожен кът е достатъчен, за да почувства в него битието на вселената.
Околностите на Виена са за Бетовен
извор на неизказани наслади и възхищения. Там той познава идиличното
в природата – не е имал щастието
да види нейните великански, героични изгледи. Но това не му пречи да я
чувства като цялост, да я долавя в
простото, безизкуственото, първобитното и да изрази тази простота
в творенията си, както например в
идиличната пасторална соната D-dur,
op. 28.
Едно от любимите му удоволствия е
да се разхожда край Нусдорф, Хайлигенщад, Хецендорф, да лежи с часове в
тревата, да се вглежда и унася в небето, да се вслушва в песните на потока. В простото се крие твърде много
красота и поезия – толкоз, колкото
във величественото. Бетовен би могъл да повтори думите на Пенчо Славейков, казани в характеристиката
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Боян Пенев (1882–1927) е литературовед и литературен
историк. Завършва славянска
филология в Софийския университет (1907), където изучава
чешки и полски език. От 1909 г.
е хоноруван доцент в Софийския университет, редовен
професор от 1925 г. Ръководи
Катедрата по българска и славянски литератури (1925–1927).
Изследва историята на българската литература преди и след
Освобождението, творчеството на Христо Ботев, Любен Каравелов, Алеко Константинов,
Иван Вазов, литературите на
славянските народи, руската
литература, славянския романтизъм, полския романтизъм,
творчеството на Пушкин и
Мицкевич. Автор на мащабното изследване „История на
новата българска литература“,
излязло посмъртно (1930–1936).

на Нено Вечер: „хубавото живее не
само във великото. Поточето, при
което съм се спрял сега и слушам тихия му ромон да ми говори откъде иде
и за къде отива, бистрите му струи
и огледаните в тях къдрави елхи – в
него има хубост, която величията
не познават: тя е хубостта на интимното… то е дъхът на полското
цвете, дъхът на онова, в което сме
израсли, в което живеем, в което ще
умрем, което ще лъхти и над гроба ни
и ще трепти в звездите и на небето,

простряно над нашия тукашен и отвъдешен живот“.
Когато е сред природата, той отново вярва в Бога и чувства неговото
присъствие. Като изчезва в нея, той
се слива с Него и създава своята религия. Природата се превръща в храм,
в който се възнасят благоуханията
на неговите молитви. Всичко наоколо оживява чрез Божието дихание: в
тишината на висините заговорва не
лесът, а сам Бог. На няколко места в
дневника си той се опитва безпомощно да изрази това пантеистично настроение в откъслечни фрази, в унесен, несвързан шепот: „Всемогъщи
– в леса – аз съм блажен – честит – в
леса – всяко дърво говори – чрез Тебе
– Господи, какво великолепие – в една
такава гора – във висините е спокойствие – спокойствие – спокойствие –
да служиш Нему“.
Той наистина му служи – със своята
Шеста симфония.
***
В практическия живот той е безпомощен като дете. Когато е в обществото, държи се настрана, затворен е и е
саможив, външният свят му е чужд и
странен – към него той пристъпя любопитен и боязлив, с несигурни и несръчни движения и с широко отворени
очи. Самотният гений носи душата на
Верленовия Каспар Хаузер – светът е
твърде груб за неговата нежност,
твърде шумен и креслив за неговата
вътрешна тишина. Той не знае дали е
дошъл рано или късно, но чувства, че
неговата родина не е тук на земята.
Цялата му външност, и облеклото
дори, са отражение на вътрешни
особености. Необикновено здрава,
набита конструкция; голяма глава с
едри черти, широко изпъкнало, красиво чело; грапаво лице, мургаво, със
следи от шарка; косите под очите са
издадени настрана и правят лицето
му още по-широко; къс и плътен нос,

издути устни, като у сърдито, огорчено дете; вратът е къс, раменете
широки; косите са небрежно разхвърляни по всички страни. Един от Бетовеновите съвременници ги сравнява
с лъвска грива, друг – със змии върху
главата на Медуза. За външна красота и дума не може да става. Затова
пък във всяка черта се долавя изключителна душевна красота, тъй съвършено пресъздадена в творенията
на неколцина художници. Този човек
има трагичния вид на крал Лир и погледа на Юпитер. В израза на очите
му се таи твърде много меланхолия
и много гордост. В изработения от
Аронсон бюст е предадена глъбината
на неговата мисъл. Ала царственото
и титаничното у Бетовен в никое
изображение не се чувства тъй силно, както в рисунката на Данхаузер,
която представя Бетовен на смъртно легло. Главата е отметната назад,
окръжена от разчорлени коси, очите
са затворени, чертите са заострени, устните свити. Чрез смъртта
лицето е добило своята крайна, пречистена одухотвореност. В този израз се съдържа всичката мъдрост и
всичкият героизъм на Бетовеновата
музика. То е въплътеният акорд, към
който мъчително се е домогвал Бетовен през целия си живот. Чертите на
страданието са разрешени в спокойната хармония на една велика мисъл,
за която няма нито звук, нито реч…
В завещанието си от 1802 г. той се
обръща към братята си: „О, вие, които ме смятате за враждебен, упорит
или мизантроп – колко сте несправедливи към мене!... Господи, ти виждаш отгоре душата ми, ти знаеш, че
тя е изпълнена с обич към ближните
и със стремеж към доброто“. Очакващ смъртта, той призовава Бога
да засвидетелства неговата любов
към хората – неговото желание да ги
ощастливи, да ги ободри в страданието им – готов е дори да забрави своето страдание пред тяхното и иска да
умре примирен със света.
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Корените на бука,
фотография Богдан Боев
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Атакуваха Франция

като християнска нация
„Ислямизмът е забързан,
шумен, разпилян ислям;
ислямът е спокоен,
дискретен, методичен
ислямизъм. Ислямът си
поставя за цел още от
самото начало не толкова
обръщането във вярата
на целия свят, а неговото
завоюване.“ Анализ на
известния френски
философ, специалист
по християнството
и исляма, публикуван
във в. „Фигаро“
Няколко дни след обезглавяването на учителя Самюел Пати ислямизмът взе три нови жертви в
църквата „Нотр Дам“ в Ница. Какви мисли предизвиква у вас този
атентат?
Същите, каквито и у повечето хора,
с изключение на лъжците, леещи крокодилски сълзи, както и на онези, за
които убиецът е „мъченик“: скръб
и съчувствие към жертвите и техните близки, гняв срещу убийците и
манипулаторите им, и най-вече срещу онези, които намират извинения,
срам поради подлостта на войнствените речи, от които няма никакви
последици.
Във всеки случай, никаква изненада.
Причините са налице, как тогава да се
изненадваме от техните следствия?
Сред причините са и безконтролната
имиграция, социалните мрежи, проповедниците, насаждащи омраза. А сега
виждаме как чуждестранни държавни
ръководители оставят поданиците
си да се нахвърлят срещу мишени, без
какъвто и да е риск за тях.

Атаката, извършена в църква, напомня за атентата в Сен Етиен дю
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Рувре през 2016 г. За пореден път
Франция става мишена като християнска нация?
Да, разбира се, как да не видим очевидното? За тези хора Франция е изначално християнска нация, без значение, че мнозина сред нас отхвърлят
корените си с отвращение. Както и
ние наричаме „мюсюлмани“ всички,
които живеят или водят произхода
си от ислямизирани страни, така и те
възприемат като „християни“ онези,
които живеят на християнска или бивша християнска земя.
Ала християнството още от самото
начало е обект на омраза от страна
на исляма, примесена с ненавист. За
него то е свършена религия, сторила
предателство с посланието на Иса
(Иисус), като фалшифицира Евангелието (в единствено число), за да заличи вестта за идването на Мохамед,
и обвърза единния Бог с две човешки
същества – Иисус и Мария.
В някогашната мюсюлманска държава
християнството, както и юдаизмът
са били толерирани, когато това е
било в интереса на господстващия
ислям. Християните там са плащали
специален налог, трябвало е да се подчиняват на правила, въведени, за да ги
унизят (Коран, IX, 29), та да проумеят
най-сетне, че в техен интерес е да
преминат към „истинската“ религия.
Това, че мюсюлманите в днешна Франция в мнозинството си, обективно
погледнато, са на дъното на социалната стълбица, се преживява не само
като нещо мъчително (каквото е наистина), но и като противоестествена ситуация, която при всички случаи противоречи на Божията воля. За
повечето мюсюлмани Републиката е
само форма на управление, засягащо
отгоре-отгоре страната, в която
то е установено. Франция е страната на кръстоносците, страната на
колонизаторите. Тук се натъкваме
на множество исторически лъжи: за

трайния спомен за кръстоносните
походи в арабския свят, който ги е бил
напълно забравил до XIX век; за континуитета между кръстоносните
походи и колонизацията, въпреки че
техните цели са били съвършено различни; за сговора между колонизатори и мисионери, въпреки че първите са
гледали на вторите с много лошо око и
периодично са ги прогонвали.

В този контекст какво да мислим
за затварянето на църквите по
време на карантината?
Показателно е, че днес решават да
затворят местата на вярата, и
най-вече църквите, до ново нареждане. Можем да разберем причините, ако
те произтичат от общественото
здраве. Ала това временно затваряне
по някаква ирония напълно съответства на дългосрочното желание на
„ислямистите“. Дори решението да
не е продиктувано от желанието да
им се понравим, те едва ли биха могли
да мечтаят за нещо по-хубаво…

Тоест не само светският модел и
свободата на изразяването поставят проблем, но и нашата история,
култура, нрави? Бихте ли на свой
ред възприели идеята за сблъсък на
цивилизациите?
Тези две „свещени крави“, светският
модел и свободата на изразяването,
а заедно с тях и така възхваляваните „ценности на Републиката“, са
или по-стари понятия, или понятия,
възникнали през модерността. И те
обозначават нещо още по-старо, направило възможно едно основополагащо разделение в християнството.
Не между религиозното и политическото, както често ни убеждават.
А нещо още по-основополагащо и
по-мащабно – между религиозното и
правилата за добро и зло. Защото в
християнския, както и в постхристиянския свят окончателният критерий
за добро и зло е съвестта. Трябва да
можем да приемем, че Бог говори чрез
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посредник, че Русо е възприемал сериозно своя божествен инстинкт, своя
безсмъртен и небесен глас, а не е бил
воден от чисто безразличие.
Понятието „сблъсък на цивилизации“
е на гребена на вълната след книгата на Самюъл Хънтингтън, която си
признавам, че не съм чел… Но то във
всеки случай е двойствено. По-скоро
съм склонен да говоря за сблъсък между две системи от норми, между два
божествени закона: единият, търсен
от разума и съвестта, създадени от
Бога, другият – диктуван от Книгата,
от Корана, и от поведението на Мохамед, който го получава, без нищо да
добавя или отнема.

Как обаче да отделим тероризма
от ислямизма и ислямизма от
исляма?
Трябва да установим необходимите
разграничения. И още – да режем според предшестващите възли. Тероризмът е тактика, която не се практикува само от ислямистите, изобщо не
е така. Нека си спомним за 80-те години и бандата на Баадер в Германия
или за „Червените бригади“ в Италия.
Палестинците, които убиха израелски атлети на олимпийските игри в
Мюнхен, също бяха мюсюлмани, но те
действаха преди всичко водени от националистически мотиви.
Тероризмът не е особено интелигентна тактика. Неговият зрелищен
характер пробужда противника и рискува да провокира ответна реакция.
За разлика от кучето котката е добре
гледана в исляма. Ала далеч по-опасна
от ноктите е кадифената лапа. Така
че тероризмът може да има сплашващ
ефект. Вгледайте се в благоразумието, с което нашите медии вече се самоцензурират. Няма нужда от закон
срещу светотатството, забраната
вече вътрешно е приета. Тероризмът косвено извлича по-големи предимства за исляма от онова, което
някои други се опитват да постигнат
любезно.
Искат от нас да не смесваме ислямизма с исляма. Държавни ръководители, начело с г-н Ердоган, в момента насочват омразата си срещу

След атентата в църквата „Нотр Дам“ в Ница, фотография Wikipedia

г-н Макрон и срещу Франция, защото
той се бил изправил срещу ислямизма.
Според тях в това се криело атака
срещу исляма и дори срещу мюсюлманите. С което показват, че отказът
от подобно смесване е само наша интелектуална и морална грижа, докато

самите те го практикуват, и то в
особено големи размери.
Ислямизмът и ислямът наистина се
различават, но според мен разликата
е по-скоро в степента, отколкото в
естеството. Ислямизмът е забързан, шумен, разпилян ислям; ислямът
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Реми
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Реми Браг (род. 1947 г.) е дългогодишен професор по антична, средновековна и арабска философия в Сорбоната,
титуляр на катедрата „Романо Гуардини“ в Университета
„Лудвиг-Максимилиан“ (Мюнхен),
където преподава история на
европейското християнство.
Член е на Френската академия
за морални и политически науки.
Носител на наградите Йозеф
Пипер (2009) и Йозеф Ратцингер
(2012). Автор е на множество
книги, сред които: „Европа, римският път“ (1992), „Мъдростта
на света. История на човешкия опит за всемира“ (1999), „За
Бога на християните и един или
два други“ (2008), „Царството
на човека. Генезис и провал на
модерния проект“ (2015), „Накъде отива историята?“ (2016).

е спокоен, дискретен, методичен ислямизъм. Ислямът си поставя за цел
още от самото начало не толкова обръщането във вярата на целия свят,
а неговото завоюване – не задължително по военен начин. Той търси да
установи режими, при които да бъде
в сила една или друга форма на ислямския закон, и то по такъв начин,
че по-нататък поданиците сами да
имат интерес в дългосрочен план да
сменят вярата си.
В източниците на исляма, като се
тръгне от Корана, от заявеното от
Мохамед (Хадисите) или от официалната му биография (Сира), има по
малко от всичко, включително и доста захаросани неща. Но има и много
солени неща – всичко, което е необходимо, за да легитимира употребата на най-лошото насилие. Мохамед
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е умеел да прощава на онези, които,
след като са се сражавали срещу него,
са приемали статута му на „Божи пратеник“. Но той е карал да избиват, без
разлика от възраст, пол или каквото
и да е било друго, всеки, дръзнал да го
отрече или надсмял се над него. А пък
Коранът казва за Пророка, че той е
„добрият пример“ (XXXIII, 21). Така, редом до множеството мирни мюсюлмани, винаги ще се намерят хора с бради,
които да се вдъхновяват от другото.
Ето защо истинската разлика е между исляма, под различните му форми,
и човешки същества от плът и кръв,
които се позовават на един ислям,
който може би не познават или пък
познават добре, залепвайки си етикета „мюсюлмани“…

Как да се противопоставим на
този континуум, без да намесваме мюсюлманите, интегрирани в
европейската цивилизация?
Проблемът е преди всичко да знаем с кого искаме да влезем в диалог.
През повечето време се смята, че
това трябва да става с асоциациите,
твърдящи, че са обвързани с исляма.
Въобразяваме си ги като част от една
„религия“ или едно „изповедание“ – понятия, близки до онова, което разбираме под тези думи в нашите географски ширини, тоест мислени по модела
на християнството. Обаче ислямът е
преди всичко Закон. Той е задължителен, докато допълнителните дела на
благочестието, примерно, суфийната
мистика, са общо взето факултативни. Шариатът е този, който определя ритъма на молитвата, уточнява
празниците и приношенията. Да бъдеш мюсюлманин, а не просто да принадлежиш към „мюсюлманската култура“, означава да признаваш този
Закон като суверенна власт и да му се
подчиняваш.
Хората, произлизащи от ислямски
страни и дошли в Европа, могат да се
интегрират в икономическата система, да си намерят жилище, да научат
езика на страната, която ги е приела.
Те трябва да се научат обаче да споделят принципите на управление в
тази страна и да приемат тези правила. Илюзия е, че могат да се използват западните науки и технологии,

без да се възприемат духът и „менталността“, които са ги направили
възможни. Вярно е, че можеш да живееш в някоя страна, без да споделяш
нейните култура и нрави. Но тогава
прословутото „общо живеене“ ще се
окаже „живеене редом“.
За да могат „мюсюлманите“ да имат
желанието по-добре да се интегрират в европейската цивилизация, тогава първата стъпка е самата тази
цивилизация да прояви желанието да
се чувстват по-уютно. Тук топката
е в нашето поле. Мнозина от новодошлите са склонни да приемат правилата на играта на едно немюсюлманско общество или най-малкото
да зачитат някаква морална коректност, която не е нито мюсюлманска,
нито християнска, нито подвластна
на какъвто и да било епитет.
Обаче аз виждам как някои новоприети „обществени закони“ плашат мюсюлманите. Разбира се, не е редно нашето законодателство да зависи от
каквато и да е друга инстанция, освен
от волята на народа, представена
в парламента. А той не би трябвало
да се пита дали френските закони са
съвместими с шариата. Въпросът е
доколко тези разпоредби все пак съответстват на онова, което е общо
между нас и хората от всяка религия.
В противен случай всеки диалог става невъзможен и се стига до едно общество, в което всички общности,
бидейки зависими от собствените си
интереси, се пренебрегват или дори
мразят в претенцията за един „мултикултурализъм“, който всъщност е
„безкултурен“.
Което означава да хвърлим „умерените“ в ръцете на онези, които вече
хихикат в брадите си, заявявайки им,
че няма какво да извлекат от Запада,
който е безвъзвратно омърсен. Можем в зависимост от темперамента
си да изберем стратегията: да брулим
дървото, за да вземем плода, или търпеливо да изчакаме сам да падне. Но
в момента трябва да избегнем чрез
всички възможни средства (забрана
на забрадките, битка в кварталите
и училищата) разпространението на
заразата.
Превод от френски Тони Николов
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Юлиен Райценщайн

Защо Виена
Австрийската столица
със своята история
е особено място.
Терористичният акт
в началото на ноември
е цивилизационeн
разлом: отменен е
общественият договор,
върху който се крепеше
мултикултурното
общество
Виена винаги се е различавала от
другите европейски градове. Виена
винаги е била граничен град и град на
преминаващите границата. Виена винаги е принадлежала на всички култури и едновременно на никоя, но винаги
е представяла една типично виенска
култура. От няколкостотин години
това е най-видимо във Вътрешния
ѝ град, където двадесетгодишният
Кейтим Фейзула произведе първите
изстрели в понеделник вечер.
Спекулациите в социалните медии се
натрупаха със светкавична скорост.
Съчиняваха се истории за ислямисти
от далечни страни, които заливат
с терор немскоезичната столица на
Австрия. После се оказа виенчанин
от балкански произход. „Балканите
ще бъдат по-могъщи от нас“ – Йозеф
Рот, хроникьорът на залеза на Австро-унгарската империя, слага тези
думи в устата на граф Войчех Хойницки, герой от романа „Радецки марш“.
Полският аристократ и депутат
във Виена въплъщава онова, което
са представлявали Австрия и нейната столица векове наред: контраста
между различни култури, различни
вероизповедания, различни икономически очаквания и различни начини на
мислене.

Виена, Колмаркт, 1900 г., фотография Wikipedia

Неписаният обществен договор на
Австро-унгарската империя се е изразявал в раздразнено отхвърляне на
другия и същевременно в понасянето
на неговото съществуване.
Йозеф Рот е свидетел – както и Хитлер в онези години – на тази Виена
на контрастите, отхвърлянето и
завладяващата толерантност. И на
очакването на голямата война, но и
на смъртта на стария император
Франц Йозеф I – с всички въображаеми
последици от това. И на далечните
светкавици на европейския хоризонт,
на очакването, че страната, светът,
начинът на съвместен живот ще се
променят завинаги, когато бъде произведен първият изстрел и когато
императорът изпусне последния си
дъх. Защото тогава ще се строши
всичко: понасянето на противоположностите в името на общото благо.

„Всички народи ще създадат свои жалки държавици и дори евреите ще провъзгласят някого за крал в Палестина.
Във Виена вече се носи воня от потта
на демократите, не мога да я понасям
по Рингщрасе… В Бургтеатър се играят мръсни еврейски пиеси и всяка
седмица някой унгарски фабрикант
на клозети става барон. Заявявам
ви, господа, ако сега не започне да се
стреля, всичко е свършено. И това ще
преживеем!“, казва думата си еврейският писател Йозеф Рот.
Днес вътрешното неспокойство на
европейската общност на ценности
расте с всеки атентат. И не само ислямистите се стремят да поставят
един обществен ред, наложен преди
1400 години в едно племенно общество, над достиженията на Просвещението, над светската демократична
правова държава.
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Юлиен Райценщайн (род. 1975)
е германски историк и автор
на книги, преподава в университета „Хайнрих Хайне“ в Дюселдорф. Той изследва идеологията
и престъпленията на нацизма.

Това е проекция на пророчеството на
Хойницки на друго равнище: както в
края на XIX век се е усещало, че народите в изтощената, все по-недолюбвана, ала включваща всички тях Австро-унгарска империя ще създадат
собствени нации, когато напуснат
монархията, така и в наши дни се усещат очертаващите се съществени
бъдещи промени, разпокъсването на
микрообщества, връзката между които няма да има голямо значение.
Различните култури и интереси в Австро-унгарската империя, изградена
през 1867 г. със Съглашението (предоставящо на унгарската част пълна
самостоятелност във вътрешните
дела, б.р.) и с еманципацията на евреите, дълго време са виждали обединители в личността на императора и представяните от монархията
ценности.
Това не се променя в държавата, когато Берлинският конгрес през 1878 г.
поверява на Австро-Унгария управлението на Босна и Херцеговина, които формално все още са част от Османската империя. Босна, наред с
Албания, е страната на Балканите с
най-висок дял мюсюлманско население, който обаче през 1879 г., около
500 години след завладяването от
османците, е само 39 %. Фактът, че
200 години преди това Виена с помощта на полско-германските сили се противопоставя на ислямизацията на османците, не довежда до догматично
очерняне на друговерците.
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Традиционният манталитет на многообразието в разбирането за държавата – днес бихме го нарекли „мулти
култи“ – се изразява в един забележителен детайл: католическа Австрия
е била достатъчно прагматична да
признае исляма като равноправна
религия. Търпението и към религиозните контрасти води до това, че в
началото на ХХ век Австро-Унгария е
единствената християнска държава,
поставила отношенията с мюсюлманските общности на законодателна
основа. Законът за исляма от 1912 г.
действа до голяма степен непроменен до изменението си през 2015 г. За
тези повече от сто години на кодифицирана религиозна толерантност
от самото начало са приети като
естествени часовете по ислям и пастирската грижа за затворниците
мюсюлмани. По тази причина драматичните думи за цивилизационен разлом след настоящия терор наистина
са уместни – тъкмо защото той се
случи във Виена.
Ала не само мястото на атентата
има символно значение. Конкретните места на насилието в центъра на
града също стъписват. Разбира се,
ислямистки атентат в близост до синагога изпраща особено фатални сигнали към света. Ала от всички места,
където вчера се стреляше, най-вече
улица „Грабен“ ни кара да загубим ума
и дума. Място за разходки в центъра
на Виена, тя като никоя друга улица
демонстрира пред чужденците многообразието и възможностите за
социален просперитет на Виена. Идвайки от катедралата „Св. Стефан“,
човек вижда мощната барокова Чумна
колона, издигната от виенчани след
края на пандемията от 1679 г.
В сградите на тези улици се е разполагала буржоазията, демонстрирала
е своя възход чрез разкошната архитектура. Той се е отразявал и във
витрините на магазините, които
внушавали очаквания. Когато идвал
във Виена с готовност да се интегрира и да работи прилежно, чужденецът можел да стане част от този

просперитет. От мияч на чинии до
член на по-доброто общество.
Стигайки в края на „Грабен“, човек
вижда над Колмаркт при Михаелерпортал двореца Хофбург. Бароковата
сграда, проектирана от Йохан Фишер
фон Ерлах, изразява величието на Хабсбургската династия. Точно отсреща
се намира Лоосхаус. Никой не е издал
забрана за строителството на тази
модернистична, лишена от орнаменти сграда заради „голотата“ ѝ. В края
на краищата виенчани са понасяли
и този контраст на културите. Ала
мултикултурната толерантност
не е била дадена на всички виенчани.
След откриването на Лоосхаус художникът на картички Адолф Хитлер
продължава да рисува Михаелерплац в
предишния му вид. За разлика от повечето виенчани той не понасял съществуването на подобни противоречия. Хитлер развива унищожителна
омраза към всичко, което не отговаря
на ценностите му. На върха на своята
власт проявява тази нетолерантност чрез унищожително насилие към
другомислещите.
„Ислямска държава“ също иска да наложи своите религиозни догми чрез
насилие и смърт. Кейтим Ф. е осъден
през 2019 г. заради опит да се присъедини към терористичната милиция.
Отговорът на убийствата, извършени от него, трябва да е предупреждение и апел към всички различни,
контрастни култури в Европа да се
въздържат, да са толерантни и заедно да се застъпят за обединителния
елемент – демократичната правова
държава. Само ако се противопоставим на разпада на обществото, ще
бъдат отхвърлени средновековните
унищожителни догми вътре в западните общества. Виена е символ на
търпението и толерантността към
противоречията. Този, който цени
свободата, тези дни мисли за Виена и
за това, което тя символизира.

Текстът е публикуван във вестник
„Велт“ на 3 ноември 2020 г.
Превод от немски Людмила Пантелеева
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Мишел дьо Жегер

Микеланджело,

тяло и душа

Микеланджело, Пиета, базиликата „Св. Петър“ в Рим, фотография Wikipedia

Лувърът е домакин (до 18 януари 2021 г.) на великолепна
ретроспектива на италианската скулптура
от втората половина на XV в. и началото на XVI в. Период,
белязан от „универсалния гений“ на Микеланджело,
както пише Вазари. Скулпторът, вдъхнал живот
на материята и превърнал я в отражение на душата.
Анализ от специалния брой на „Фигаро Истоар“
По времето, когато усърдните и изтъкнати умове, вдъхновени от прочутия Джото и неговите последователи, се стараели да покажат на света,
че благоприятните влияния на звездите и хармоничното съотношение на
телесните течности са ги надарили

с голям талант (…) Владетелят на
небето в огромната си доброта и милостивост обърнал взор към земята.
Като видял безбройните несполуки на
цялото това усърдие, ревностните
проучвания, които не давали никакъв плод, и високото самомнение на

човеците, което било толкова далеч
от реалността, колкото мракът – от
светлината, решил да прати човек,
който да е вещ във всичко…1 Това казва Вазари още на първата страница
на животописа си за Микеланджело,
все едно че с тези редове начева нова
книга Битие.
Разказвайки живота на творците от
своето време така, както Плутарх го е
направил за героите на Античността,
Вазари обаче не ги поставя в паралел.
Напротив, той изгражда сборника си
с животописи като неудържимо възшествие към появата на демиурга, в
когото се побират всички дисциплини,
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всички таланти, всички дарове: който
е възприел откритията на тъй знаменитите си предходници като Джото,
Чимабуе, Фра Анджелико, Мантеня,
Ботичели, Перуджино, Гирландайо, за
да ги преосмисли по „нов начин“ и за
да се извисят изящните изкуства до
точката на едно никога непостигано
досега съвършенство.
Усвоявайки уроците на античната скулптура, Ренесансът, особено
при творците от Куатрочентото,
преоткрива човешкото тяло, което
средновековното изкуство е пренасочило изцяло към надеждата за един
нов живот, намерила израз в очакванията на друг свят. Екзалтацията от
красотата от тук насетне отразява
призванието на човека да е храм на
Мъдростта; неговото въодушевление илюстрира предразположението
му да разполага със своята свобода,
докато женската грация, вдъхновена
от античните барелефи на танцьорки, музи и менади, свидетелства за появата на нов златен век. Намирането
на статуята на Лаокоон, 14 януари
1506 г., в едно лозе на хълма Есквилин,
при това в присъствието на Сангало
и на самия Микеланджело, добавя ново
измерение в представата за телесността: способността ѝ да изразява ужас и страдание, да предизвиква
съчувствие, подобно на скръбните
творби на творците от Северна Европа, без обаче, както е при тях, това
да води до отказ от съвършената
красота.
За скулпторите, чийто талант си
оспорват хилядите принцове в Италия, жадуващи да засилят престижа
си чрез притежанията на прекрасни
произведения на изкуството, тялото
от тук насетне се превръща в модел,
който изразява аполоновското излъчване на спокойствие и разсъдъчност,
на херкулесовска сила и очарованието на трите Грации, на дионисийски
страсти, които въздигат душата,
придавайки ѝ чрез едно свято безумство способността да стане съпричастна на Творението, преобразявайки света чрез неистовството на
своите страсти.
Онова, което особено поразява съвременниците на Микеланджело, е не
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само изключителната виртуозност
на скулптора и художника, несравнимото владеене на анатомията и драпериите, изключителната продуктивност, позволяваща му да създаде
огромен брой творби, или постигнатото съвършенство в толкова различни изкуства като рисуването, поезията, архитектурата и фреската.
Но също така и способността му да
преминава от един регистър в друг:
да бъде „аполонийски“ в своя Давид,
концентриран в героичния сблъсък,
който ще противопостави крехкото юношество на невидимата груба
сила на неговия противник; но да бъде
и „дионисийски“ в своя пиян Бакхус,
неустойчив, залитащ, с празни очи,
а в същото време и „херкулесовски“ с
„Битката на кентаврите“ или „Разбунтуваният роб“, устремен напред,
за да се избави сякаш в неимоверното
си усилие от своята каменна обвивка.
Освен това Микеланджело съумява да
обвърже, както никой друг, изтънчените ликове на Христос със сдържаната, но титанична сила на своите
Деви, да не говорим за Мойсей, царуващ в трона на славата си; той съумява да съвмести благодатта и ужаса.
Ето защо едно от големите достойнства на изложбата, представена в
Лувъра, е, че съумява да предаде апогея на италианската скулптура през
Ренесанса, от Донатело до Микеланджело. По този начин тя хвърля светлина и върху онова, което принцът
на скулпторите дължи на своя предшественик, който може би пръв съчетава нововъведенията, които му дава
откриването на перспективата от
Брунелески, с античното наследство
в сферата на емоциите и в сблъсъка
на страстите. Така става ясно защо
Микеланджело поставя своя век и разгръщането на своя гений под знака на
диалога между „тялото и душата“.
Защото такъв, без съмнение, е ключът към изкуството на Микеланджело, тайната на неговата вибрация: в
битката, която се води между плътта и духа, подобна на битката, която
Яков води с ангела.
Тъкмо в градините на Лоренцо Медичи
младият творец още в юношеските си

години открива образците на античната скулптура, както и уроците на
Донатело, предадени му от неговия
ученик Бертолдо ди Джовани. И той
следва този „двоен пример“, създавайки първата си (и много донателовска)
„Мадона на стълбата“, пресъздадена
в плосък релеф (stiacciato), който Донатело практикува един от първите;
неговата „Битка на кентаврите“ пък
заема някои от похватите, които откриваме върху античните саркофази,
превръщайки ги в демонстрация на
бляскава виртуозност.
На масата на Лоренцо Великолепни
Микеланджело има възможността да
се запознае и претърпи влиянието
на хуманистите Анджело Полициано,
Марсилио Фичино и Пико дела Мирандола, тримата неоплатоници. Чрез
контакта си с тях той бива въведен
не само в писмовната култура, но и
в една философия, превръщаща мисълта на Платон в предусещане на
Откровението. В духа на школата
на Плотин тази философия възприема видимия свят като колебаещо се
отражение на невидимия, мислейки
красотата като сянка и предчувствие за неизречимото величие на Бога.
Цялото творчество на Микеланджело
е белязано от тази идея. На тавана на
Сикстинската капела или сред изваяните блокове бял карарски мрамор
съзираме същата тази екзалтация от
човешкото тяло във всичките му прояви, възрасти и измерения, като сърцевина и връх на Творението, защото
то единствено сред тварите е било
надарено с безсмъртна душа, превръщаща го в отразен образ на Твореца.
В моргата на манастира на августинците, в съседство с църквата
„Свети Дух“, Микеланджело скришом,
едва седемнадесетгодишен, се отдава на тайни дисекции на трупове, от
които извлича несравними познания
по човешката анатомия. Ала той не
влага наученото в служба на покорното подражание: то му позволява да
върви напред в налудничавия му проект по сублимирането на материята,
превръщайки я в носител на екзалтацията пред нематериалността. Микеланджело не се задоволява с това да
освободи телата на статуите си от
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мраморните блокове, в които се намират; той жадува да превърне всяка от
тях в манифест на душата, на самовластието на духа.
В ръцете на една Дева на скърбите,
пощадена от времето и отъждествяваща се с чистата идея на красотата, Христос от неговата „Пиета“
в базиликата „Св. Петър“ ни предлага
съзерцанието на съвършеното тяло,
дадено за спасението на човечеството; затова и в предусещане на бъдещото възкресение раните почти са
се затворили, което подсказва, че Той
дължи спасителния Си характер на самото Си съвършенство.
Изправен пред Двореца на Синьорията във Флоренция, неговият Давид
съвместява изблика на голото, героично тяло (най-голямото, изваяно
дотогава от мрамор) с представата
за прилив на кръв в издутите вени на
леко инертната ръка, което свидетелства за прекрасно познаване на
механизмите на кръвообращението.
Ала чрез други добродетели се постига възвишеното: чрез внушението за
очакването, чрез усещането за сила
в свитите мускули и настойчивия поглед, впечатляващ изблик на кураж и
патриотизъм, на които разчита младата тогава флорентинска република,
обкръжена от врагове.
В централния свод на Сикстинската капела Бог докосва протегнатата ръка на Адам, полегнал на земята
сякаш в древния блян на първичната
голота. Той обаче не задържа Своята
твар, не я поробва с мисълта Си: все
едно иска да ни внуши, че пред него е
душа, способна да определя самата
себе си, да избере пътя на греха или
на Спасението. И тъкмо тази свобода превръща човека в център на Творението, редом с който ангелите са
сякаш равни нему, когато в полета си
отиват да въздадат слава на Бога,
Който е създал небето и земята, очаровани от тайнството на Падението
и на Изкуплението.
Този проект постига апогея си в годините 1515–1520 с двойното осъществяване на възкръсналия Христос в църквата „Санта Мария сопра

Минерва“ и в „Умиращият роб“ в Лувъра. В първия случай имаме екзалтация
от фигурата на Възкръсналия в представата за едно тяло, възславило
се чрез завета между силата, гъвкавостта и красотата. Във втория случай имаме вопъл на човешкото в търсене на Спасението, намерил израз в
една невероятна амбивалентност,
включваща чувствителността и охлабването на примката на смъртта.

Мишел
дьо Жегер

Мишел дьо Жегер (род. 1957 г.)
е френски историк и журналист. От 2012 г. е директор
на публикациите на „Фигаро
Истоар“. Автор на книгите
„Анкета върху християно фобията“ (2005), „Покаянието,
история на една манипулация“
(2006), „Последните дни: краят
на Западната римска империя“
(2014), „Компания на сенките:
за какво служи Историята?“.

Двете творби бележат нещо повече
от етап: един обрат. Под длетото на
Микеланджело, с обратите, дължащи
се на съдбата и на годините, тялото
скоро ще се превърне във великолепно отражение на нашата свобода. И в
театър на една трагедия: тази, противопоставяща в душите благодатта и греха. В капелата на Медичите в
Сан Лоренцо алегориите на Времето
се усукват неспирно в каменното си
ложе, без да могат да се примирят с
краткостта на съществуването…
На олтарната стена на Страшния съд
всемирът е мъдро устроен около Бога
творец чрез рамки и съответствия,
а ефебите, носещи венци от кестенови листа на главите си, отстъпват
място на свъсеното човечество, затормозено под напора на плътта си.
Така неоплатонистката екзалтация
пред чистата Красота е последвана
от грохота на Апокалипсиса, от тревогата на един свят, станал плячка на греховността и предаден на
праведния гняв на Христос съдника,
единствен съхранил аполонийската
си красота. Голите тела във вихрушката сякаш са бреме, те тегнат над
душите на носителите си. От Плотин
тук преминаваме към св. Павел: Делата на плътта са известни; те са: прелюбодейство, блудство, нечистота,
разпътство, идолослужение, магии,
вражди, свади, ревнувания, гняв, разпри, разногласия, (съблазни,) ереси,
завист, убийства, пиянство, срамни
гощавки и други такива (Гал. 5:19-21).
На лъчезарната енергия на Давид
вече съответства меланхолията на
бленуващия, който пресъздава в Сан
Лоренцо съзерцателния живот и когото зрелището на света изпълва с
неустоима тъга.

Тази доловима тъга в зрелите творби
на Микеланджело не бива превъзмогната и в сетната метаморфоза на
отношенията между душата и тялото: в последните работи по темата
„Пиета“. Славните тела от юношеския период намират завършек в неотчленената смърт на Разпнатия.
Христос вече не ни спасява с красотата си. Той ни зове чрез изоставеността Си да споделим неизречимата
скръб на Неговата майка, чието тяло
в Милано се разплавя в любов към измъчения ѝ Син. Самият Микеланджело
се портретира като старец, приел
чертите на Никодим в една „Пиета“
от Флоренция, подготвена за собствения му гроб. Погребан е в монашеска
власеница, която не скрива скръбния
му лик, чрез който уморената му душа,
изглежда, се е опитвала да измоли благодат за опрощението на греховете
му.
Превод от френски Тони Николов

Джорджо Вазари, „Животописи на велики художници, скулптори и архитекти. Леонардо,
Микеланджело, Рафаело“, София, „Изток-Запад“,
2020, с. 103, превод от италиански Ина Кирякова.
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думите
Близо до

С поета Бойко Ламбовски
разговаря Мария Митева

„Езикът е нашето
огледало, огледалото
на нашето величие
и падение... Ние мислим,
че го създаваме и ползваме,
но езикът също ни създава
и моделира.“

Интересен е и езикът в поезията
ви – от прекалено елитарен до уличен сленг в едно и също стихотворение. Размити ли са границите на
писмената и простолюдната реч?

Бойко Ламбовски, фотография Стефан Джамбазов

Вашите стихове акумулират социално-битовото с трансцендентното...
Как сложно и умно го казахте... Впечатлен съм от себе си!

Предполагам, иронизирате, но...
Съвсем малко...

Всъщност искам да кажа, че обикновено възприемаме поезията като
възвишено изкуство. А вкарвате и
жаргон, и хулиганство в нея. С какво социалната нищета предизвиква
вашето вдъхновение?
Социалната нищета не ме вдъхновява. Както впрочем и оазисите на социалното самодоволство. Ако трябва да
отговоря на въпроса какво ме вдъхновява, следва да помисля...

Ами помислете!

Изумлението пред загадките на живота, чувството, че има тайни, които не можем да постигнем с разума
си, колкото и да опитваме. И че в такъв случай трябва да се оставим на
стихията на езика и възторга или на
стихията на езика и отчаянието... И
да опитаме да проникнем малко по-навътре. Това става с помощта на интуицията, гледаме да добавим и красота за съответствие с каноните на
занаята. Така се строи поезия, мисля.
Да се опиташ да проникнеш... Ако те
пуснат, разбира се.

И какво се вижда там?
Е, в тия възторг и отчаяние има картини на какво ли не – на просяци и глупаци, на героизъм и подлост, на любов
и смърт, на мостове, дворци, кошари... Все вдъхновение, рече ли човек да
помисли.

Самият език е бил винаги нещо крайно
интересно за мене. Езикът е нашето
огледало, огледалото на нашето величие и падение... Ние мислим, че го
създаваме и ползваме, но езикът също
ни създава и моделира. Освен това
със сигурност ни надживява, тъй че
има хора, които някак патологично се
опитват да му направят жива скица, да го „уловят в крачка“, както се
вика... Мисля, че с това се занимават
поетите всъщност. Поне за моя милост мога да го кажа със сигурност.

У нас нещата като че ли са със
задна дата. Появи се българска
сюрреалистична поезия едва след
10 ноември. Какъв е този постинтерес към нея?
Е, не бих казал така. Сюрреализмът
е известен най-вече с френския си
произход и гръмкия си манифест в
първата половина на миналия век. Тоест в епохата на бурния разцвет на
всякакви „изми“ на модерното... Моето лично мнение е, че причината за
възникването му не е просто чудата
приумица на Аполинер или Бретон, а
потрес от войните, но и потрес от
нахлуването на новите технологии в
изкуството, особено в изображението... Фотографията и киното правят
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масово, в средите, с които общувах.
Макар че когато заминах за Москва,
Висоцки бе наскоро починал и погребан във Ваганковското гробище.
Отидох на гроба му и открих, че постоянно има тълпа наоколо – с цветя, с китари, с бутилки. Там се убедих какво е творческо, а не житейско
дълголетие...

Все още ли и за вас поезията е
„аутсайдерство за шампиони,
шампионат по катастрофалност
и безразсъдство“?

Аз съм само един от преводачите в
този сборник, приготвен в изд. „Факел Експрес“. Велимир Хлебников е визионер, също с трагична съдба. Като
поезия не ми е толкова интересен, но
като пророк и метежен дух – да. Той
например предвижда и глобалната
мрежа, той извежда революционността като абсолютно присъствие в човешката история, от някакво не толкова политическо, колкото едва ли не
минерално езиково предопределение.

С напредването на годините ми все
по-малко дръзвам да давам дефиниции на каквото и да било, в частност
– и на поезията. Често една дефиниция, колкото е по-ефектна, толкова е
по-невярна, коварно невярна. Спомням
си как известната румънска поетеса
Ана Бландиана веднъж ми каза, с оглед
на значимостта на поезията и литературата в бившите социалистически страни, че „свободата на словото
уби словото“. Един вид словото е силно, докато има ограничения, а когато
има свобода, хората нямат толкова
нужда от него, респективно от писатели и поети. Но не е така. Мисля,
че това в известен смисъл важи само
в някакъв социален, социологически
дори план. Словото обаче, тоест поезията, живее и в други пространства, в отделния индивид с езиковите блокове и ерупции в главата му. А
светът не е станал много по-мил или
по-благодушен, нито сме се отказали
от мисленето чрез езика след политическите промени. Така че поезията е
безсмъртна. По принцип, докато има
човеци и реч.

Вие превеждате и Висоцки, и Йосиф
Бродски. С какво ви привлякоха
тези аутсайдери на съветската
поезия?

Каква е все пак свещената роля
на поезията, на публицистиката
– целят да разберем съществуващото или има и по-наивно очакване
– промяна?

Аутсайдери? Не бих ги нарекъл така
никога. Там, в Русия, видях, че хора,
които не са напечатали нито ред в
официални издания, могат да бъдат
изключително популярни, да има култ
към творчеството им. И Висоцки,
и Бродски бяха такива. Първият бе
слушан, а вторият – четен, при това

Тези термини – „свещена роля“ или
„висока мисия на поета“, не са ми
по мярка... Аз и от квалификацията
„поет“ се срамувам понякога. С нещо
кичливо, прекалено самолюбиво и самодоволно товарим някои понятия
и ценността им девалвира, атакувана от обикновени бездарници и

С поети от Русия и Латвия, фотография личен архив

реализма в живописта и литературата някак старомоден... Ерго – избликва играта на въображението с реалността, наречена сюрреализъм...

Вие сте превеждали един сюрреалист – Робер Деснос. Има ли нещо общо с нашия преход неговата
поезия?
Робер Деснос е бил известен с това,
че можел да се самохипнотизира и
да пише поезия в такова състояние.
Еволюцията му обаче е интересна –
Втората световна война го връща в
реалността с нейния трагизъм, често
по-сюр от въображението. Почва да
пише просто и плакатно – убий поне
един фашист, нещо такова. И умира в
концентрационен лагер в края на войната. С нашия преход няма общо, макар че търси ли човек, ще намери общо
у всичко в тоя свят.

Скоро ще излезе и ваша преводна
книга на футуристичния поет
Хлебников. Той е за „свободните
съчетания, играта на гласа извън
думите“. Силата на съвременната
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митомани. Поезията и публицистиката са само сфери на човешката активност, и смисълът им е да опитомяват грозотата на света, както и
да забелязват хубостта му впрочем.
Малко помпозно звучи, ала зад поезията, публицистиката, музиката, изкуството има хора. Интересни хора.
Те са които имат мисия, а не поезията или изкуството като абстрактни понятия. Пък тази мисия е който
както си я разгадае. Тук обаче искам
да кажа, че мисия има всеки жив човек
на тази земя, не само поетът или публицистът или политикът. А каква е
тази мисия – това е една огромна загадка за всекиго поотделно. Аз някога
реших, че моята мисия е да съм близо
до думите... Дали съм бил прав ли? Ако
знаех, сигурно нямаше да съм още тук.

А ще изчезне ли това понятие книжовен език?
Едва ли. Най-малкото защото трябва
да се пишат учебници, а те се пишат
тъкмо на такъв език, който наричате „книжовен“. Ала този въпрос не ме
вълнува, вълнува ме бъдещето на самия български език, който ми се струва застрашен. Към 6000 езика май има
в света, всяка година загиват десетки дребни от тях. Езиците на разни
племена и махали. Това е естествен
процес. Но не са застраховани и държавните езици на по-малките страни,
те обедняват закономерно, защото
начините за пренос на информация се
множат и стават по-лесни... Пак повтарям, това е естествен процес. Но
на мен ми е мъчно за българския. Той
ми е най-добрият приятел.

Какво имате предвид?
Ами това, което казвам. Светът за
мен би бил много по-непоносимо място, ако го нямаше българския. Който
ми позволява да си формулирам отчаянието или насмешката, или удивлението, или обобщението пред случващото се със същия този свят и с мен
в частност. А когато назовеш нещо
успешно, вече не си сам, не си изоставен. Имам чувството, че някакъв Бог
на думите тихо изръкоплясква някъде наблизо в такива случаи. И тогава

отстъпва не просто самотата, ами
самото чувство за безсмислие се стапя – като лед през март.

Казахте „някакъв бог на думите“...
Вашата поезия „гъмжи“ от странни, чувствителни същества, като
че ли са прототипи на древноегипетското божество Бес. То е известно като джудже, клоун и шут
на боговете, приемано е за защитник на бедните. Бес ли е събирателен образ на повечето ви иронични
герои, унизени от живота?
Бес ли? Доколкото помня, намираните
фигурки на Бес са разнообразни, той е
доста различен... Но да, грозноват и
весел, и дребен, и силен... Мисля, че е
противовесът на красивите и мощни
важни богове, едно такова божество
за простия и бедния в древността. И
грозно, защото с грозотата на света
по-лесно ще се справи някой грозен,
такъв като нея, а тя е много околовръст... Ала моите симпатии, ако
трябва да влезем в политеистиката,
са на страната на древногръцкото
божество Пан... Някакъв аналог на Бес
впрочем. Та козлоногият Пан броди из
горите, пирува и свири с проста свирка, но свири хубаво. Дръзва да сбори
музиката си с олимпиеца Аполон... И
губи, а онзи си отмъщава на застъпника на Пан в журито. Ала Пан и Аполон са страни на една и съща монетка
– на дуалността на битието, на изкуството – в неговите високи и ниски
измерения... Които в крайна сметка не
могат едно без друго...

Вие сте и публицист, статиите ви
са повече метафорични, отколкото
репортажно злободневни. По-дълбоко и ясно ли се усеща действителността по този начин?
Никога не ми е било особено важно
или интересно, че начели еди-кой си
високопоставен чиновник за кражба
или че известен субект вчера говорил едно, днес говори обратното с
все същия апломб. Всъщност пиша за
което ми е интересно, а то не е само
това, че светът и родината ми са
продемонстрирали още един пример

Бойко
Ламбовски

Бойко Ламбовски е роден през
1960 г. в София. Завършил е
Френската гимназия в София,
следвал е психология в Софийския университет, през 1987 г. е
завършил Литературния институт „Максим Горки“ в Москва.
Работил е като журналист в
различни издания, бил е директор на Центъра за книгата в
Министерството на културата. Председател на Българския
ПЕН-център от 2012 до 2019 г.
Автор е на 11 книги с поезия, с
проза и публицистика. Превежда, най-вече поезия от руски
и френски. Негови стихове са
превеждани на английски, френски, руски, немски, арабски, турски, хинди, чешки, сръбски и др.
Лауреат е на разни награди – у
нас и в чужбина. На 1 ноември
2020 г. той получи Специалната награда на Портал Култура.

на висок или нисък морал, на предателство или алчност, почтеност
или агресивност... То си е все така от
хилядолетия. По-интересно ми е накъде отиваме, защо сме такива, кои
сме, кой точно ни гледа отвисоко? И
от ниско също... То май такова отношение е присъщо на мнозина, нали си
спомняте онази картина на Пол Гоген
с въпросите „Откъде идем? Кои сме?
Накъде отиваме?“. С това не казвам,
че няма нужда от проницателни хора,
които да разнищват злободневието
– напротив. Мисля, че и аз се опитвам
да се занимавам с това, но се улисвам
повече да видя от какво са направени
нишките или кой ги е програмирал или
кой ги дърпа...
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Образи на Невидимото
Изложбата „Невидимото.
Визуализации отвъд
паметта, въображението
и симулираната
реалност“ в галерия
„Райко Алексиев“
(куратори Станислав
Памукчиев и Петер Цанев,
до 25 ноември 2020 г.)
обхваща исторически
период от 100 години.
Със свои произведения
в нея участват 32-ма
български художници
от различни поколения

Разговор между
проф. Станислав Памукчиев,
проф. Петер Цанев
и проф. Георги Каприев
фотография Борис Делчев

Когато „Невидимото“ се превърне
в събирателен образ, неизбежно се
озоваваме на предела на визуалното.
Сещам се за една мисъл на Магрит,
че „всяко видимо нещо пречи на
нещо друго да бъде видяно“. Какво
беше голямото предизвикателство
за вас като куратори?
Станислав Памукчиев: Голямото предизвикателство е, че ни бе предоставена възможност да влезем в галерия
„Райко Алексиев“. Второто предизвикателство е нашето битие като
съвременни художници, нашите вътрешни напрежения и спорове за това
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какво е съвременното изкуство, което зае територията на социално-политическа виталност. Нещо, което
аз и Петер Цанев не споделяме като
програма, не ни е такава нагласата.
На трето място се опитваме да докажем, че „големите разкази“, далечният хоризонт на Невидимото продължават да ни занимават, доколкото
сме духовни и психични създания. Това
най-общо са аргументите, които
ни насочиха в това поле – да намерим съвременни художници, които се
опитват да навлязат на невидими
територии. Един път, тематизирайки го и превръщайки невидимото в

свой сюжет. И второ, защото онова,
което правят, е също някак на ръба на
видимото. Образът безкрайно започва да се отдалечава. Ако за Микеланджело допирът до божественото има
много видими очертания и визуалната метафора продължава да е много
активна, то в тази изложба са много
малко работите, които си служат с
фигуралния образ като метафора, за
да изразят невидими съдържания. Тоест от едната страна са невидимите
съдържания, а от другата страна е
самата форма, самото концептуално мислене, които извеждат далечно
неуловимото и поставят изкуството
в критичността на своите граници.
Кое е изкуство и кое не е? Стигаме до
трудната дефиниция за изкуство.
В изложбата събираме художници
в една стогодишна рамка, които по
един или друг начин са стигали до
този предел. Случаят с Петър Дочев
е такъв. Тук виждате последните му
картини, в които той стига на предела, на края на изкуството. Обявява сам, със собствената си програма,
„края на визуалното“, което го сродява с Пит Мондриан и Малевич, но
това е неговият естествен процес
на еволюция.
Петер Цанев: Този проект наистина
подлага на съмнение и критика идеята за съвременно изкуство. Наскоро прочетох в един текст на Мария

33
Василева, че съвременното изкуство е
против статуквото. За мен обаче съвременното изкуство отдавна е част
от статуквото. Изобретяването на
една такава институция като музеите за съвременно изкуство донякъде
доказа идеята, че само по себе си правенето на съвременно изкуство не е
освобождаващо. Преди няколко години имаше много силен дебат в Англия
под надслова „Пътища за спасение от
съвременното изкуство“. Даже възникна терминът „постсъвременно
изкуство“, който, разбира се, не е път
към спасението. Така че проектът се
опитва да говори с едни по-универсални категории за изкуството, което
не означава, че това го прави по-слаб
или по-наивен проект. За мен голямото предизвикателство като куратор на тази изложба беше самата
идея за визуализация на невидимото,
а не толкова самото невидимо. Ернст
Гомбрих започва прочутата си книга
„Изкуство и илюзия“ с един реторичен въпрос: „Защо толкова различни
епохи и различни култури изобразяват
видимия свят по толкова различни начини?“. В нашата изложба като че ли
успяхме да покажем, че и невидимото
може да бъде изобразявано по много
различни начини.
Георги Каприев: Най-напред искам да
поздравя двамата куратори, защото
изложбата е постижение. И не само за
българската култура, тъй като казва
нещо много важно за европейската
култура изобщо. Ще си позволя в разговора едновременно да се съгласявам
и да не се съгласявам с някои неща,
казани от кураторите. Има такава
презумпция, че изобразителните изкуства, които напоследък неслучайно
се наричат визуални изкуства, трябва
да показват сетивно-възприемаемото, а то е веществено. Всички опити за показване на вещественото
няма как да не преминат в конвенция.
Но някъде от 60-те години на ХХ в. е
видимо, че изкуствата (включително и визуалното) промениха своята
дефиниция. Какво имам предвид? Ако
тръгнем от барока насам, става ясно,
че изкуството има за цел да внушава
някакви неща, които не непременно
биват изобразени, но това става чрез
изображението. Сиреч има обект,

пред който субектът застава, съзерцава, разбира, не разбира, вълнува се
или не се вълнува. През 60-те отделни творци, ако трябва да цитираме
някакви имена за обрата – „Флуксус“,
Йозеф Бойс, напълно преформатираха изкуството. Станислав Памукчиев
спомена за „социално-политическата
функция“. Да, те започват така. Но
накъде отива цялата работа, ако излезем от чисто политическото и чисто социалното? Стига се дотам, че
произведението на изкуството вече
няма за цел да бъде съзерцавано, а има
за цел да ни изкара от рутинната ситуация. Когато тези творби са наистина силни, те могат да ни изведат в
така наречената от Ясперс „гранична
ситуация“ или поне в неин „лабораторен вариант“, където ние да започнем
да търсим. Да търсим т.нар. „трансцендентални основания“. В изложбата
има някои работи, които успяват да
го направят, и други, които не успяват. Тези, които не успяват, се опитват да илюстрират видимостта на
невидимото. Ако това, което казвам
за новата формула на изкуството, е
вярно, тогава съвременното успешно
изкуство се завръща към задачите,
които си поставя иконографията.
Особено както е тълкувана в иконоборческите спорове.
Да си спомним част от дебата. Иконоборците казват: художникът просто
рисува едно мъжко тяло. Рисува тялото на човек и твърди, първо, че това
е самият човек, и второ, че това е
Богочовекът. Тогава иконописецът
или заблуждава себе си, казвайки, че
рисува човека, докато рисува само
човешко тяло, или е тотален измамник, който ни внушава, че може да нарисува божествеността. И в двата
случая той подлежи на санкция. Това
е една платонистка теза: идеята е
непостижима, Бог Слово е невъзприемаем и по тази причина забравете
за неговото изобразяване. Иконопочитателите пък формулират други
тези, донякъде аристотелистки. Св.
Теодор Студит разсъждава така: ако
поръчам частен портрет на жената
на мой близък, а художникът дойде и
изобрази само нейното тяло, без да
се види нищо от душата ѝ, ясно е, че
няма да платя портрета му. Обратно,

тази душа трябва да извира през този
образ, за да мога да харесам портрета. Не е ли същото с божественото?
Теодор Студит говори за релациите
между човешка природа и божествена природа, св. Йоан Дамаскин работи
през енергии и „перихоресис“ (взаимно
проникване). Но като се замислите,
посоката е една и съща. Невидимото
е видимо чрез видимото. Видимото
трябва да изобразява невидимото,
казва, струва ми се, Пол Клее.
В тази изложба има няколко много
силни постижения в тази насока. Но
има и обратни примери. Много харесвам Жорж Папазов като художник, но
намирам, че изложената тук негова
работа, представяща едно съновидение, е илюстративна. Докато
стоящата до него работа на Йордан
Кацамунски повече се приближава
към онова, което ми си иска да видя в
изкуството. Там вече има промяна на
ситуацията.

Как все пак се решава проблемът с
това как видимото препраща към
невидимото? Или как пространствеността е потопена в трансценденталното? Защото виждаме най-различни решения – от
творбата на Николай Райнов до
картината с очилата на Красимир
Добрев-Доктора?
Станислав Памукчиев: Радвам се, че
разговорът стигна до най-трудната
област в нашия занаят – как да намерим образ на нещата, които нямат
образ? Невидимите съдържания около нас са много повече от видимите
съдържания. Те ни определят през
цялото време, но ние просто живеем, без да си даваме сметка как. Тази
тайна на нашето съществуване, на
нашето разполагане в битието, седи
в нас като голямо любопитство. И то
е родило митологиите, религиите,
образа на Бога, родило е и изкуството
като желание да се отиде по-надалеч.
Да разшири границите и да даде отговор на неща, които само интуицията ни дава възможност да усещаме
като присъствие, без да можем да ги
дефинираме. Изкуството се намира на тази граница. И това, за което
говори проф. Каприев, е драмата на
нашето изкуство – че то постоянно
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Красимир Добрев-Доктора, Мои си работи, 1996 г., фотография Божана Димитрова

се материализира. Че то постоянно,
по дефиниция, е обречено на своята
веществена определеност. Често
опитите ми да погледна по-нависоко
са спънати от това, че трябва да ги
материализирам. Даже някой път ги
приемам едва ли не като грехопадане,
като материализиране на нещо, което не подлежи на материализация.
Ала се успокоявам с това, че ние създаваме символни актове, а не истински актове. В тази наша тайна, слизайки много надълбоко в себе си, ние
живеем с надеждата, че някъде можем
да срещнем тайната на Създателя. И
да ни се отключат по-високи измерения. Това пътешествие е най-сложното, най-богатото и най-красивото. То е онова, което ни кара да сме в
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постоянно опиянение и постоянно да
сублимираме духовно, емоционално и
физически, да преодоляваме границите. Радвам се, че разговорът навлезе във философската дълбочина на
проблема – за нашата детерминираност да създаваме визуални следи на
нещата.
Петер Цанев: Дълбоко в проекта ни
е заложен този проблем – как се конструира образът в различните форми
на изкуството? Затова искам да наблегна и на подзаглавието на изложбата, което повечето посетители
подминават. А именно: „визуализации
отвъд въображението, паметта и
симулираната реалност“. Понятието „визуализация“ е изненадващо

модерно понятие. То възниква през
втората половина на XIX в. и първата му употреба е от ирландския
физик Джон Тиндал, който се занимава с магнетизъм и акустика. В едно
съчинение за природата на светлината той използва понятието „картинна сила“, позволяваща да видим
невидимото. По-късно понятието
набира публичност благодарение на
друг учен – Франсис Галтън, който е
психолог и антрополог. Той разглежда
визуализацията като психична способност, различна от патологичните
състояния, пораждащи видения и халюцианции. Много бързо обаче понятието е присвоено от теософията. И
тъкмо онова, срещу което Галтън се
бори – визуализацията като ненаучно
обяснение на психичните феномени
бързо е замъкната към езотеричното. В тази изложба имахме късмет да
представим една непоказвана работа
на Николай Райнов. Той рисува един
пейзаж – видимото, Родопите – през
1919 г., когато е завършил Художествената академия, превел е „Така каза
Заратустра“ на Ницше и е вече много силно привлечен от теософските
идеи. Ето защо искахме с тази работа да го представим не само като
художник, но и като модерен философ и мислител. Накратко, визуализацията като модерно понятие иска
да се отграничи от въображението.
Защото въображението е донякъде
негативен термин, а визуализацията
предполага активност на паметта и
на нашите ментални образи. Имаме
и „активното въображение“, което
по-късно ще изобрети Юнг и което
ще повлече художниците в друга посока. Напълно съгласен съм с проф. Каприев за работата на Жорж Папазов,
аз също предпочитам негови по-ранни работи, които са на границата с
абстракцията, конструктивизма и
експресионизма.
Георги Каприев: Разбира се, че художникът не бива да шие „новите дрехи
на царя“, но пък и не иска да шие старите. Изкуството като всяко човешко действие е свързано с разума
и със сетивата. Но то има пред себе
си „икономѝята“ - онова, за което човекът или човечеството има опит.
Целият проблем, който го има още
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при отците на Църквата, е как да
преминем от „икономѝята“ към „теологѝята“, самоизричането на Бога, но
и знанието за божествената Троица.
И тук има един много ключов израз на
св. Максим Изповедник, който казва:
„Синът остава в постоянно богословско единение с Отца. Христос ни
учи на теология“. Това става норма
на човешкото усилие за познание на
Бога. Проблемът се появява дори още
по-рано – при Ксенофан през VI в. пр.
Хр., който първи атакува това, че изобразяваме антропоморфно боговете. Той казва, че ако конете или биковете имаха ръце, щяха да си рисуват
техните богове като коне и бикове.
Но ние упорстваме, продължаваме
антропоморфно да изобразяваме божественото. И вижте модерната
позиция на Франциск от Асизи: той
излиза от храма и говори за Сестрата
Луна, Брата Вълк, Сестрата Смърт. И
тук вече идва въображението. Петер
Цанев много точно описа съвременното понятие за въображението. Но
първоначално идеята е съвсем различна. При Аристотел phantasia, латинската imaginatio, e особена част
от познавателния процес. В началния
етап са сетивата, а въображението
идва там, където образът се изчиства от материалното, доколкото е
възможно, за да се създаде познавателен образ, който провокира интелектуалното познание. Ето защо мисля,
че въображението е задължителен
елемент от изкуството и съ-творчеството на т.нар. зрител. И няма
как художникът да му внуши невидимото, ако го нямаше въображението.
През ХХ в. въображението е вече някакво „доизмисляне“. А всъщност то
е истинското виждане на образа и ако
художникът успее да събуди това въображение, той просто си е свършил
работата.

Ако съвременното изкуство изживее дългия си период на иконоборчество, възможно ли е да се стигне и до нова „иконографичност“
или нова видимост?
Станислав Памукчиев: Това е един
от тихите ми спорове с апологетите
на съвременното изкуство. Смятам,
че докато човекът е духовно жив,

ще има потреба да излиза в такива
пространства. Докато имаме психичност и духовност, ще продължим
да им намираме визуална форма. Но
под какви форми ще продължи това и
с какви нови технологии и средства?
Технологията дори на тази изложба
подсказва, че има ново бъдеще и нови
възможни пътища. В този смисъл и
неоекспресионизмът, и неоабстракцията и концептуалната абстракция,
и новото концептуално изкуство ще
се появяват циклично. Петер Цанев
е експерт по „постситуацията“. Самият той преди време публично обяви края на съвременното изкуство.
И част от енергията на този проект
беше да покажем как в тази ситуация
– на постсъвременно и на локално българско – могат да бъдат проследени
такива енергии.
Петер Цанев: Интересен въпрос е как
изкуството продължава да развива
тезите на иконоборството. Много
от търсенията на съвременното изкуство наистина са в разкриването
на реалност, която непрекъснато си
остава скрита. Невротичната параноичност на съвременния човек, дори
ситуацията, в която сме в момента,
показват, че ние много повече сме
обърнати към скритото и невидимото, отколкото към видимото. В
изложбата има такива работи, насочващи към съвременната тревожност. Защото ние конструираме образи, търсим идеалния образ, но сме
заобиколени от празни места и не
смеем да допуснем, че там всъщност
няма образ. Някои имат дарбата или
са благословени да получат божествения образ, други – не. Тази изложба
в някаква степен, без да сме търсили
това, е и критика на „екранната култура“, на зрелищната култура и развлечението. Колкото пъти влизах в
залата, виждах зрители, които много
спокойно гледаха и търсеха контакт
с отделните творби в изложбата. И
в нея наистина има някакъв елемент
на задържане, на спиране на образа,
който още не се е родил. Радвам се, че
провокирахме интерес в различните
поколения, което е и най-хубавото
послание на изкуството.
Георги Каприев: Да се говори за „край
на изкуството“ сигурно е някаква

част от лепенето на всички тези
наши етикети, от опитите ни да
мислим само в хронологичен план. Пълен абсурд е да се говори за „край на
изкуството“, защото изкуството е
най-явната част от човешката съпротива срещу ентропията. Свърши
ли изкуството, край на всичко. За мен
проблемът не е образност и без-образност, а е отвъд това питане. Шелинг дефинира мистиката по западен
образец: показване на безкрайното
в крайното – тоест чрез образ. А източноправославната традиция гледа
„образната визия“ с огромно подозрение. Тук мистиката е без-образна,
топлинно-светлинна и т.н. Но и в
двата случая говорим за „виждане“ на
безкрайното, мислено като божествено, в крайното, което съм аз. Ето
защо ми се струва, че онова, от което трябва да се избяга, не е образът,
нито без-образното, а е тъкмо тази
индустрия на развлечението, към
която ни дърпат все повече и повече като към същина на изкуството.
А е точно обратното. Още Шопенхауер бие камбаната и в един свой
фрагмент, който преведох наскоро,
противопоставя красивото на интересното. Красивото е това, което
отвежда към идеите, а интересното
е онова, което ме ангажира в мен самия. Шопенхауер се противопоставя
на „интересното“ и го съзира най-вече във восъчните фигури. Долу восъчните фигури! Нека си стоят там,
където хората искат да ги видят, но
за бога, да не ни ги препоръчват за
изкуство, а само като онагледяване
на най-видимото. И от тук насетне
хората на изкуството да могат да си
гледат работата.

Автори в изложбата: Атанас Парушев, Васил Симитчиев, Вито Валентинов, Галя Благоева, Георги Георгиев-Жорас, Група 7+1, Даниела Ляхова,
Емил Попов, Жорж Папазов, Ивайло
Аврамов, Иван Георгиев-Рембранда,
Иван Русев, Йордан Кацамунски, Калина Димитрова, Кирил Кузманов,
Красимир Добрев-Доктора, Надежда
Ляхова, Николай Райнов, Николай Петков, Лика Янко, Петер Цанев, Петър
Дочев, Станислав Памукчиев, Стоян
Дечев, Съпромат, Филип Попов, Христо Антонов, Цветан Кръстев.
Въпросите зададе Тони Николов
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В София
„Причината за падането
на комунизма не е тази,
която разказват
историците. Комунизмът
падна, защото беше
тъжен.“ Литературна
хроника във в. „Ел Паис“,
публикувана на 2 ноември
2020 г.

Когато преди няколко дни кацнах на
летището в София, се сетих за Боб
Дилън. Винаги се сещам за Дилън, когато пътувам до места, непознати за
мен, и се питам дали той е бил в този
град, дали е играл някоя от своите
роли тук в града, в който пристигам.
Загледах се в къщите, в блоковете.
Изведнъж се почувствах българин.
Син и внук на българи. Представих си,
че живея в един от тези апартаменти
близо до шосето, които виждах, докато ме караха към хотела. Стори ми
се, че никак не би бил лош този живот.
Две спални, голям хол, кухня и баня.
Слънчев и просторен. Поради възрастта ми апартаментът щеше да ми е
даден от държавата. Съветската
епоха лъха в градоустройството.
Причината за падането на комунизма
не е тази, която казват историците.

с Данила Стоянова
Мануел Вилас е роден през 1962 г. в гр. Барбастро, Испания. Поет и публицист. Завършил е испанска филология в
Университета на Сарагоса, където преподава испанска
литература. Започва да публикува поезия през 80-те години, но за начало в поетичния си път брои стихосбирката
си „Небето“ (2000). За следващата – „Възкресение“ (2005),
получава престижната международна награда „Хайме Хил
де Биедма“. Стихосбирката „Жега“ (2008) му носи друга от
авторитетните награди за поезия – „Фрай Луис де Леон“.
За книгата си с разкази „Сета / Зет“ (2002) получава наградата „Сапуто де лас Летрас Арагонесас“ за най-добра
книга на годината. Следват романите „Магия“ (2004) и
„Испания“ (2008), с три издания. На български език е представен със стихосбирката си „Поезия“ (2013), в превод
на Рада Панчовска. От 2019 г. сътрудничи на в. „Ел Паис“.

Комунизмът падна, защото беше тъжен. Сега тази тъга се е превърнала в
носталгия. Но ако трябва да избереш
между това дали да гладуваш, или да
си тъжен, тогава решаваш да не умреш от глад. Защото, ако има нещо
по-тъжно от истинската тъга, то
това е гладът. Ако знаех да пиша сонети, бих посветил един на Витоша,
която властва над града с елегантност и деликатност, сякаш е негов
ангел.
Питам тук-там за имена на български писатели. Защо не са преведени
на испански? Опитвам се с усилие да
науча някои български думи. Проверявам дали Иисус Христос е във всички
църкви, които посещавам. Той е сякаш
Елвис Пресли от Средновековието
и Ренесанса. Посещавам красивата
Боянска православна църква, където
виждам портретите на цар Константин I и царица Ирина. Взирам се в тях.
Царят има мила усмивка, но хич му нямам доверие.

фотография Иглена Русева

Мануел Вилас

Моя приятелка ми подарява книга на
българската поетеса Данила Стоянова. Преведена е на испански, в издание на Диляна Иванова и Хуан Антонио
Берниер. На корицата е снимката на

младото, почти юношеско лице на Данила с много къса коса. Облечена в черна тениска, леко се усмихва. Почива
от левкемия на 23-годишна възраст.
Родена е в София през 1961 г. и напуска този свят в Париж през 1984 г. Живее една година по-малко от Джеймс
Дийн.
Интервюират ме от телевизионните
медии. Една българска журналистка ме
пита какво се случва в Испания с вируса, защо цифрите са толкова ужасни.
Имам два отговора: А) Испания, подобно на Израел, е избраният народ, все
едно дали от Бог, или от Антихриста,
но е избран от свръхестествена сила.
Б) Вирусът се влюби лудо в испанците.
Аз обаче отговарям така: постигаме
добър напредък, рамо до рамо, и ще успеем, без да забравяме никого.
Моята българска преводачка ми казва,
че не знае кога ще може да се върне в
Испания. Аз я успокоих, като ѝ казах,
че ще е скоро. Нося стиховете на Данила Стоянова в ръцете си и чета
стихотворението, което започва
така „Не мога да гледам ръцете ти
върху леда...“.
Превод от испански Диляна Ив. Ковачева
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О
Амелия Личева

Огледалото се разбива
черно, тъй като героите на Сабо са
твърде сложни, твърде обсебени от
страстите си, за да бъдат така еднозначни, а опираме до същинска ирония към новата власт. Тя е допълнена
и чрез образа на Сирака, чрез който
ясно се показва как партията стимулира кариеристите, склонните да се
продават, да мамят. А автобиографичен, но и събирателен за човека на
изкуството, който не иска да прави
компромиси, е образът на Анушка –
тя се препитава с приложно изкуство
и трупа в жилището си картините,
които рисува и за които знае, че някога ще видят бял свят и ще я направят
известна.

„Когато умра, ще взема
всичките си тайни
със себе си и няма
да има жив литературен
критик, който да може
да стигне до дъното
на това, което бях тогава,
коя от моите личности
или какво всъщност беше
вярно в тази или онази
сцена. Огледалото, което
обърнах към света, ще
се разбие при смъртта
ми.“ (Магда Сабо)
Магда Сабо, фотография Wikipedia

Когато прочел романа на Магда Сабо
„Фреска“ (бълг. прев. 1980 г., Гизела
Шоршич), Херман Хесе казал, че издателите са уловили „златна рибка“
в нейно лице и че трябва да закупят
правата както на досегашното, така и
на предстоящото ѝ творчество. Големият писател е проявил нюх за майсторството ѝ.
Сабо има множество международни
литературни награди, вкл. „Фемина“,
превеждана е на над 30 езика, а името
ѝ е било обсъждано между писатели
като достойно предложение за Нобелов лауреат. Изобщо нейният случай опровергава твърдения, с които
в България сме свикнали да се оправдаваме. Той показва как писател от
„малка“ литература може да пробие
по света, а и да ѝ изгради авторитет.
А също и че идеологията не може да
попречи на писателската честност.
Във времената на комунизма – доказва
се – могат да виреят безкомпромисни
автори, които отказват да славословят режима.
Някои са склонни да отричат последното с думите, че Магда Сабо е аполитичен автор. Това е често срещано
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клише в критиката за унгарската
писателка. Но така ли е в действителност? Нека да вземем споменатия роман „Фреска“. Книгата излиза
две години след унгарските събития,
когато в Унгария настъпва известно
разкрепостяване и когато на самата Сабо е позволено отново да публикува (десет години тя не е имала
право да упражнява писателската
професия). Романът очевидно е писан
в тези години на мълчание и в него политическият заряд е много силен. Той
не е декларативен, но е фино внушен
и всеки, който може да чете – дори
няма да кажем „между редовете“ – ще
открои посланията. Тук дори нямаме
езоповско писане, а множество пълнокръвни персонажи, през които се
сблъскват гледните точки за света
и политиката. От едната страна е
протестантският пастор, който не
приема новата власт и се отдава на
саморазрушението, от другата – неговият зет, също пастор, но прегърнал комунистическата идеология и
приел да служи на партията, заради
което пред него се отварят пътища
– може да се премести в Будапеща,
може да пътува, да стане епископ… И
не става дума за поляризация в бяло и

Тези тихи политически послания откриваме и в новопоявилите се на български в последните години романи
на Магда Сабо (всички в много професионален превод на Нели Димова и
издадени от „Колибри“). В „Улица „Каталин“ носталгията по предвоенния
живот и ясният контраст с 50-те
години са натрапливи. Недвусмислено

Една от ключовите
теми за Сабо
е какво е любовта
и как обичаме.
Любовта,
която пронизва
героите є, често
е много егоистична.
Те уж обичат
другия, но някак
не са готови
да пожертват
собственото
си удобство
в негово име.
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е и внушението, че и учителката от
този роман, и лекарката от „Пилат“
са променени заради новото време, и
то са променени в посока, която им
е отнела най-добрите черти на характера. А внимателното четене
на „Вратата“, дори ако не мислим за
скрития зад нея свят като за метафора на изгубеното, също е белязано от
иронизирането на настоящето.

е любовта и как обичаме. От една
страна, любовта, която пронизва героите ѝ, често е много егоистична. Те
уж обичат другия, но някак не са готови да пожертват собственото си
удобство, собствените си интереси
в негово име. И всъщност като че ли
най-много обичат себе си. Но този

По подобие на Кларис Лиспектор името на Магда Сабо също се споменава
в трудове върху световната литература. То се среща и в някои феминистки изследвания, но за разлика
от бразилската писателка тя не е
превърната в емблема на феминизма,
което да ѝ гарантира по-шумен успех
днес. Може би защото Сабо е по-скоро представителка на реалистичния,
психологически роман, а не на експерименталното писане. В същото време
тя е майсторка на завладяващите и
многостранни женски персонажи, а
за „Старомодна история“ се твърди,
че е първият унгарски роман, който се занимава открито с женската
сексуалност.
В нейните романи важни са детайлите, картинните описания, персонажите, които имат своите вътрешни
монолози, но за които са много важни
и гледните точки на останалите. Не
са рядкост сцените при Сабо, в които
един персонаж като че ли е на сцената и в него се впиват очите на зрителите-публика, в чиито съзнания
се сблъскват мненията за него. Чест
похват са и двойките образи, които
сякаш допълват двете страни на човешката психика. Малко като идеята
на Юнг за сянката: едно от нещата,
които може би много са се харесали на
Херман Хесе. Така във „Вратата“ имаме двойката на писателката и нейната прислужница, а в „Улица Каталин“
или „Фреската“ – на двете сестри. И
не е въпрос само за допълване, за привличане на противоположностите,
а за онази разполовеност на аза, при
която той не просто не може да живее без другата си половина, но губи и
собствените си черти, когато нещо
накърни връзката му с половинката.
Последното отпраща и към една
от ключовите теми за Сабо – какво

егоизъм често пъти е резултат от
страх. Защото героите се питат: А
струва ли си да се превъзмогне човек и
да се отдаде на друго същество? Няма
ли да се окаже не просто излъган, но и
силно наранен? Не е ли любовта винаги съпроводена със загуби, които
– за да не си ги причинява човек – е подобре да си я спести? Не е ли опасно
да се обича? И затова не е ли по-лесно
човек да не се привързва, да не отваря
сърцето си, да не допуска в личното си
пространство? Емблематичен в това
отношение е романът „Вратата“,
където тази сложна игра на обич и
страх се разиграва между писателката и прислужницата. Доверието, загатва Сабо, емоцията правят човека
по-слаб и често пъти се обръщат срещу него. Обичта, която си е позволила

Емеренц, ѝ коства срам и болка, от
които тя не се възстановява. А провалът на писателката в преодоляването на егоизма и отдаването на любовта ѝ струва провал на човешкото
в нея самата.
Част от темата за обичта в романите на Сабо е и темата за отношенията между поколенията. Разминаването с родителите на уж изрядната
дъщеря в „Пилат“ е плод на егоизма
на любовта, но и неспособността да
се проявява достатъчно емпатия към
другите. Обичта – внушава „Пилат“ –
не е да задоволяваш, да нахраниш другия, а да му отделиш от ценното си
лично време, да нарушиш спокойствието и реда си, да задоволиш дребните
му желания дори когато ги намираш за
глупави. За разлика от тенденцията
в днешното писане да се появяват
книги, в които т.нар. трета възраст
намира мотивация за живот, при Сабо
присъдата е почти еднозначна – истинската среща между поколенията
не е възможна. И когато единият от
двойката възрастни си отиде, другият губи опора, не може да я намери
в детето си. А когато се окаже и откъснат от корените си, от дома си,
както става с майката от „Пилат“,
краят неизбежно става пожелан.
Знае се, че Магда Сабо често залага на
биографичното и автобиографичното
в писането си. „Старомодна история“
разказва историята на майка ѝ, във
„Вратата“ тя вкарва лични моменти.
Изследователи потвърждават, че и
много от прототипите на героите
там са съществували, че и къщата,
за която става дума, е съществувала
в нейния роден Дебрецен. Но цялата
тази вписаност на реалното е вплетена с такъв размах на въображението, с такова изтласкване, че сме
свидетели на едно наистина уникално
писане, зад което се дочуват и думите на писателката: „Когато умра, ще
взема всичките си тайни със себе си и
няма да има жив литературен критик,
който да може да стигне до дъното на
това, което бях тогава, коя от моите
личности или какво всъщност беше
вярно в тази или онази сцена. Огледалото, което обърнах към света, ще се
разбие при смъртта ми“.
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Катя Атанасова

Заключени
„Жажда“, Естер Херитсен,
превод от нидерландски
Мария Енчева,
издателство ICU, 2020 г.
Непознатата доскоро на българския
читател нидерландска писателка Естер Херитсен е авторка на четири
романа, на сборници с разкази, на телевизионни и филмови сценарии. „Жажда“ излиза през 2012 г. и е един от
най-превежданите ѝ романи.

казванията си и резервиран в отношението си към участниците в него,
роман, в който всъщност са представени болезнени емоционални преживявания, драматични промени.

Диалогът играе изключителна роля
за предаване на сложността в отношенията между майка и дъщеря (а
и между дъщерята и приятеля ѝ), за
отчуждението между тях, за невъзможността им да общуват нормално,
да изразят с думи важното. В този

На пръв поглед нищо сложно няма в
този текст. Даже някои могат да го
нарекат семпъл, просто изграден.
Но зад тази привидна простота има
пласт от емоции, интензивен вътрешен живот, сложни междуличностни
отношения. В някакъв смисъл романът може да бъде наречен семеен –
роман за отношенията между майка и
дъщеря. В тези отношения се включват и приятелят на дъщерята, бившият съпруг на майката и настоящата му съпруга, колега от ателието за
рамки, в което майката е работила,
фризьорът на двете.
Сюжетът се задвижва от случайна среща на улицата на двете жени
– Елизабет (майката) и Коко (дъщерята). Именно тогава е съобщена
новината. Елизабет умира. От рак.
Новината е последвана от решение.
Коко ще отиде да живее при майка си.
Това начало не е изненадващо. Така
предадено, ви се струва нормално. Но
дали е? В момента, в който осъзнава,
че трябва да съобщи на дъщеря си, че
умира, майката се разсмива „като човек, който се готви да разкаже виц“.
Вестта за бъдещата си смърт тя
обаче вече е споделила с някой друг –
с фризьора си. Дъщерята по някакъв
извратен начин си представя как ще
съобщи новината на баща си и мащехата си. „Предвкусва реакцията им.“
Някак с удоволствие.
„Жажда“ е прецизно хладен, разчитащ
на малките детайли роман – силен в
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между майка и дъщеря (а и между Коко
и нейния т.нар. приятел, отношенията с когото, за да бъдат опазени, се
нуждаят от премълчавания), липсата
на истинска съпричастност, на разбиране в отношенията между героите, социалната им неадекватност и
непригодност, разпадът на човешкото се разгръщат именно чрез диалога.
Той е фрагментарен, често се „разпада“, не е израз на реална комуникация,
а на прикриване на същностното. Затова и често е придружен от неизречените мисли на съответния герой.
Херитсен успява да съчетае прозаичното и баналното с важното и значимото в човешкия живот. Тя „снизява“
или „възвисява“ едното чрез другото.
Силата на въздействие на „Жажда“ е и
в това, че романът рязко и безпощадно изважда на показ липсите у героите. Липси, които те по един или друг
начин се опитват да компенсират.
Майка и дъщеря не могат да общуват помежду си. Майката може да го
прави с другите, но не и с дъщеря си.
Коко пък компенсира липсите си чрез
храна и секс. Но и двете са „поглъщане“, консумация, понякога и желание за
самонараняване.

смисъл бихме могли да наречем „Жажда“ и диалогичен роман. Езикът работи „здраво“ в прозата на Херитсен.
Той води действието, разкрива емоционалните проблеми, психологията
на героите, техните характери не
могат да бъдат разбрани без прецизната работа с думите на авторката.
Основните теми в романа – атрофията на способността за общуване,
невъзможността за истински диалог

Особено болезнена е темата за майчинството в романа на Херитсен. То
е „заключено“ за Елизабет. Заключва
дъщеря си в стаята, когато е още на
две. Заключва я и на финала на живота
си. Неспособна е да бъде майка. Това е
роля, която нарушава прецизния ѝ,
подчинен на определен ред живот.
Дъщерята може да се почувства свободна, „отключена“, когато майката
вече я няма.
„Жажда“ е труден роман. Роман за отчуждение и раздяла. Но и за болките,
за човешките отношения, в които
всеки от нас носи своите рани и своите желания за близост.

Естер Херитсен ще гостува на Софийския международен литературен
фестивал през декември, който ще се
проведе онлайн.
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Оля Стоянова

Животът на нещастните
„Остров Сахалин“,
Антон Чехов, превод от
руски Виолета Манчева,
издателство „Лист“,
2020 г.
„Описание на живота на нещастните“ – така приамурският генерал-губернатор барон А. Н. Копф предлага
на Антон Павлович Чехов да нарече
бъдещите си записки от наказателната каторга на остров Сахалин. Чехов не възразява, той е доволен от
разрешението, което получава – да
може свободно да посети всяко място
на острова. По-късно отбелязва в бележките си и няколко думи за въпросния генерал-губернатор: „От нашия
последен разговор и от това, което
записах под негова диктовка, аз останах с убеждението, че е великодушен
и благороден човек, но че „живота
на нещастните“ познава не толкова
добре, колкото си мисли“.
През следващите месеци обаче – през
лятото и есента на 1890 г., Чехов ще
опознае добре остров Сахалин и живота в селищата и в затворите – ще
надникне в почти всяка къща, ще опише всяко домакинство, ще обиколи
всяко населено място, ще разтвори
архивите. Ще говори със селяните
и каторжниците, с надзирателите
и началствата – прецизно ще води
бележки за климата, географското
разположение и историята на Сахалин, за поминъка, нравствеността и
болестите на заселниците, за условията на живот и работа, за тихото
отчаяние на хората в колонията. Ще
се опитва да запази твърдост дори
при вида на крайната физическа и духовна нищета и сухо ще отбелязва
фактите. Така, както кратко ще опише онази случайна среща на пътя си с
един старец, който лежи на пясъка в
„дълбок припадък“ – блед, ръцете му –
студени, пулсът – слаб, а Чехов заедно
със спътниците си ще го подминат,

лекарска практика, вече известен автор на разкази и фейлетони. Към пътуването и престоя си на острова
обаче Чехов подхожда изключително
педантично – подготвя се, чете исторически книги, а след това сам се
нагърбва със задачата да направи
първото преброяване на населението
в Сахалин, просто за да има достъп до
хората и да поговори с тях. И върши
работата си изключително прецизно
– неговите пътни бележки са не само
добра литература, но и надежден документ за времето.

без да му окажат никаква медицинска
помощ, защото във Воеводския затвор така или иначе няма лекарства.
„Идва ми наум думата „парий“, означаваща в ежедневието състоянието
на човек, който не може да падне пониско. През цялото време, докато бях
в Сахалин, само в поселническата барака при рудника и тук, в Дебринско,
в това дъждовно, кално утро имаше
моменти, когато ми се струваше, че
виждам крайната, пределната степен на унижение на човека, по-нататък от която не може да се иде“, пише
Чехов.
Тежко и трудно е това пътуване до
остров Сахалин – затова роднините
и приятелите на Чехов не разбират
желанието му да замине за този далечен край и до последно се опитват
да го разубедят. Самият Чехов е далеч от образа на пътешественик и
авантюрист – трудните преходи
из мочурливите земи му тежат, а по
онова време той е 30-годишен, с добра

„Ще започна с жените на каторга. Към
1 януари 1890 г. в трите окръга престъпничките съставлявали 11,5 % от
общия брой на каторжниците. От колонизационна гледна точка тези жени
имат едно важно предимство: те постъпват в колонията в сравнително
млада възраст: мнозинството от тях
са темпераментни жени, осъдени за
престъпления от романтичен и семеен характер; „за мъжа си дойдох“, „заради свекъра си дойдох“. Повечето са
убийци, жертви на любовта и семейния деспотизъм“, така описва Чехов
жените на острова.
Писателят съвестно попълва хиляди
анкетни карти и описва условията с
идеята, че всички тези знания биха
могли един ден да подобрят живота
на хората. Затова показва и грешките на съдебната система. Разказва
също и за смъртта, и за забравата.
„Никъде старото не се забравя толкова скоро, както на Сахалин“, отбелязва той. Някои хора на острова вече
не помнят родните си места, други
не знаят годините си, трети са забравили имената си и в регистрите са
записани като Василий Безотечества,
Мустафа Непомнещи…
Според изследователите тези близо
три месеца престой на остров Сахалин променят Чехов. На „пътните му
бележки“ можем да гледаме и като на
още едно доказателство, че за добрия
писател жанровете нямат значение.
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Мартин Касабов

Свидетелства за една

епидемия
„Дневник на чумавата
година“, Даниел Дефо,
превод от английски
Васил Атанасов,
издателство „Апостроф“,
2020 г.
През лятото на 1665 г. жителите
на Лондон имат всички основания да
вярват, че Божието наказание за греховете им наближава. Слухове, че чумата, опустошила Европа преди три
века, се е появила в една от енориите
извън градските стени, хвърлят набожното население в смут. Известно
време болестта се появява, след което изчезва за няколко месеца, докато
изведнъж не избухва в самия Лондон,
превръщайки се в последната епидемия в столицата с толкова опустошителни размери. Днес продължава
да се спори доколко тази чума е близка
до съвременните щамове. Прието е,
че разпространението ѝ се дължи на
бълхите по плъховете, но остават
много въпросителни. Болестта взима около 100 000 жертви, като в найкошмарните месеци са умирали по
7000 души на седмица. При население
от 450 000 това прави около 20 % от
жителите на столицата. Създателят
на английския роман Даниел Дефо, макар и все още невръстно дете, става
свидетел на всичко това.
В книгата си „Дневник на чумавата година“ (преиздадена тази година от изд. „Апостроф“) Дефо описва
впечатленията си с гласа на очевидец от първо лице. През въпросната
1665 г. обаче авторът е едва 5-годишен, така че не можем да говорим за
буквална автобиография. Книгата
е подписана с Х. Ф. – инициалите на
неговия чичо, което накланя везните
към тезата, че това са преди всичко
чужди разкази. Дефо публикува книгата през 1722 г., позовавайки се на спомени, исторически факти и известен
процент художествена измислица.
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Специалистите все още спорят как
бихме категоризирали произведението, което само по себе си е свидетелство за оригиналния и ефективен
подход на Дефо. „Дневник на чумавата година“ е „псевдоистория“, която
неусетно преминава от документалистика към описания на лични съдби,
обрисувани с художествено усърдие.
За повечето разкази Дефо уточнява,
че не е видял с очите си случката, но
е чул от еди-кого си и по-скоро вярва или пък отхвърля слуха. Някои от
тези истории са силно въздействащи.

паметен епизод от сърцето на Англия
през XVII век. Пътник помолил за стая
в странноприемница. Всички били
пълни, но стопанката се смилила и му
позволила да заеме таванското помещение. Той си поръчал топла бира,
но тя забравила за поръчката и се сетила чак на другия ден. На сутринта
открили трупа му, отдавна изстинал,
в леглото.
Някои страници създават силно художествено внушение. От миризмите,
с които лондончани напоявали дрехите и носните си кърпички в опит
да се предпазят (църковните служби
в неделя били като букет от ухания),
до звуците – писъци от някоя бегло
осветена стая вечер, викове на луди и
фалшиви пророци през деня. Дори липсата на звуци е осезаема – камбаните
вече не биели, когато някой е починал.
Не липсвали измамници, гадатели,
астролози и шарлатани, които подлъгвали народа, че притежават чудодейно лекарство. Дефо описва мъж,
който написал, че преглежда безплатно бедни хора, но след общия преглед
пробутвал някаква кутийка със съмнителни билки срещу определено
заплащане. Измамникът бързо бил
изобличен от една оправна клиентка,
която го поставила на място. Бедните, разбира се, страдали най-много.
Голяма част от тях, подобно на богатите, се опитали да избягат от
града, но тъй като нямало къде да
отидат, а и съседните градове и села
не приемали никого, мнозина от тях
умирали по пътищата и полетата.
Самотна и страшна смърт.

Мъж придружавал каруцата, в която
били мъртвите му съпруга и дете,
но открил, че ще бъдат изхвърлени
в общ гроб, в който понякога скачали
и живи хора. Описанията на лунната
светлина, горските сенки и тихото
отчаяние в тази история създават

Един от по-обстойните разкази в
книгата е почти приключенски и се
отнася до малка група, която избрала да живее извън стените на града,
в началото на палатки, а по-късно и в
импровизирани къщи от дърво и зидария с подръчни материали. Те често
се местили, а веднъж дори успели да
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убедят малък град да им съдейства с
храни и стоки. Искрено удивен е авторът от тези смели и предприемчиви
хора. Въпреки ужаса мнозина запазили
самообладание и оцелели с Божията
помощ, късмет и известни количества здрав разум.
Дефо отбелязва, че мнозина богати и
видни особи напуснали града по време на епидемията, включително и
крал Чарлз II. Съвременният читател
може да полюбопитства и да разбере,
че сред тях са били писателят Джон
Милтън, както и гениалният учен
Исак Нютон, които откриват усамотение в провинцията. Нютон постига
най-забележителния напредък в работата си по време на въпросната самоизолация. Книгата на Дефо всъщност
не е единствен източник за трагичните събития по това време. Морският
администратор Самюъл Пийпс пише
дневника си по същото време и бележките му са сред най-ценните извори за
епохата и продължават да се четат
векове след смъртта му.
Макар че някои по-знатни особи действително напуснали Лондон, кметът
на града останал, както и мнозина
служители, доктори, гробари и други, които рискували живота си всекидневно, за да поддържат ред в хаоса и
да съдействат да се намали страданието. Впечатляващи били усилията,
организацията и разумните мерки,
предприети от управниците, което
поставя въпроса дали ние, въпреки
технологичния напредък, бихме се
справили по-успешно.

Затварянето на къщите беше мярка,
взета за първи път, както разбирам,
по време на чумата през 1603 г. при
възцаряването на Джеймс I. Правото
да се затварят хората в собствените
им къщи е било дадено със закон, гласуван от парламента и озаглавен „Закон
за милосърдна помощ и напътствие
за лица, заразени от чума“. (…) Та благодарение на тези средства, казвам,
докато общо в града умираха по хиляда
души на седмица, в Сити умираха само
двадесет и осем и през цялото време,
докато траеше чумата, Сити остана

Портрет на Даниел
Дефо от неизвестен
автор в стила
на сър Годфри Нелър,
National Maritimе
Museum, Лондон, XVII в.

по-здравословно място, отколкото коя
да е друга част на града.
Толкова много може да даде в настоящата година книгата на Дефо. От
една страна, тя напомня, с цялата
си историческа сериозност, че изпитанията, пред които сме изправени,
не са по никакъв начин изключителни. Читателят не бива да се обезкуражава, тъй като въпреки описаните нещастия тонът е до голяма
степен пропит с надежда. Неслучайно
последната дума е „оцелях“. Въпреки смъртта и страховете човешкият дух пребъдва. Големият пожар от
1666 г. също не успява да сломи населението на града. Именно той до голяма
степен е причина за избавлението от
чумата. В пламъците измират голям
брой гризачи, както и бълхите по тях.
Тъй като сме в разгара на епидемия,
могат да се забележат любопитни паралели, особено що се отнася до споменатите мерки, които отделните
общини взимат – заключване на домовете (имало е дневна и нощна смяна
пазачи, които пазарували и се грижели

за нуждите на затворените), изолация в природата, ходене с кърпички на
уста, почистване на улиците, погребения преди изгрев и след залез слънце
и много други, които правят осмислянето на текста по-осезаемо, някак
дори съпреживяно.
Наблюденията и изводите на Дефо,
които можем да отнесем до настоящото време, също заслужават внимание. По-добри или по-зли стават
хората при едно подобно бедствие?
Дефо пише, че действително открива промяна в отношението към ближния. Поне в най-големия ужас, когато
заразата е плъзнала из целия град,
те изведнъж приели, че всеки от тях
е ходещ мъртвец, и започнали да се
грижат повече един за друг, страхът
ги напуснал и църквите се напълнили.
От друга страна, след края на чумата
злобата, завистта и религиозната
нетърпимост се завърнали, както
преди. Нужно ли е, пита се Дефо, както и някои от нас днес, да има подобни
опустошения, за да се смири човекът,
да се огледа наоколо и да благодари.
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Димитрина Чернева

Удивителният път през

безнадеждността
„Раково отделение“,
Александър Солженицин,
превод от руски
Зоя Котева, Фондация
„Комунитас“, 2020 г.
Често сравняват Солженицин с Толстой и Достоевски. Самият той признава в интервю за сп. „Тайм“ през
1979 г., че изпитва огромно уважение
към двамата писатели и осъзнава духовното си родство с тях, макар и по
различен начин: „Чувствам се по-близо
до Толстой по формата на повествование, представянето на материала,
многообразието от действащи лица и
обстоятелства, и по-близо до Достоевски в разбирането си за духовното
тълкуване на историята“. За разлика от Толстой и Достоевски обаче в
центъра на художествената проза на
Солженицин е не толкова острото и
напрегнато лутане около проклетите
въпроси за съществуването на Бога,
за смисъла и истинността на вярата, за нейното мъчително дирене и за
просветляващото ѝ изнамиране, колкото темата за кръстното живеене
във вярата, за непрестанното търсене на истината за човешката душа
и за обществото от позициите на
вярата. При това религиозните теми
сякаш отсъстват от неговите творби. Нито героят от „Един ден на Иван
Денисович“, нито Олег Костоглотов
от „Раково отделение“ се заявяват
като вярващи хора. Те не говорят за
Бога, не поставят въпроса за Неговото съществуване, не проповядват
разпалено истините на вярата, те
просто живеят във вярата. Именно поради това, по думите на отец
Александър Шмеман, творчеството
на Солженицин, пресъздаващо ужаса
на съветската действителност и
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А и как да повикаш чужд човек. Приятелите ми са по лагерите. Мама умря.
Жена ми не ме дочака, омъжи се за
друг... Срещу Нова година заминах да
мра в Ташкент. Но не умрях (при моя
безнадеждно занемарен остро-злокачествен тумор това беше Божие
чудо... Целият върнат ми живот оттогава насам не е мой в пълния смисъл,
той има вложена цел). През оная пролет възкръснах, пиян от това, че ми е
върнат животът...“1

направо гъмжащо от хора, от техните грижи, горести и радости, от малките им победи и поражения, е преди
всичко изображение на вечността.
Сам авторът на „Раково отделение“
се доближава до вярата, преживявайки тежка болест. Метастазите на
рака се появяват още в началото на
неговото „вечно заточение“ в Кок-Терек, пустинно селище в Казахстан.
През есента на 1953 г. му се струва,
че доживява последните си месеци.
Присъдата на лекарите е сурова – остават му не повече от три седмици
живот. По това време Солженицин
току-що е навършил 35 години. „Това
бе страшен момент в моя живот:
смърт на прага на освобождението
и гибел на всичко написано, на целия
смисъл на преживяното дотогава.
Поради особеностите на съветската
цензура не можех да викна на никого
отвън, да подканя: елате, вземете,
спасете това, дето съм го написал!...

През оная пролет се ражда и замисълът за повестта „Раково отделение“.
Години по-късно, вече на Запад, писателят ще признае в телевизионно
интервю пред Н. А. Струве: „Като се
замисля, това стана съвсем ненадейно. Веднъж, излизайки от диспансера,
вървях през Ташкент към комендатурата и внезапно ме връхлетя почти всичко от „Раково отделение“.
Замисълът обаче отлежава без особено развитие почти десет години.
Истинската работа над повестта
започва през 1963 г. Солженицин не
просто използва бележките, които
е нахвърлял в онкологичния диспансер (медиците предполагали, че пише
жалби срещу тях), но се обръща с писма към лекувалите го тогава лекари.
През 1964 г. дори се връща в Ташкент,
посещавайки отново местата, където е преминало лечението му. Книгата е завършена през есента на 1967 г.,
но опитите на Твардовски да я отпечата в сп. „Новый мир“ са пресечени
категорично от властите. Текстът
се разпространява единствено в Самиздат, а през 1968 г. е публикуван на
руски зад граница. Бидейки преведена на почти всички европейски езици,
книгата е отпечатана в Русия едва
през 1990 г. (На български тя се появява за пръв път през 1993 г. Новото
ѝ издание – дело на Фондация „Комунитас“ – е в чудесния превод на Зоя
Котева.)
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Паралелно с „Раково отделение“ Солженицин работи над „Архипелаг ГУЛаг“. Всичко това е някак скрито, ала
все пак се случва, тече, съществува.
Както съществува и самият архипелаг, тази огромна, макар и почти невидима с просто око част от съветската действителност. Но тъкмо в
„Раково отделение“, където действието все пак се разгръща на континента , гулаговската реалност е сякаш
неосезаема, понякога само се открехва
едва-едва нещо в далечината – например „вечното заточение“ на Костоглотов. Повечето герои обаче живеят
така, сякаш не знаят нищо за архипелага, те или не са чували за него, или
са чували нещо смътно, но предпочитат да не знаят, да не се задълбават,
да мълчат. Показателен в това отношение е диалогът на Костоглотов с
д-р Донцова:

– Костоглотов, във вашата история
на заболяването има съществен пропуск... Вие напълно ли сте уверен, че
ви е направен хистологичен анализ?
– Да, сигурен съм.
– Но защо в такъв случай не са ви
съобщили резултата?...
– Резултат ли? Тогава при нас... такива бурни събития ставаха... Просто беше срамно да питам за моята
биопсия. Там глави хвърчаха...
– Вие не сте разбрали естествено, но
лекарите са били длъжни да разберат, че с това шега не бива.
– Ле-ка-ри-те?
Той погледна прошарените ѝ коси...
Какъв е тоя живот, та ето – седи
пред него негова съотечественичка,
съвременничка и доброжелателка – и
на общия им роден език той не може
да ѝ обясни най-прости неща...
Както и диалогът му с разядения
от метастазите на угризенията
Шулубин:

– Най-тежък не е животът на онези,
които потъват в морето... Най-тежък живот имат онези, които всеки
ден, излизайки от къщи, си удрят
главата в горния праг на вратата –
твърде нисък е... Вие, както разбрах,
сте воювали, после сте лежали,
така ли?

– Още преди да завърша университета. Още преди да стана офицер.
Още – на вечно заточение съм...
И още – рак.
– Е, с раците ще си видим сметките. Колкото до останалото, млади
човече... ще ви кажа така: вие поне
по-малко сте лъгали... Вие поне
по-малко сте се огъвали... Вас ви
арестуваха, а нас ни гонеха по събрания: да ви кастрим. Вас ви екзекутираха, а нас ни караха изправени на
крака да ръкопляскаме на постановъчните присъди...

„Това бе страшен
момент в моя
живот: смърт
на прага на
освобождението
и гибел на всичко
написано,
на целия смисъл
на преживяното
дотогава. Целият
върнат ми живот
не е мой в пълния
смисъл, той има
вложена цел.“
Ал. Солженицин
„Раково отделение“ е първата голяма
творба на Солженицин, в която животът се откъсва от килията и бодливата тел, за да се окаже обаче отново
окован, само че вече не от присъдите
на НКВД, а от самата природа. Героите на повестта, поразени от тумори
и техните метастази, са изправени
пред лицето на смъртта. Опасната
близост до небитието, страхливото
очакване на участта предизвикват

повдигането на най-важните и последни въпроси – за смисъла на човешкото съществуване. Поставени
в гранична ситуация, тези тъй различни хора – жертви и палачи, обикновени работници и номенклатурчици,
старци и младежи, руснаци и узбеки,
трябва да решават сложните екзистенциални въпроси – с какво и за какво
живеят хората. Болестта не се съобразява нито със социалния статус,
нито с идейните убеждения, нито с
националността им. Тъкмо в това
внезапно и неоспоримо оголване на
изначалното природно равенство на
хората пред смъртта става напълно
очевидна проказата на идеологическата лъжа. Способността да останеш
жив се свързва със способността да
бъдеш свободен. И едното, и другото
обаче са поставени в пряка връзка със
способността да обичаш. Законът
на Толстой за любовта към човека се
оказва оня пробен камък, с който се
претеглят възгледите и дълбочината на героите. И който им помага да
се изправят пред съвестта си.
В една своя молитва, сътворена по
времето, когато пише и „Раково отделение“, Солженицин изповядва:
„Колко лесно ми е да живея с Тебе, Господи... Ти ми даваш ясната увереност,
че те има и че ще се погрижиш, щото
не всички пътища на доброто да бъдат затворени. На хребета на земната слава аз с удивление се оглеждам
за този път, който никога не бих измислил сам: удивителния път през
безнадеждността – тук, откъдето и
аз мога да изпратя на човечеството
отблясъка от Твоите лъчи“. Насред
цялата световна бъркотия, насред
бездната от страдания и съмнения,
от отчаяние и униние, насред метастазите на болестта и дебнещата
смърт светът на Солженицин е всъщност пронизан от светлина.

1
Александър Солженицин, „Рекло телето дъба
да мушка“, превод от руски Борис Мисирков, изд.
„Факел експрес“, 1998 г.
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Митко Новков

След грипа…
„Петрови в грипа и около
него“, Алексей Салников,
превод от руски
Боряна Даракчиева,
издателство „Лист“,
2020 г.

българското издание: „Салников пише
както никой друг днес – свежо като в
първия ден на сътворението“. Писателят ѝ отдава заслуженото: „Количеството читатели растеше, след
това излезе критическата статия
на Галина Юзефович, тя го „изстреля“,
подкрепена от по-ранни рецензии на
други критици. Стана такава химия,
която съзнателно да се построи, е навярно невъзможно“.

Популярността на тази книга нараства като грип (или като COVID-19,
днес може и така да кажем) – тиражът дръпва до към 50 000 за никакво време, месеци. Алексей Салников,
авторът на „Петрови в грипа и около
него“, е даже изненадан: „Това е просто чудо, аз съм ужасно удивен“.
Той е роден през 1978 г. в Екатеринбург (бивш Свердловск), главния град
на Урал. Начева с поезия, възпитаник е
на известния Евгений Туренко, завързва в кръжока му много литературни
приятелства. Смята се преди всичко
за поет. Някои твърдят в тази връзка, че успехът на романа му се дължал
тъкмо на поезията. Познат сред тесен кръг литературни маргинали („И
ето как постепенно, без сам да забележа, аз потънах в тази литературна
компанийка и се превърнах отчасти
в маргинал“), за останалата част на
Русия името му е мъгла. До появата
на „Петрови“. Най-напред в списание
„Волга“, след това в интернет (Салников не се бои от нерегламентираните публикации в нета, нещо повече – признава, че сам е пиратствал):
„На „Петрови“ с пиратството му
провървя. Първо текстът се появи в
списание, след това се разпространи
в мрежата и който го хареса, написа
отзив“. Виртуалният кипеж стига
до критичката Галина Юзефович, от
най-авторитетните в Русия: „Такива ярки и неочаквани книги на руски
се появяват веднъж на пет години“.
Цитирана е и на задната корица на
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Ако искаме
да квалифицираме
жанрово „Петрови“,
то най ще
є отива названието
„постапокалиптичен
реализъм“. Светът
е приключил,
но нито Петров,
нито Петрова,
нито който
и да е друг е разбрал
това.

Химията обаче адсорбира безотказно:
романът получава през 2017 г. наградата на критиката в конкурса „Новая
словесность“, а през 2018 г. Голямата
награда „Национальный бестселлер“.
Салников простодушно признава, че
с премиите си погасил дълговете към
банките (взема 200 хиляди рубли от
„НОС“ и 1 милион от „Бестселлер“).
Два театъра правят адаптации на
романа, снима се и филм. Но признанието извиква и нападки (и в Русия
като в България – все ще се обади
някой зловидец). Корят „Петрови“
от разни позиции – естетически,
политически… Едни се дразнят от
скоростта на действието, наричат
го „непростима прустовщина“; други роптаят срещу посланието, било
„химн на ескейпизма и пасивността“;
на трети точно послание им липсва:
„В тази проза има вътрешна тяга, но
няма смислена развръзка“; четвърти
са бесни на стила: „Образец на новата
физиология, на езиковата баналност,
стенографиране на социално-битовата и ментална всекидневност, аморфен, безсюжетен, монотонен, равнодушен към мисълта и езика“… Галина
Юзефович, фойерверкнала първа възторга си, също има упреци: „Първоначално романът на Салников изглежда
ужасно многословен – ако героят влиза във входа, то описанието на пътя
му до квартирата може да заеме повече от дузина страници“.
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Все пак овациите са повече, а някои
от сравненията са толкова ласкави, че чак смущават скромния Салников. Като това с Гогол: „Някой ме
сравни даже с Гогол. Това е прекалено, струва ми се, Гогол би се обидил“.
Но другите сравнения са не по-малко
любезни: с „Майстора и Маргарита“
(авторът обаче не си пада твърде
по романа на Булгаков), с „Одисей“ на
Джойс (заради внимателното описание на Екатеринбург), с Уилям Бъроуз
(и наркотичния му роман „Джънки“),
с „Доктор Живаго“ на Борис Пастернак… Че дори с Калдерон де ла Барка:
„калдероновското „животът е сън“
тук свободно се трансформира в „животът е грип“. Според мен обаче едва
ли е нужно да се дълбае толкова далеч
в световната литературна история,
за да се открият аналози с почерка на
Салников – по-близкото е по-близко.
Например Венедикт Ерофеев и „поемата“ (така той определя повестта)
„Москва – Петушки“. Броденията на
Петров из Екатеринбург и мислите,
течащи в главата му, са почти идентични с тия на Веничка: „Вие естествено ще попитате: а по-нататък,
Веничка, а по-нататък – какво си
пил? И аз не съм съвсем наясно какво
съм пил. Помня – това добре го помня, – на улица „Чехов“ изпих две водни
чаши ловджийска. Но има ли начин да
прекося „Садовое кольцо“, без да съм
изпил нищо? Няма начин. Значи, още
нещо съм пил“ („Москва – Петушки“);
„Петров установи, че не изпитва никакви признаци на опиянение, макар
че усещаше известна откъснатост
на съзнанието от тялото, не пълна откъснатост, не, а някакъв едва
забележим луфт между телесното и
умственото, който обикновено се усложняваше от неприятното гадене и
главоболие“ („Петрови“). И нека не ни
подлъгва разликата в „Кой разказва?“:
преживяванията на Веничка и Петров
са току еднакви. Убеден съм още, че
Марина – Снежанката с ледена длан,
хванала ръката на невръстния Петров, неслучайно носи това име – препратка е към едно от най-известните
произведения на Владимир Сорокин,
„Тридесетата любов на Марина“. И
Виктор Пелевин с „Чапаев и пустота“

Алексей Салников, фотография Собака.ru

и „Generаtion „П“ се прокрадва из страниците на „Петрови“ (това П също е
съмнително: защо точно Петрови,
защо не Иванови? Или Дмитриеви – не
по-малко разпространени руски фамилии?). Никак не на пуста почва един
от коментаторите задава въпроса:
„Дали все пак великият призрак на
невинно убития и нееднократно употребяван политически в извратена
форма руски литературен постмодернизъм не е станал тук от гроба и
не настоява да отвори възпалените
си очи?…“. Други промълвяват за магически реализъм: „Събитията, които
се вклиняват в сюжета, ни се струват
просто невъзможни, благодарение на
което възниква желанието да причислим Салников към кохортата на
„магическите реалисти“. (Но магическият реализъм се е превърнал в такъв обяснителен пенкилер, че дето
трябва и дето не трябва, все някой го
халюцинира…)
И все пак каква книга е „Петрови в
грипа и около него“?
Според все същата Галина Юзефович
„Петрови“ – това било книга от ада:
„От всички пукнатини тръгва да се

стича един такъв развеселен хтон и
инфернален ужас“. Подкрепят я мнозина: едни заради инициалите на Игор,
злия гений на Петров, чиято анаграма е АИД (Артюхин Игор Дмитриевич); втори заради броя на главите
в книгата – 9, колкото са кръговете
на Дантевия Ад; трети заради препратката към лейди Макбет – Марина точно като нея не може да отмие
неприятната миризма: „Струваше
ѝ се, че ръката ѝ още мирише на онова дете, но колкото повече я миеше,
толкова по-силна ставаше тази непоносимо тъжна детска миризма“.
Самият Салников фино побутва за
такова четене: „Първата камбанка за
„Петрови“ е била навярно още в училище, след като прочетох разказа на
Борхес за античните богове. Тогава
си помислих: „А в Свердловска област
би живял навярно Аид“. Писателят говори за разказа „Писмената на Бога“, в
който жрецът Цинакан намира в шарките на ягуара послание от боговете.
В слова на Цинакан е прикрит, мисля,
и шифърът за разгадаване на романа
„Петрови в грипа и около него“: „Помислих, че както винаги сме в края на
вековете…“. Тоест книгата на Алексей
Салников не е от ада, книгата на Алексей Салников е от края на времената, от Апокалипсиса. И дори от след
Апокалипсиса…
Всъщност, ако искаме да квалифицираме жанрово „Петрови“, то сякаш на
книгата най ще ѝ отива названието
„постапокалиптичен реализъм“. Светът е приключил, но нито Петров,
нито Петрова, нито който и да е друг
е разбрал това. В хода на разказа един
от героите изрича: „Дълбоко в душата си всички искаме да видим как всичко ще рухне“. Но в действителност то
е рухнало и „Петрови в грипа и около
него“ описват тъкмо този рухнал
свят. Когато: „Сякаш бяха нарязали
живота му на етапи и сега той се намираше в края на един от тези етапи
и му се струваше, че този край е окончателен, като смърт“.
Петрови не са в грипа и около него,
Петрови заедно с всички нас са след
грипа…
Или след COVID-a, все едно…
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Любен Стоев
По случай осемдесетгодишнината от
рождението на Любен Стоев, който
си отиде от този свят през 2016 г.,
след дълго отлагане в градската галерия на Дрезден на 15 октомври се
откри негова самостоятелна изложба, която може да бъде разгледана в
продължение на три месеца.

в Дрезден

Изложбата е своеобразна „представителна извадка“ на авторовото творчество и съдържа едни от най-добрите негови рисунки и картини. Особен
акцент представляват оригиналните
„инсталации“, които трудно могат да
бъдат уподобени на стандартните
решения в тази сфера.
Дрезден е избран неслучайно за дом
на експозицията. През 1963 г. Любен
Стоев завършва висшето си образование в местната художествена
академия, специалност „Графика“, при
Леа Грундиг. Солидната подготовка
при професионалното му изграждане
се комбинира с усвояването и интегрирането на опита на немския експресионизъм (къде другаде, ако не в
Дрезден, родното място на групата
„Мост“!). Той е пленен и от забележителното творчество на Борис Ангелушев – един от най-ярките художници на България, сам следовник на
традициите на политическата графика, немски възпитаник, известен в
Германия под псевдонима „Бруно Фук“,
където се изявява до идването на нацистите на власт. Смея да заявя, че
Любен Стоев е един от последните,
ако не и последният „мохикан“ на онзи
тип изобразително изкуство, който
свързваме с особеностите на софистицирания социален критицизъм в
кавалетната графика.
След завръщането си в България той
разгръща впечатляващо като обем и
тематичен обхват творчество, състоящо се от многобройни рисунки,
графични отпечатъци, колажи, пастели, за да завърши през последните
години с изключително оригинални
пространствени композиции, които
в някаква степен синтезират както стиловите му особености, така
и острата обществена проблематика, характерна за него. Авторът
много пътуваше и обогати своето

Поглед към изложбата на Любен Стоев, фотография Museen der Stadt Dresden/Arlet

творчество с теми и мотиви от Африка, Азия, Южна Америка.
Любен Стоев заема уникално място в
нашето изкуство. Във време, когато
идеалите за социална справедливост,
за съжаление, бяха дискредитирани
и художествено обезличени от убогата естетика на социалистическия
реализъм, той убедително показа, че
каквито и да са политическите системи, социалният рефлекс има място
в изкуството. Обществените недъзи,
особеностите на всекидневния бит,
въздигнат до степен на определена
житейска философия, политическите сътресения, несправедливостта,
тъпоумието на новите „герои“ на политическия преход с техния провинциален манталитет се явяват – парадоксално на пръв поглед – живителна
храна за създаването на силно експресивни образи, ситуации и сюжетни
конфликти.
Несъмнено немският зрител е завладян от горчивата ирония, от понякога
жестокия сарказъм, от абсурдизмите,
изпълващи образните послания на автора, особено в триизмерните фигури в експозиционното пространство.
Тяхната общодостъпна поетика по
никакъв начин не отнема от високото

професионално равнище на пластическата трактовка, отличаваща се
със силно раздвижен щрих, с драстична гротеска, с отчетливи тонални и
цветови контрасти, неочаквани композиционни решения и ясна символика.
Персонажите на прехода, превъплътили се за 24 часа от „борчета“
в мутри и новобогаташи, изпълват
галерията и предизвикват любопитството на публиката. Макар че образният смисъл може да бъде „прочетен“
от най-различни възрастови групи
– от децата до най-улегналите – експозицията се нуждае от определен
дискурсивен и визуален контекст (текстове, снимки, видео), който по-пълно
и цялостно да разкрие някои от спецификите на българския преход, превъплътени в пластични форми.
Творчеството на автора със сигурност ще запази и в бъдеще както
своята духовна и художествена актуалност, така и съкровената си обрана насока, своя автентичен хуманен
характер. Колкото и банално да звучи,
ще ми се да заключа, че изкуството на
Любен Стоев е пронизано едновременно и от обич, и от болка за днешния човек.
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Диана Попова

От войната до
пандемията

Ото Дикс, „Ранен войник“ (Бапом, есента на 1916), 1924, офорт © (Otto Dix) VG Bild-Kunst,
Bonn

Това е изложба за войната и епидемията. В съпоставка. И точно тази
съпоставка прави образите в нея буквално да пулсират със съвременността на въпросите, които поставят,
дори и когато са отдалечени от тази
съвременност с цял един век.
„Гръбнакът“ на изложбата „Изкуство
и политика – конфронтации и съжителства“ в галерия „Структура“ е серията „Войната“ на Ото Дикс.
Че е забележителен художник, знае
всеки, който дори бегло е запознат с
историята на изкуството. В музеите произведенията му се разпознават отдалеч: с брутални, гротескни,
точни и поради това безпощадно реалистични образи на човешкото във
всичките му проявления. То е безпомощно, подвластно на сили, които го
управляват, въвличат го в нечовешки
изпитания заради общи идеи и цели,
които веднага след победата или поражението го оставят насаме със
смисъла на собствения му индивидуален и осакатен живот. В този живот
самотата и празнотата избиват в
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моментно насилено веселие, в показно самочувствие, в плах или подозрителен поглед към чуждия външен свят
и безразличното общество в него.
А погледът на самия художник към
това човешко същество е колкото
разобличаващ, толкова и съчувстващ
– в почти непоносимо за възприемане
съчетание. Така е за мен с всяка картина на Ото Дикс – едновременно ме
отблъсква и неустоимо ме привлича,
вглеждам се в детайлите в опит за
рационален прочит отвъд емоциите,
но те бушуват и неизбежно надделяват. В един момент просто трябва
да отместя поглед, за да се уталожат
до поносимо ниво и да се върна пак към
произведението. И така до безкрай...
В музеите мога да си спестя това изпитание. Разпознавам Ото Дикс отдалеч, страхливо не искам да навлизам
в неговия свят, оправдавам се с много
други неща, които има за гледане, а
пък и време нямам – и го подминавам с
бръснещ поглед, така да се каже.
В тази изложба подминаването е невъзможно. Напротив даже, внимателното разглеждане става особено

„Изкуство и политика –
конфронтации
и съжителства“,
галерия „Структура“,
от 27 октомври
до 9 декември 2020 г.
важно заради съпоставката с текущата пандемия. В петдесетте графики от серията „Война“, които Ото
Дикс създава в периода 1923–1924 г.,
образите са в градация, в определена
последователност сякаш, в ритъм със
свои вътрешни амплитуди и акценти.
При акцентите четливите реалистични образи на места са преплетени със символични в органично цяло,
потопено в кълба от мрак. В амплитудите е само мракът – нагнетено в
някакъв (условно казано) пейзаж усещане за огромна, невъобразима и фатална разруха. Обаче названията са
конкретни, указват места и гледки,
за които художникът лично свидетелства, че е видял. И това неимоверно
усилва въздействието им.
„Когато си млад, не осъзнаваш колко
дълбоко си засегнат“, казва художникът. Поне десет години сънува войната, в която е участвал – и рисува кошмарите си в тези офорти като начин
да се освободи от тях. И така създава
образа на войната. Силно е въздействал на съвременниците си, самите те
– свидетели, участници и потърпевши от нейния ужас. Създал го е и за
следващите поколения, за нас, които
не сме го преживели и само знаем за
него. И не е просто „поука“ по линия на
знанието, а максимално възможният
сетивен и емоционален опит, който
само изкуството може да предаде.
„Ранен войник“ – с ужаса на осъзнаването и безсилието; „Танц на смъртта“
– с мъртви тела, увиснали като марионетки по телени мрежи; „Войнишки
гроб между фронтовите линии“ – със
спокойствието на кръста сред озверели нечетливи кошмарни образи...
Не, няма да изброявам повече, серията
просто трябва да се види и преживее.

Представени са и последствията от
войната. Спонтанното инстинктивно желание за живот, за удоволствия
и за забрава при все още наличните
и видими опустошения от нея. После
остават невидимите – като травми и
за отделния човек, и за обществото.
Лекуват ли се те и как, е въпросът?
Особено когато самите общества се
променят и възгледите еволюират...
Войната продължава да присъства и
чрез работите на други художници в
изложбата. Има ли значение, че става
дума вече за Втората световна война? Постоянното използване на филца
като материал в работите на Йозеф
Бойс е също свидетелство за личното
ѝ преживяване. Дали неговото спасяване от сваления му самолет – от татари в Крим, увили раненото му тяло
в животинска мас и филц – е действително, или плод на въображението му,
сякаш няма голямо значение. Филцът
сам по себе си бележи травма в изкуството му, колкото лично, толкова и
социално критично в посланията си.
Така например „Начинание“ (1973 г.)
включва цинкова кутия с фотография
на капака, представяща Бойс и негови
близки, които гледат фантастичен
сериал по телевизията, а в кутията
е фотоапарат, чийто обектив е покрит с филцово кръгче. Прочитът е
възможен в много посоки – търсене
на спасение и бягство в друг свят, но
и манипулативната сила на телевизията; желание/нежелание да видиш,
заснемеш и съответно да приемеш
реалността, а и за коя реалност става дума...
В тази посока в изложбата идва сякаш и „Мечтана нощ“ (1943–46 г.) на
Ханна Хьох – известна с колажите и
фотомонтажите на политически и
феминистки теми, в които използва
образи от популярни издания. Войната преживява в уединение в Берлин,
доколкото изкуството на дадаистите, към които тя принадлежи, е обявено за „дегенеративно“...
Свидетелство за войната е и „Чичо
Руди“ (2000 г.) на Герхард Рихтер.
Наглед просто архивна фотография на усмихнат млад мъж, позиращ
във военна униформа. Но снимката е

Ото Дикс, „Трансплантация“, 1924, офорт
© (Otto Dix) VG Bild-Kunst, Bonn

размазана – и тази намеса в нея превръща чичото на художника в един от
безкрайна поредица войници, въвлечени и загинали във войната. Всеки е
бил цял собствен свят, всеки е имал
своите близки, всеки от близките
носи своите травми от войната и ги
предава нататък...
През такава „множественост“ може
да се прочете и инсталацията „Бели
сълзи“ (1992 г.) на Гюнтер Юкер –
свързана колкото с вечните, толкова и с текущите вълнения на
човечеството...
И тук идва „Пандемична звукова карта“ на Антони Райжеков. Интерактивната инсталация трансформира в
звук статистически данни за разпространението на вируса SARS-CoV-2 по
света, използвайки броя на всекидневните инфекции в отделните държави.
Върху метална карта на света зрителят може да използва 186 превключвателя – по един за всяка от страните,
и да състави и чуе „своя“ картина за
развитието на епидемията. Много
е мелодична, вече опитах. А докато
слушах – с усещането, че именно аз управлявам епидемията – си мислех тя
война ли е? Кой всъщност я води, кой
я ръководи и в името на какво е тя?
В контекста на изложбата тези въпроси възникват съвсем естествено,
струва ми се.
Пандемията беше представена като
война, поне в началото и съвсем
конкретно у нас. Брифинги на щаб
във военни униформи, извънредно положение, докладване на брой жертви, страховити картини на чували с
трупове... Врагът обаче е невидим, се
каза. С което всеки от нас се озова едновременно в позицията и на войник,
и на потенциален враг, и на уплашено цивилно население, което трябва

безвъпросно да изпълнява инструкциите на властта. Обаче епидемията
не е война – казва обществото, което
не иска да се разпадне до популация за
опазване, не иска да вижда в другия
враг в качеството му на потенциален
вирусоносител, не иска да предаде и
загуби правата по рождение, които
всеки от нас има, впрочем благодарение именно на поуките за човечеството от Втората световна война. Кое е
по-важно и кое ще надделее – оцеляването или достойнството, ценностите или оголеният живот, инстинктът или разумът в крайна сметка?
„Променящата се колективна звукова
картина отразява различните подходи, контрол или липсата на такъв,
мащаба, разпространението и текущите огнища на вирусната инфекция. Създаването на инсталацията
е провокирано от въздействието на
пандемията, която почти „изключи“
световната икономика и предизвика криза на социално, политическо и

Ото Дикс, „Ленс е бомбардиран“, 1924,
офорт © (Otto Dix) VG Bild-Kunst, Bonn

културно ниво“ – пише на етикета
към „Пандемична звукова карта“ на
Антони Райжеков.
Криза е точната дума, струва ми се.
Пандемията е само причината за нея...

сцена

Е

„Серотонин“, реж. Крис Шарков,
фотография Стефан Н. Щерев

Н

С

Ц

Анелия Янева
Крис Шарков
Ина Кънчева
Василена
Серафимова
Тарек Ассам

А

53
Анелия Янева

Врагът вкъщи
„Кой се бои
от Вирджиния Улф“
и „Бившата мис на малкия
град“ се спускат в геената
на семейния ад
Любов-ненавист, жестокост-нежност, отчаяна самота в съжителството, мъчителна зависимост от
другия – това е бракът на нереализиран житейски и професионално
университетски преподавател от
Нова Англия и неговата съпруга, която всекидневно, саморазрушително и
със садистична наслада му отмъщава
за провалите. Най-странното е, че в
тази жестока и същевременно весела
пиеса осезателно се усеща присъствието на Бог. Което, разбира се, е
донякъде абсурдно. Но той (Бог) е със
зачервени очи, защото през цялото
време, от начало до край, плаче. За
нас? – казва Кама Гинкас, един от водещите руски и световни театрални
режисьори, за пиесата на Едуард Олби
„Кой се бои от Вирджиния Улф“.
Седемдесетгодишна старица и нейната четиридесетгодишна дъщеря,
останала заради майка си стара мома,
живеят като затворници на върха на
кален хълм сред ирландската пустош.
Целта на майката е на всяка цена –
даже това да са любовта и щастието
на дъщеря ѝ – да я задържи при себе си.
Битката на дъщерята е да се откопчи
от мъртвата хватка. Предизвестено е, че тоталната всекидневна война
между две уж близки същества няма
да донесе нищо хубаво и неизбежно
ще завърши с ужасен край. В ролята
на Чеховата пушка тук влиза един ръжен, но и той ще свърши работа, за да
се сложи кървава точка на черната
комедия на Мартин Макдона „Бившата мис на малкия град“.
Нещастието (в частност семейното)
е вековечна тема за интерпретиране в изкуството. Лев Толстой е казал
всичко още в първото изречение на
„Ана Каренина“: „Всички щастливи семейства си приличат, всяко нещастно семейство е нещастно посвоему“.
Което не му пречи после да напише цял

„Бившата мис
на малкия град“, реж.
Владимир Люцканов,
фотография
Гергана Дамянова

роман по темата. Същото е и с американската драматургия – от Юджийн
О`Нийл през Тенеси Уилямс до Олби.
Има само един вид щастие, но нещастието е във всякакви форми и размери. Толстой го е казал. Щастието
е алегория, нещастието – история,
пише Харуки Мураками.
След „Братя Карамазови“ (2005) и
„Куклен дом“ (2007) режисьорът Стоян Радев продължава пътя си през геената на семейния ад с „Кой се бои от
Вирджиния Улф“ (МГТ „Зад канала“;
преводът, както и изборът на глагола
„бои“ вместо наложилото се „страхува“ в заглавието, също са негови).
В ролята на съпруга Малин Кръстев е
в един от своите актьорски възходи.
Той играе с безупречен усет за баланс
в този трагически фарс. Неговият
Джордж е взривоопасен коктейл от
безкрайно самоунижение, трудно постигнато отстранение, ненавист
и парадоксална жалост, граничеща с
любов, мъдър цинизъм, сила и неувереност. Героят на Малин Кръстев все
още не е скопен от жена си въпреки
житейското си фиаско, несъстоялата се кариера, непубликувания роман
и бездетния брак, който като вехтозаветно проклятие тегне над тях. И
двамата с Марта (Ирини Жамбонас)
са пропити от зъл сарказъм един към
друг. (При Ирини Жамбонас обаче (все
още) отсъства финото боравене с детайла при резките психологически обрати, преминаването ѝ от истеричен

крясък към говореща пауза и страшна
тишина е някак еднопланово, не съдържа в себе си бездната в образа на
героинята.) Не им остава нищо друго,
освен да се удавят в алкохол и да разиграват садо-мазохистични игри, в
които Джордж е истински виртуоз.
В тях въвличат и младата семейна
двойка Ник (Владимир Зомбори) и Хъни
(Каталин Старейшинска), дошла късно през нощта по покана на Марта
за последно питие след парти в университета. Играта, която играе всеки от протагонистите в пиесата на
Олби, е не само ревностна, но и много
перфидна и брутална. И двете двойки
съчиняват фантазии за своя съвместен живот в донякъде несъзнателен
опит да облекчат болката. Джордж и
Марта си измислят син, когото в кулминацията на своето ожесточение
към Марта Джордж „убива“. Такава е и
историята за бременността на Хъни
(въображаема или реална, завършила
с аборт, си остава загадка). В хода на
пиесата маските падат и четиримата се разкриват в истинския си вид
както пред себе си, така и пред останалите. А това демаскиране (сякаш) ги
прави свободни.
В създадения от Олби семеен ад няма
типология. Има две ужасяващи лични,
единствени в своята безизходност
брачни истории. Но докато раните
у героите на Олби са вътрешни, при
Макдона, както в повечето случаи, се
лее кръв.
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се освободи от нейния тотален контрол. Когато изгаря любовното писмо
на Пато Дули (Николай Луканов) до Морийн, тя необратимо променя живота
и на двете.
Визуално почти неузнаваема, Станка Калчева може да бъде разпозната
единствено по типичната за своя
актьорски натюрел мекота, която
предава и на героинята си. Но тази
мекота сега е като ярките багри на
растенията хищници – нейното предназначение е да предразположи набелязаната жертва и да я направи лесна
плячка. Зад нея дебне коварство, което може да бъде смъртоносно. Макар
и надживяла майка си, на финала Морийн е вече вътрешно нежива.
Само очите на влюбен мъж могат да
видят в Морийн „кралица на красотата от Лийнан“ (както е оригиналното
заглавие на пиесата). Искра Донова,
припознавана от режисьорите обикновено за образи на силни, надарени с
харизма жени, тук също е неузнаваема. Но не благодарение на грима, а
заради чувството на безнадеждност
и безизходица, с които е просмукана
нейната Морийн.
Сценографията на Валентин Шурелов
още повече нагнетява безнадеждността. Убогостта на създадената
от него среда сякаш поглъща като
тресавище всеки, попаднал там.

„Кой се бои от Вирджиния Улф“, реж. Стоян Радев, фотография Стефан Н. Щерев

В „Бившата мис на малкия град“
(Младежки театър, реж. Владимир
Люцканов) се води война. Война, в
която е трудно да се посочи кой е прав
и кой виновен. Война с нейните неизбежни жертви. Пък била тя и война
между две жени в кухнята на откъснат от света ирландски дом. Колкото
по-силен е стремежът на дъщерята
(Искра Донова) да промени живота си
и да се изтръгне от семейния затвор,
толкова е по-изобретателна майката
(Станка Калчева) в желанието си да я
превърне в своя вечна робиня.
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Банална, някой би казал, битова история, която може да се случи навсякъде. Историите на Макдона обаче са
всичко друго, но не и битово банални.
И той като Олби показва травмите на
света по най-болезнения начин. Пиесата му съчетава натурализъм, гротеска и клоунада и дава възможност
на актьорите сякаш да пребивават в
две измерения: психологическо и гротесково. Мег не само издевателства
над Морийн, но като че разиграва
всекидневни спектакли с една-единствена цел: да не допусне дъщеря ѝ да

Представлението, което гледах на 29
октомври, мина доста неравноделно като ритъм. Докато в началните
сцени между Искра Донова и Станка
Калчева имаше енергия, хъс, появата
на Николай Луканов уби набраната
инерция и разми фокуса. Единствено сцената с писмото подсказва потенциала, който носи този образ и
способността на Луканов да извлече
максималното от него. Актьорът,
който успя да изтегли убедително и
в същото време „като на игра“ нишката на своя образ от начало до край,
беше Николай Владимиров (Рей Дули).
Но ако на спектакъла се даде шанс да
порасне, да се развие, зрителите ги
очаква наистина великолепно актьорско надиграване.
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Серотонин
и театърът
Режисьорът Крис Шарков
за Мишел Уелбек
и модерния свят
пред Виолета Цветкова

В годината, в която и хората, и театрите са в непредвидено изпитание,
режисьорът Крис Шарков дръзва да
дълбае в човешката душа именно на
сцената с текст на всепризнат провокатор. Спектакълът „Серотонин“
по романа на Мишел Уелбек е като емблема на времето, в което живеем. В
него са мъжете и жените на XXI век,
препускащи през живота, кариерата
и секса, а „задължителният“ антидепресант е безсилен пред отчуждението, тъгата и липсата на щастие.
Шарков си „играе“ с текста първо
като драматург, а после и като режисьор с талантливи съмишленици
(актьорите Васил Читанов, Ирмена
Чичикова, Ивайло Драгиев, Биляна
Георгиева, Веселина Конакчийска, Боряна Маноилова и Николай Николаев,
художниците Илияна Кънчева и Елис
Вели, композитора Емилиян Гацов-Елби). „Серотонин“ в Театър „Азарян“ е
спектакъл, с който ще се помни този
сезон.

Преди пет-шест години в Париж
гледате спектакъла „Елементарни
частици“ по романа на Уелбек – оттам ли тръгна пътешествието ви
към „Серотонин“?
Действително през 2014 г. гледах
много силна постановка на „Елементарни частици“ на есенния фестивал
в Париж. Чета Уелбек обаче от десетина години, познавам романите му и
смятам, че гласът му е много важен за
съвременното европейско общество.
За мен театърът трябва да е открито изкуство, да се занимава смело и
директно с проблемите на света и
човека, затова исках да направя спектакъл, който да се изразява по този
начин. И тъй като не открих такъв
глас никъде другаде в съвременната
драматургия, някак естествено се

„Серотонин“, реж. Крис Шарков, фотография Стефан Н. Щерев

обърнах към прозата на Уелбек, която
представя по толкова дълбок начин
времето, в което живеем.

Романът излезе през 2019 г., но пиеса няма, затова адаптирате повече
от 300 страници към театралната
сцена, и то като независим проект.
Казваха ли ви „това няма как да
стане“?
Да, още повече че за пръв път драматизирам роман. Започнах сам през
миналата зима на личния си компютър. Издателят на Уелбек в България
– Георги Борисов („Факел експрес“), ми
изпрати книгата на файл, месец-два
препрочитах текста и прехвърлях в
отделна папка всяка сцена, която ме
интересуваше в театрален план. Тоест първият етап от драматизацията беше абсолютно самостоятелен.
С тази версия започнахме репетиции
на маса, по време на които сглобихме
втора версия, базирана на отношението на актьорите към материала.
Слушах внимателно как изчитат текста и усещах кой откъс е ненужен за
общия театрален замисъл. Така се
появи и финалната версия, която

зрителите вече видяха, а аз усетих
режисьорската свобода и сладост да
се прави адаптация на роман. Структурата на Уелбек е запазена, всяка
линия от романа е в драматизацията,
но интересното е, че спектакълът
започна да се гради още на драматургично ниво – нещо рядко при работа с
пиеси. Там действията на режисьора
са следствие на вече написаното, а
тук се случва паралелно.
Разбира се, много хора бяха скептични, че от Уелбек може да се получи
театър. Не е типичният автор, който просто разказва една история.
Да, в повечето му романи има гениални, много любопитни сюжети, но
той е доста сложен като начин на
изразяване, като структура. В рамките на едно изречение сменя няколко жанра, няколко нагласи и гледни
точки към света. Дори, подобно на
Пруст, е последовател на потока на
съзнанието…

Но е и доста четивен.
Много е четивен, но при него няма
матрици, както е при някои автори –
няма матрица на сюжет, на това как
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окрупним нещата и да се получи минималистично решение, съобразено с
тази сцена.

За конкретни актьори ли адаптирахте романа, или по-късно разпределяхте ролите?

„Серотонин“, реж. Крис Шарков, фотография Стефан Н. Щерев

трябва да се пише. При Уелбек е много
важен изказът освен съдържанието.
Естетиката на изказване при него
вече е съдържание. Другото, поради
което текстът му трудно може да
стане за театър, е, че през цялото
време той държи интимен диалог с читателя. Аз изпитвам чувство на силно приятелство, четейки романите
му. Все едно чета писмо от приятел,
който знае много повече неща от мен
за мен самия. На тази интимна връзка, която той поддържа постоянно
с читателя, ми се искаше да придам
театрална форма, а това няма как да
стане по матрица. Става по един невидим начин.

В романа почти липсва диалог, а на
сцената част от размислите на
главния герой Флоран-Клод се изговарят от останалите персонажи
– това ли е „невидимият начин“,
за който говорите?
Да, разчитах на този ход – не само
един, а всички на сцената да отговарят за текста на протагониста, който вероятно е самият Уелбек, както
обикновено е в романите му. В това
отношение много важни сцени за мен
са прологът и епилогът – в тях всички актьори заедно са Флоран-Клод.
Строго интимният свят на протагониста не разказва за конкретен персонаж, а за повече хора, за цялото общество. Съществува една обща душа
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въпреки всички индивидуални специфики на героя, а ние се занимавахме
именно с нея на репетициите. Всъщност в романа има малко текст, изказан от друг персонаж. Всички герои
са малко или много субективна проекция на Флоран-Клод. В сценичен план
това е похват, познат по-скоро от
епическия театър, където задачата
на актьора не е просто да се идентифицира с един персонаж, а да придаде
лична позиция и цялостен смисъл на
материала.

Говорите за липса на матрици при
Уелбек, а при вас пък липсва матрица на постановката. Пространството е разчупено по особен начин
– Театър „Азарян“ ли беше в представите ви, докато адаптирахте
текста?
Постановката е мислена за този театър, чиято специфична архитектура с два въртящи се кръга и публика,
разположена в полукръг, съвпадна с
нашата визуална концепция за сцената хапче. Оттам дойде идеята за
огромната бяла таблетка, която да
стои максимално условно. При такъв
тип адаптация, която е по-близко
до Брехтовия театър, ние не търсим илюстрация на всяко от многото
пространства, в които се развива
романът. Протагонистът пътува из
цяла Франция, движи се в годините, а
с един едър условен ход ние искахме да

Паралелно се случваше. За някои от
ролите вече бях говорил, за други преговорите с актьорите съвпаднаха с
написването на драматургията. За
мен беше важно още на репетициите на маса да разбера мнението им
по казусите, а не само по качествата
на самия текст. Всъщност може би
във всяка моя работа в една или друга
степен вземам предвид рефлексията
на актьора към даден проблем. Важно
ми е да избирам актьори, които разискват текстовете.

При Уелбек разискваните проблеми
са тези на човечеството ни днес,
а той самият е колкото възхваляван, толкова и ненавиждан. Повече смелост или повече чувствителност към съвременния свят се
иска, за да дръзне един режисьор да
го постави?
Мисля, че чувствителност към днешното време има в много от моите
спектакли, независимо дали правя
съвременни постановки, или не. От
една страна, споделям в голяма степен погледа на Уелбек към света, а от
друга – мисля, че той някак е присъствал и в режисьорския ми поглед към
други пиеси. Дори съм ползвал фрагменти от негови неща в други спектакли. Тоест за мен то е като своеобразен край на някакви трепвания по
темата за съвременността. Хайде да
не кажем „край“, да го наречем кулминация. Отношението ми към Уелбек е
тлеело в предишни мои спектакли и
сега излиза в най-чист вид.
Наясно съм, че мнозина, дори хора,
чийто вкус уважавам, не приемат романите му, чувстват се засегнати на
сексуална тема, на тема политическа
коректност, просто защото Уелбек
понякога е много открит в критиките
си към либералния свят. Но пък той
никога не е еднопланов автор. При
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него винаги има доза ирония дори към
самия себе си, към личната му гледна
точка. И в крайна сметка всичко, което изразява, независимо дали е в сферата на циничното, на сантименталното, или на чисто документалното,
то винаги има голяма цел. В романите
му има огромен казус – дали съвременният човек от началото на XXI в.
е способен да преодолее култа към
телесното, към материалното; дали
всъщност човекът е изчезваща единица, или не е. Така че на Уелбек всичко
може да бъде простено, защото той
се цели много нависоко.

Неговият Флоран-Клод е на 46, но
казва, че е „уморен от живота, секса и любовта“, че е „нищо повече
от една несъстоятелна мижитурка“ – това ли е масовият европейски типаж от XXI век?
Умората е в екзистенциален план. В
никакъв случай не е във физически,
дори при Флоран, чиято възраст не
предвещава умора от живота – подобно на Чеховите персонажи в „Платонов“ и „Иванов“, които също много
рано се отказват от живота и от света. Умората е на мислите, на вярата,
на духа. Уелбек е стигнал до хитрата
метафора, че чрез приемането на измисления антидепресант „Капторикс“ мъжът губи либидото си и не
може да се възпроизвежда. А човек,
като не може да се възпроизвежда,
това е колкото пиперливо, толкова е и
точна метафора на времето, в което
живеем. Има го във всичките му романи. Въпреки че се обявява за атеист,
при него винаги прозира усещане за
нуждата от второ пришествие едва
ли не. Както преди повече от 2000 г.
християнството е променило човечеството, така и при героя в „Серотонин“, и при средния европеец я има
кризата на съществуването, има
нужда от нещо радикално ново. Нуждата от нещо мощно, което да промени живота на съвременния европеец.

Измисленото спасително хапче поставя пред сложна дилема героя
– дава щастие, но отнема либидо
– но това все пак е литература.
Накъде би се наклонила везната в
реалността?

Дилемата либидо или щастие ли?!
(Смее се.) Ами не знам… Либидо, разбира се. Всъщност чак сега си давам
сметка, че този казус в „Серотонин“
прилича на „Прекрасният нов свят“
от Олдъс Хъксли, цитиран от Уелбек в
„Елементарни частици“, а още по-често от критиците на съвременния
свят. В този роман антиутопия от
1932 г. лекарството „сома“ дава измамно щастие, а човечеството вече
не се възпроизвежда по естествен
начин.

се възприемат те от обществото,
толкова по-маргинализирани ще продължават да бъдат. И целият култ
към технологиите, към биологията,
дори към биологичния човешки живот,
който наблюдаваме сега, за мен е много тревожен. Не мога да кажа докъде
ще доведе, но имам реална тревога, че
човекът е на изчезване и промяната
на цивилизацията се случва неусетно.
Може би наистина живеем в друго време, с други нагласи. Това е тревожно
време за духа.

Уелбек критикува политкоректността, неолиберализма, отчуждението и т.н., които отдалечават
модерния човек от изконните кодове, заложени в него – близо ли сме
до катастрофа на човешкия вид?

Тази тревожност се поражда и от
онова, което се крие зад бруталния
понякога цинизъм на Уелбек – самота, ранимост, отчаяние, лоши
предчувствия, вик за любов и в
крайна сметка тъга…
Много тъга има при Уелбек.

Това като че ли е общо състояние
в „щастливото“ ни консуматорско общество, за тъгата пишат
и най-четени днес наши автори.
Води ли ни тъгата към търсене
на измамно щастие, може ли да ни
превърне в не-хора?
Не, за мен тъгата в случая е много ценно нещо, което като хора все
още можем да притежаваме. Самият факт, че обговаряме някаква реалност – дали през литература, или
през театър – също е част от духа.
Обговаряйки тъгата, ние продължаваме някаква работа на духа. За
мен по-тревожна би била липсата ѝ.
По-тревожен от тъгата би бил дори
разумът. Все още си мисля, че тя може
да ни сплоти..
„Дивата патица“, постановка на Крис
Шарков в Народния театър, награда Икар
2019 за сценография

Уви, мисля, че тревогите на Уелбек
не са само фикция. Аз също имам силна тревога от изчезването на духа.
2020 г. е кризисна в целия свят и поставя по директен начин именно проблема за духа. Днес сме свикнали, когато говорим за дух, за култура, да ги
приемаме като абстрактни неща. Голяма грешка! Колкото по-абстрактно

Своеобразно мото на спектакъла
ви е „Една цивилизация умира просто от умора“ – нужен ли ни е нов
обществен ред?
Много е специфично времето, в което
живеем. Неусетно губим много неща.
В „Серотонин“ Уелбек казва, че XXI
век е нещо като век „в повече“. Тоест
както във футболните мачове понякога се доиграват още пет-шест
минути след обичайните 90, така и
тези 20 години от новия век може би
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Крис
Шарков

Крис Шарков е роден на 10 ноември 1984 г. в София. Завършва театрална режисура през 2008 г.
в класа на проф. Красимир Спасов. Стажант-асистент е на
Явор Гърдев (в постановките
„Пиеса за бебето“, „Крал Лир“,
„Калигула“ и филма „Дзифт“),
дебютира като режисьор с
„Макбет“ от Мюлер и „Господин Колперт“ от Гизелман.
Преди „Серотонин“ от 2020 г.
прави поредица от постановки по Ибсен – „Куклен дом“,
„Народен враг“, „Хеда Габлер“
и „Дивата патица“, „Презрението“ по филма на Годар, „Лив
Щайн“ от Нино Харатишвили, с които печели и награди.

са доиграване на предната цивилизация. Има такова необяснимо общо
усещане. Аз също мисля, че това е
време, което има нужда от съвършено нова, както Уелбек се изразява, метафизическа мутация, каквато е било
християнството преди 2000 г. Тоест
наистина има нещо изчерпано в това
време, нещо пределно…

Преди модерния Уелбек често се
занимавахте с Ибсен и някак закономерно след проблемите на патриархалността доведохте тези на
модерността. Бихте ли се върнали
към класиката?
В това крехко за театрите време
няма как да го прогнозирам, защото
ситуацията често сама си избира драматургията. Нямам представа какъв
ще бъде следващият ми проект; не
мога да се отпусна, да мисля чисто
творчески за това. Рано или късно
ще се върна отново към класиката.
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Някъде там, в драматургията на Ибсен, започват моите интереси. Още
там виждам подобни проблеми, така
че за мен не е чак такова голямо разграничението между неговата драматургия и модерната драма днес. Това
е постоянно продължаващ диалог.

Казвате „крехко време за театрите“, но още преди пет години твърдите, че „театърът няма как да
е спасителен архипелаг, независим
от всички процеси, които се случват в обществото ни“, че „болестите на властта имат своите
метастази и в театрите“. Какво
е усещането ви днес, когато болестите на властта вече „крещят“?
Като съвсем млад режисьор вероятно съм имал илюзии, че в театъра
ние можем да бъдем вътрешни имигранти, но е ясно, че това няма как да
стане. То може да се случва в отделни проекти и заедно с хората, с които работим, да се абстрахираме от
реалността, но това са частни случаи. Те не променят общата картина на театъра. И начинът, по който
се организират изкуствата, е много
свързан с политиката. Културата и
политиката са неразривно свързани
и когато има криза на културата в
политиката, няма как да има висока
култура. Това съм имал предвид тогава и днес го твърдя с още по-голяма
увереност. И колкото и ние, творците, да се опитаме да бъдем вътрешни имигранти, да създаваме светове,
в които властват други закони, а не
тези на алгоритмите, на политическата манипулация и болестите на
властта, то е много частно. Това са
малки победи, които в никакъв случай
не могат да компенсират липсата на
култура в политиката и съответно
липсата на култура в обществото.
Това, че са неразривно свързани, можем да го видим във всяка европейска
държава – начинът, по който е структурирана културата, е пряко свързан
със самата държава.

Работите и в държавни театри,
и на независими сцени – това ли е
успешният алгоритъм днес за един
артист?

Да, мисля, че тази комбинация е може
би единствената възможна. Ако работя само в независими проекти,
съм обречен на абсолютна маргинализация и бедност; ако работя само
в държавни театри, съм обречен на
художествена несвобода. Някакво
спасение е да се комбинират двете
неща. Дори да ми се струва все по-невъзможно, през годините винаги съм
намирал начин за комбинация на независимия и държавния театър.

След вододела, наречен COVID-19,
накъде виждате пътя на „новата
нормалност“?
Не вярвам, че светът ще бъде различен, както се заговори още през март,
но мисля, че ако е различен, той би бил
още по-жесток от преди. Не вярвам
също, че хората и културата могат да
съществуват дигитално. Обективно
погледнато, сме изправени пред реална криза на човешкото съществуване,
на това да съществуваме заедно. В
тази криза всички клишета, че трябва
да приемем друга нагласа, не работят.
Разбрахме го през последните месеци.
Независимо дали има политически момент в корона кризата, или не, човекът е застрашен. Не само биологично,
а и в духовен план. И аз лично не намирам разрешение на това нещо. То със
сигурност не е в дигитализацията,
всяка една от мерките е античовешка и ние трябва да си дадем сметка, че
това не е нашият свят. И да се борим
за него. Не знам как, но по възможно
най-безопасния и за духа, и за тялото
начин трябва да си го отвоюваме, защото човешката заедност, културата да обменяме всякаква телесна информация заедно – това е, ако щете,
дори част от сътворението на света. Не можем да се приспособим и не
бива да искаме да се приспособим към
другото, а трябва да намерим начин
да си отвоюваме човечността.

Тоест маски долу?
Не (смее се), нямам решение. Трябва да
се намери някакво решение, но аз го
нямам. За съжаление.
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СамоДиви
в паралелни пространства
Ина Кънчева (сопран)
и Василена Серафимова
(перкусии) в разговор
с Мария Панайотова
за митовете и музиката
Минало, настояще, бъдеще. Непознато, което става познато, защото му
се доверяваш. Пълни с живот композиции и баланс между традиционни
мотиви и съвременни форми. „СамоДиви“, които не се страхуват да играят в паралелни пространства. Ина
Кънчева и Василена Серафимова създават един спектакъл, който имаше
своята премиера в София и Варна в
края на октомври като част от фестивала „Камералия“. В програмата
бяха включени творби на Петър Дундаков (премиера), Румен Бояджиев-син
(премиера), Александър Танев, Георги
Златев-Черкин, Парашкев Хаджиев,
Джоакино Росини, Джузепе Верди, Морис Равел и др. Визиите и дизайнът са
дело на Мариета Ценова,

Защо „СамоДиви“ и защо сега?
Ина Кънчева: Според Юнг онези жени,
които блестят със светлината на
слънцето, са нещо като анима фигури
и за мъжа те олицетворяват архетипа на самия живот. Тази женска енергия и импулсът за живот са важни в
цялото ми изразяване като артист.
Не следвам непременно прототипи,
а се омагьосвам от мистерията на
техните истории и характери. В тази
„перформативна гестика“ започваме
да си измисляме образи. Така стигнахме до самодивите като извор. Истината е, че този проект беше в сърцето ми отдавна, но търсех точния
партньор. Някой, който да бъде себе
си, а и мое начало и продължение. Така
се намерихме в симбиозата на ритъм
и мелос. Оказа се, че харесваме много
онази популярна книга, „Бягащата с
вълци“ на Клариса Пинкола Естес. И

мислим за по-доброто бъдеще, в което ще можем отново да сме свободни.
Вие представяте самодивите като
чисти и истински, божествени, но те
могат да бъдат и много щури, да доведат до лудост, та дори и до смърт,
те крият в себе си необятна и необяснима сила. Именно тази палитра,
преплитането на знайно и незнайно
ни вдъхнови в изготвянето на първия
вариант на нашия концерт-спектакъл. Нашият проект бе подпомогнат
от Фонд „Култура“ по програмата
„Творчески инициативи“ и започнахме
да работим по създаването на един
видеоалбум с част от програмата,
която представихме на фестивала
„Камералия“ в София и Варна. Стилистиката на костюмите ни е на Мариета Ценова, с която ще продължим да
работим върху визията на нашите
СамоДиви.
Ина Кънчева и Василена Серафимова,
фотография Бояна Татарска

двете с Василена нямаме умора. Срещам много хора, изморени, отегчени,
а търся друго.

В семантиката на думата „самодива“ са заложени „чистота, истина“, от една страна, и „божество,
богиня“, от друга. Такова е и усещането от вашия спектакъл. Вие
с какви чувства създадохте този
проект?
Ина Кънчева: Още известно време ще
го създаваме. Не защото не сме дефинирали желанията си, а защото има
такова голямо разнообразие на митове и музика, които искаме да преплетем, че ще ни трябва още време,
докато решим да следваме само автентичните нишки или да се повлияем от личния емоционален музикален
избор.
Василена Серафимова: Пролетта на
2020 г. беше тежка за всички ни и
двете с Ина имахме потребност да

С каква енергия се стремите да
заредите проекта?
Ина Кънчева: Търсим много инструменти за изразяване, искаме да създадем магическа, имагинерна музикална
история, която рефлектира върху
идеята за съвременната сила на жената. Но онази жена, която не си е самодостатъчна, а има нужда от сцена
за своя непрестанен любовен ритуал.
Една постоянна вариационна форма на
общуване, сенсуален танц, загадъчна
провокация през изненадващи теми.
Василена Серафимова: Енергията, с
която работихме върху изготвянето
на програмата, беше многолика. Започнахме да мечтаем през пролетта,
по време на наложената карантина.
Започнахме да репетираме през лятото, между морето и планината. Продължихме през есента – между София,
Берлин и Париж… Ще продължим и с
идването на зимата и новата карантина. Това е изключително непознат
и непонятен за нас живот, от който
се опитваме да вземем най-хубавото –
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Ина Кънчева учи оперно пеене в Националната музикална академия „Проф. Панчо
Владигеров“ в София. Следват стипендии за Европейския оперен център, Манчестър, Фондация „Арена ди Верона“, „Академия Киджана“, Център за усъвършенстване
„Пласидо Доминго“ – Palau de les Arts. Участва в майсторските класове на Ирина
Гавриловичи, Монсерат Кабайе, Райна Кабаиванска, Лео Нучи, Анна Луиза Кова и др.
Лауреат е на множество престижни отличия, сред които „Млади музикални дарования“, конкурса „Панчо Владигеров“, „Музикант на годината“ 2002, международните
конкурси „Монсерат Кабайе“, „Мануел Аусенси“, „Спирос Аргирис“, DEBUT, „Виоти“ и др.
От 2006 г. е член на трупата на Щутгартската опера, където изпълнява ролите на
Виолета от „Травиата“, Графиня Адел в „Граф Ори“, Лучио Чина в „Лучио Сила“, Микаела
в „Кармен“ и др. Извън оперния театър в Щутгарт ангажиментите є включват ролите на Памина, Фиордилиджи, Елизета, Дораличе, Жулиета, Джулия, Джилда, Лиу и др.

времето за размисъл, за експеримент
и работа… И наблюдаваме смяната
на сезоните, които ни съпровождат,
защото енергията на природата е основната сила на „СамоДиви“. Харесва
ми да мисля за всички тези природни
промени, защото така усещам по-ясно структурата, а и си представям
това непрекъснато движение, което
е около нас и с което сме неотменимо
свързани.

Няколко пъти в тези около 90 минути на „СамоДиви“ съвсем съзнателно си затварях очите, за да
почувствам по-силно симбиозата
между ритъм и мелос. И си дадох
сметка, че тя е следствие от една
друга симбиоза – между Ина и Василена. Как се „намерихте“ вие
двете?
Ина Кънчева: Пътеките ни се преплетоха заради друг наш бъдещ проект,
свързан отново с музиката, но посветен на децата. От първия момент си
заговорихме за нещата, които ни интересуват извън сцената. И на двете
ни се правят неща извън ординерните
понятия.
Василена Серафимова: Свърза ни
проектът МузикаЕ, образователен
проект, подготвен от Ина Кънчева,
за популяризирането и връзката на
класическата музика с най-младите,
с децата в общообразователните
училища. Ина се свърза с мен, за да ме
покани като лектор на този проект,
което приех с голяма радост. Но открихме, че артистичните ни вдъхновения са близки. Заговорихме за наши
проекти, в които сме се обръщали към
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публики с ограничени възможности,
например болни, социално слаби, хора
в затвор… Така се роди идеята да започнем музикално дуо, в което да преплетем нашите интереси и да търсим заедно техния израз. По покана на
френския фестивал Un weekend à l’Est
трябваше да подготвим и представим българска програма. Идеята за
българските легендарни и мистериозни самодиви се очерта по естествен
начин в нашето въображение. Изключително интересни и многопластови,
те докосват митичното, мистериозното женско начало, свободата и дивото, спонтанността…
фотография Юлия Николова

Самодивите са част от фолклорната митология. Самодивите танцуват и пеят около кладенците,
казва се, че самодива не се гледа в
очите. Те са едновременно просветление и обръщане към корените,
към природата. Вашите СамоДиви
такива ли са?
Ина Кънчева: Ще ми харесва, ако постигнем такава сила на погледа! Мисля, че нашите самодиви не са дотам
положителни образи. Те говорят един
измислен език от смесици и противоположности. Такива са и нашите СамоДиви – на границата на невъзможното в положителен и отрицателен
смисъл. Докато човек е на сцената, не
си поставя за цел да впечатлява, той
просто се оставя на играта. Можем
само да се надяваме, че впоследствие
ефектът върху слушателите и зрителите ще бъде така омагьосващ.
Много ми харесва едно прилагателно,
„нечуван“. Ще ми се нашите СамоДиви
да са нечувани, а и дълбоко вярвам, че
музиката се създава благодарение на
специфични инстинкти.
Василена Серафимова: Търсим ги и ги
претворяваме такива, доколкото можем. Но не мога да не отбележа, че понякога се припознаваме в тях. Тогава
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започва да твори нашата женска интуиция, която пречупва дълголетните самодиви през призмата на ХХ
век, защото ние живеем днес. Затова
и нашите СамоДиви могат да бъдат
видени на скейтбордна дъска в Париж.

Завръщането към мита е особено
силно в моменти на катаклизми
и кризи. Съвършени ли са отговорите, които митовете ни дават?
Ина Кънчева: Смятам, че всичко, върху което е изграден нашият свят, е
мит. Може да ги разделим на „приложни“ и „големи“ митове. Но не е ли
и любовта мит?! Ще попитате как
така избутваме вярата ни в ъгъла…
Разумът ли само подхранва тези идеи?
Мисля си, че понякога търсим опора в
митовете, за да се успокоим с повторяемостта на разбирането или да се
успокоим, че слабостите, изкушенията винаги са били присъщи.
Василена Серафимова: Лично аз приемам митовете като истории за различни архетипи, които са заложени в
човешката психика от вечни времена.
Не се залисвам толкова по един отговор, колкото по пътя, който поемам,
за да го търся. За мен всичко е в движение, един отговор може да е акуратен за даден момент, но това се променя. Затова и трудно бих казала дали
отговорите на митовете са съвършени, или не. Те са една константна
величина, към която може да се обърнем за размисъл, за утеха, за разгръщане на въображението, можем да ги
интерпретираме по безброй начини.

Как звучи бъдещето? И готови ли
сме да го „чуем“?
Ина Кънчева: Бъдещето ми звучи
като мед. Блестящо и тайнствено.
Или каквото е съществуването на
морето. Само идеята, че го има, е достатъчна. Всичко зависи от пчелите,
дали и в попарени от сланата растения ще намерят живителния сок, от
който да създадат нов еликсир. Пак
в този преносен смисъл ме вълнува кое взима превес – готовността
за наслаждение или разхищение на
реколтата.

Василена Серафимова: Бъдещето е
нещо, което сме измислили, за да се успокоим, че няма да умрем в следващия
миг. То е свързано със събития, които
ще се случат евентуално, но ние нямаме никаква сигурност за това. Когато
на 13 март се оказах с 40 концерта
по-малко за следващите три месеца,
ми стана някак смешно как правим
всичко, за да построим бъдещето, за
да знаем, че го имаме, но всъщност то
може да се промени просто ей така...
Това ми показа, че наистина най-важно е настоящето. Аз вярвам, че ако
правим добри дела и имаме чисти помисли, то тази добрина и светлина ще
ни озарява, ще ни заобикаля. Затова
вярвам и се надявам, че това, което
ще дойде, ще е красиво и добро.

В „СамоДиви“ представихте част
от произведение, което ще влезе в
един по-голям проект – „Портрети
на непознатото“, работите върху

никакъв страх не се прокрадва през
ключалката.
Василена Серафимова: Започнахме работа с Петър Дундаков върху неговото произведение „Портрети на непознатото“, което той преаранжира за
глас, маримба и ударни инструменти.
В неговото произведение се говори за
това, че въпреки непрестанния прогрес на човека и желанието му да контролира всичко, въпреки изкуствения интелект, високите технологии,
генното инженерство, глобалното
затопляне… всъщност трябва да запазим свободата на неизвестното. По
време на репетициите Петър сподели
с нас за този първи момент, в който
поглеждаш някого в очите и се влюбваш. Тогава ти гласуваш доверие на
непознатото, потегляш ръка за ръка
с този човек, без да знаеш накъде…
Това отговаря донякъде и на вашия

Василена Серафимова е завършила Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“, Националната регионална консерватория във Версай, в класа на
Силвио Гуалда, а през 2007 г. е приета на първо място във Висшата национална консерватория за музика и танц в Париж, в класа на Мишел Серути. През 2003 г. печели
Голямата награда от Международния конкурс „Музиката и земята“. През 2006 г. е
сред финалистите на Международния конкурс за маримба в Линц, Австрия, и е удостоена с две специални награди от Marimba One и Norsk and Classic Concert Group.
Журито на Международния есенен конкурс за млади интерпретатори є присъжда
Голямата награда, както и два специални приза – наградата Пиер Салви на община
Вал д’Оаз и наградата Жан Пол Ню за най-добро изпълнение на съвременна творба.

него заедно с Явор Гърдев и Петър
Дундаков. Кое е това непознато,
което не завладяваш, а хващаш за
ръка?
Ина Кънчева: До този момент в драматургията, с която боравим, има
отворен финал и той е свързан с
любовта между двама души. Много
ми хареса едно сравнение на Петър
Дундаков с неизвестността от първия момент на влюбването. Аз лично
предпочитам да мисля, че непознатото е способността за повдигане
на планини. Докато вярвам в това,

въпрос как звучи бъдещето… То е нашият „портрет на непознатото“…

Кога да очакваме премиерата на
„Портрети на непознатото“?
Ина Кънчева: Така поставен, въпросът ми изглежда много ироничен и
много сложен. В този момент от
живота ни какво да отговоря… Кроим планове и работим, а това ни е
най-важно. Може би неяснотата на
сега-то е хубава, защото освобождава от определени очаквания. Поставяме си като цел март-април 2021 г.
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Философ в танца
С хореографа Тарек Ассам,
директор на Танцовата
компания „Гисен“,
разговаря Марта Монева
откриването бях помолил музикалния теоретик Хайнц-Клаус Мецгер да
стане и да прочете от книгата си с
анекдоти за Джон Кейдж, спонтанно,
когато прецени. И той получи студен душ, защото тъкмо тогава танцьорите изсипаха вода от 9 метра
височина.

Едно ваше работно място, Ел
Салвадор, ми се струва особено
интересно.

„Погледът на гарвана“ по Е. А. По, Танцова компания „Гисен“, фотография Ролф К. Вегст

Произхождате от международно
семейство, баща ви е бил дипломат
и сте били у дома в много страни.
Как открихте пътя към танца?
Да, израснал съм космополитно, имах
шанса да се запозная с различни страни и светогледи. Моите родители ни
възпитаваха много либерално, имаха
широк светоглед.
В танца попаднах случайно, сестра ми
взимаше уроци по балет в Бон. В един
момент нейната учителка, българската балетмайсторка Искра Цанкова, ме попита дали не бих искал да
тренирам с тях. Аз вече бях започнал
да уча философия, социология и педагогика и си помислих: „А, невъзможно
е това с танците!“. Ала все пак споделих идеята с моя професор по философия, който ми каза: „Да разсъждаваш ще можеш и на 60, но все още да
танцуваш на 60, не ми се вярва“. След
това се явих на приемния изпит и го
издържах. Така станах танцьор, за
не много голямо удоволствие на баща
ми, трябваха му няколко години да го
приеме.

А как философията ви придружава
в танца?
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Очарованието ми от философията
ме придружава през целия ми живот.
Бях голям последовател на Жан-Пол
Сартр и Албер Камю. Бях се фокусирал
първо върху теорията на държавата,
а по-късно върху критическата теория. И до днес чета колектива Tiqqun,
а в момента Бюн Чул Хан. Философията е много важен аспект за мен при
намирането на теми в съвременния
танц, също и при осмислянето на хореографията във философски концепции, а не само в стъпки и движения.

Вие сте хореограф на откриването в Халберщат на 639-годишния проект Organ II/ASLSP от
Джон Кейдж. Голяма чест ли беше
това за вас? Как подходихте към
задачата?
Да, голяма чест беше. Написах огромна концепция и я представих на
фондация „Джон Кейдж“. Не я приеха,
така че седнах и написах втора концепция, базирана в голяма степен на
идеята за случайността у Кейдж. Работя много често с идеята нещата
да бъдат оставени свободни, само
определени параметри да се фиксират и случващото се между тях да се
оставя на случайността. По време на

Запознах се с балета в Салвадор по
време на гражданската война. Танцьорите точно се връщаха от война.
Поканиха ме да направя хореография
за откриването на столичния театър
и по възможност да е „Шехерезада“ заради баща ми. Салвадор, традиционно
намиращ се под американско крило,
състояние обичайно за целия регион,
търсеше изход от това и европейска
постановка в театъра беше добре
дошла. Година по-късно мирният процес приключи и в неговите рамки някои партизански генерали бяха назначени за министри. Министърката на
отбраната, същинска партизанка,
дойде в ботуши, приличаше повече на
сестра на Че Гевара, цялата в белези,
казаха ми, че е била изтезавана. Научих много, докато наблюдавах отблизо как се възражда културата на мира
след партизанска война.

Танцът е международна медия, а
за вас обменът с компании от цял
свят е много важен. Какво даде
първоначална искра за фестивала
TanzArt ostwest?
Първоначалната идея ми дойде, докато работех в Халберщат. Тогава
правех и хореография във Варна като
гост. Група колеги искахме да покажем
повече съвременен танц, отколкото можехме да си позволим. Бяхме 14
балетни директори. Това желание за
по-голямо разнообразие породи модела за фестивал, който няма постоянен
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офис и съществува само виртуално.
Така се роди TanzArt ostwest, като обменен фестивал, в който не се вливат
много пари, а танцовото изкуство е
на преден план. В тази международна
мрежа са около 80 различни танцови
компании от цял свят, пет от тях в
Китай.

Похвална идея. Как работехте във
Варна по това време?
Варненският балет беше истински
добра класическа компания и имаше
цяла група млади танцьори, които
искаха да работят и по-модерно. Въпреки че директорката на балета,
чудесната Катя Чешмеджиева, беше
класическа балерина, тя подкрепяше
една модерна линия в развитието на
ансамбъла. Също така имах шанса да
хореографирам известния Константин Илиев. Първото, което направих там, беше „Танго“ по музика на А.
Пиацола. Второто, за което получих
и Наградата за култура на Варна,
беше „Стената“. Възхищавах се на
смелостта да се търсят промени в
танцовата култура след падането на
Стената.

Мисля, че времената, в които чисто
танцовите техники бяха водещи, скоро ще отминат.

Възпроизвеждането приключи.
Мисля, че в днешно време е важно хората да бъдат докоснати с мисли, с
идеи. Важно е, че разработваме концепции и използваме танцови техники
за тези концепции. Хореографите са
свободни да избират техниките. Днес
чрез танца искаме да отразяваме и да
подлагаме под съмнение обществото.
Възпроизвеждането на техника беше
особено важно за известно време. Ние

Определено не е недостатък да се
владее техниката на класическия
танц?
Никак, изобщо класическата техника
е в основата на сценичния танц. Все
още дава възможно най-ясната ориентация на сцената. Освен това в
системата на класическата техника
терминологията е много ясно дефинирана. Наблюдавам, че все по-голямо
значение добиват заниманията ни с
концептуалните аспекти на танца.

По-силно застъпеният интердисциплинарен подход прави концептуалната работа още по-добра.
Абсолютно. Интердисциплинарността е въведена в танца от Пина Бауш.
Вече е нормално танцьорите да говорят или пеят на сцената. Важно е автентичното представяне на реални
хора на сцената, с техните проблеми.
По този начин автентичността се
превърна в един от големите въпроси
за съвременния танцов театър. Интердисциплинарността е отправната точка за това.
В нашата танцова компания в Гисен
определено е така. Хореографката
Сузана Къртис в момента поставя пиеса за занаятчиите от Шекспировата
„Сън в лятна нощ“. Те пеят и говорят
и разбира се, танцуват, но делът на
танците е около 65 %.

Какви общи тенденции се очертават в танца?
След смъртта на Пина Бауш едно важно течение в съвременния танцов
театър напълно изчезна. И мисля, че
тенденцията през последните години е на завръщане към неокласическия
танц. Виждам много ясен ренесанс на
повествованието на неокласическия
танц в театъра. Съвременният танц
носи нови импулси и много се промени,
стана много по-концептуален.

нито расизъм и обществена нетърпимост към хора, които изглеждат
другояче. Важно е театърът да представя духа на времето, а не само традиционното, което е и един вид музеално. Затова театърът и танцът
получават едно ново, концептуално
измерение.

„Погледът на гарвана“ по Е. А. По, Танцова
компания „Гисен“, фотография Ролф К. Вегст

в ролята на зрители, разбира се, оценяваме и се възхищаваме на техниката, но искаме да видим и идеи. Това, че
някой може да направи 32 фуетета, е
доста похвално, но какво всъщност
изразява?

Да, междувременно зрителят ходи
на театър, за да бъде събуден.
Във време, в което ме занимават женското и расовото равноправие, бих
искал също да отразявам проблемите
на обществото в работата си. Не
искам да показвам жени на сцената,
които струват по-малко от мъжете,

Преди време на фестивала One
Dance Week в Пловдив исках да
видя представление на френската
компания MPTA, в което танцуваше и еднокракият Хеди Табет.
Разпоредителката не искаше да
пусне моята дъщеря, според нея
представление с еднокрак танцьор
не е подходящо за деца. Детето не
само не беше отблъснато, а искаше
да се върне в залата.
Срещата с хора с физически ограничения не съществува в класическия
танц, но я има в съвременния танц и
това, разбира се, е страхотно. Наскоро имахме голяма дискусия по време на
един семинар. Как постановка, която
цели социално включване, да не приключи с три представления, гледани
само от близки и приятели, а да си изгради публика.

Тази тема подлежи на развитие.
Трябва да има повече проекти за хора
с физически трудности или за хора,
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Тарек
Ассам

Тарек Ассам произхожда от
египетско-немско семейство.
Следвал е философия, социология и педагогика, завършил е
Музикалната академия в Кьолн
със специалност „Сценичен
танц“. От 2002 г. е директор
на балета в Гисен. Съосновател
и художествен ръководител
на фестивала TanzArt ostwest.
За балета на Варненската
опера е поставил „Танго 18“
(2001 г.) и „Стената“ по музика на „Пинк Флойд“ през 2005 г.

които са различни. Развитието на
публиката има много общо с това как
сме се научили да виждаме и да естетизираме танца в културно-исторически план и да разделяме хората на
категории като естетически правилни и по-малко правилни. В класическия
балет всички танцьори са андрогинни и слаби. Едва съвременният танц
започна да се разделя с тази представа. Ние искаме нашите мъже да
изглеждат като мъже и жените ни да
изглеждат като жени. Женствената
фигура, ако умее да танцува, е много
естетична гледка на сцената. И достоверно отразява обществото.

Добре известно е, че танцът има
лечебен ефект, компанията ви
участва в сдружението KroKi, което се занимава с хронично болни
деца.
Към мен се обърна проф. Буркхард Бросиг, ръководител на психосоматичната детска клиника в Университетската болница в Гисен, който следва
един подход на Пина Бауш. Основната идея е, че хронично болните деца
разделят духа от тялото. Когато
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тялото ги боли, духът е свободен.
Те обаче имат големи трудности да
съберат тялото и духа ведно. Танцьорите са тези, които трябва да
съберат духа и тялото, за да могат
да работят. Оттам дойде и идеята,
че те биха могли да се занимават терапевтично с децата, да им помогнат
да се справят с болните си тела. Този
експериментален проект се ръководи
от танцов педагог, в момента Пауло
Фоса. Става въпрос за заболявания
като захарен диабет, тежка астма,
тризомия, анорексия и др. Този проект е свързан с обществената мисия
на Танцовата компания „Гисен“. Ние
не можем просто да танцуваме в абаносова кула, да сме красиви и да правим добро изкуство в изолация. Всички ние бихме могли да се разболеем.
Дълго време тенденцията в нашата
професия беше: или си подходящ и я
практикуваш, или ако вече не си подходящ, просто изпадаш от нея. Днес
все повече поставяме под въпрос този
подход. Както сама отбелязахте, когато отидете на представление, където на сцената има танцьор с един
крак, това за него е нормално. Справянето с тази нормалност, разбира се,
е социално изискване от последните
няколко години, което е много важно
за нас. Аз оставих танцьорите да решат дали да подкрепим проекта като
трупа. Не е лесна работа, защото
невинаги ни очакват мили и добронамерени деца и младежи. Те се срещат
със сериозни трудности, които ще ги
придружават цял живот. За танцьорите това понякога е и натоварващо,
но и удовлетворяващо.

Куратор сте на музикалния и танцов фестивал Greater Bay Music and
Dance Festival в Китай. Какво е
положението?
Гуанджоу, Шензен, Хонконг и Макао,
така нареченият Голям залив, се обединиха. Досега сме провели семинари
и изнесли представления в региона
със седем балетни компании от Европа. Танцовата компания „Гисен“ от
7 години прави редовно турнета в
Китай. Това се явява продължение на
фестивала TanzArt. Като физическо
събитие в момента е в режим на изчакване, но финансирането за 2021/

2022 г. е осигурено. Тъкмо сега създаваме клас по съвременен танц за
учители по танци и студенти. Сътрудничим с Shenzen Art School за създаването на учебен план по съвременен танц. Обучаваме и учителите, и
учениците там, сега вече онлайн.

Говорител сте на BBTK, федералната организация на балетните
директори, която проведе изследване за потенциалното разпространение на коронавируса в танца.
Имате ли вече резултати?
BBTK заедно с други браншови организации още през първия локдаун се опита да подобри условията на работа на
танцьорите по време на епидемията,
да ги направи по-безопасни. Търсят
се начини да се изследва образуването на аерозоли и евентуалното разпространение на вируса по време на
танца. Знаем, че танцьорите дишат
по различен начин от певците. Певците трябва да поддържат постоянен
въздушен поток, тъй като звукът
трябва да стигне до последния ред, и
движението на замърсените аерозоли
при пеене е по-опасно, отколкото при
танци. Танцьорите работят по-скоро
с ударно дишане. Те могат да контролират посоката поради способността
за координация. Така че хореографът
може да насочи двама танцьори, които са обърнати един към друг, да
завъртят главите си и да издишат
внезапно, разминавайки се. Въпреки
това искаме да знаем колко е опасно
смесването на аерозолите. С предварителното проучване е натоварена
проф. Айлин Ванке от Франкфурт, но
все още нямаме резултати.

Тъкмо отбелязахте премиерата
на „Прилепът“ и се наложи да затворите театъра. Какво следва?
В момента тестваме състава два
пъти седмично за коронавирус, за да
може компанията да работи относително нормално. Имаме различни
програми – корона версия на „Кармен“ и танцови моменти от различни
продукции – Colours and Specials. Нова
продукция е Our Play Is по „Сън в лятна
нощ“, през февруари би трябвало да
покажем „Електра“.
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Авишай Коен,
фотография Константин Зайков
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Цветан Цветанов

Скопие, джаз, пандемия
Мистерии за малък
биг бенд, легенди
на фламенкото,
македонски авангардисти,
нойз-ембиънт джаз,
Теодосий Спасов
на откриването,
френски класици, онлайн
включвания от Ню Йорк
и Осло и лекуване
на страничните ефекти
от COVID ерата на 39-ото
издание на Скопския джаз
фестивал

Ендресен, Роско Мичъл, Джон Абъркромби, Джоуи Барън, Пале Микелборг,
Джон Хасъл, Тригве Сеим (гост и тази
година, но по различен начин), Буге Веселтофт… Това беше във времената,
когато се пътуваше. Сега всичко е
малко по-различно. Осветлението си
е луминесцентно като други години,
но се усеща и тегнещата пандемична
атмосфера. Хората се пазят. И себе
си, а и взаимно. Свободно циркулиращите между концертите са далеч
по-малко. Когато заговориш някого, го заговаряш с притеснение и от
разстояние.
Добре, върнахме я малко назад тая
лента, а сега можем и напред да я

Little Big Orchestra, фотография Сашо Алушевски

Октомври. Вечер в бекстейджа на
Националната опера в Скопие. Лесно
е човек да се изгуби сред гигантски
декори, причудливи чупки, слабо осветени коридори и галерии, ако няма
десетилетна практика тъкмо на тоя
фестивал и из тези лабиринти. Ако
има, какъвто е моят случай, може и
със затворени очи… Да, спомням си,
че именно тук, пак благодарение на
Скопския джаз фестивал, за пръв път
съм разговарял със… затаете дъх!…
Рон Картър, Терье Рипдал, Сидсел
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превъртим… целта ни не е да ви объркаме, даже напротив. Защото Скопският джаз фестивал (за разлика от
много други) не само че се проведе,
но и бе последван само две-три седмици по-късно от редуцирано като
брой участници, но също безкомпромисно като качество 19-о издание на „Оффест“ (лятната серия на
джаз фестивала, профилирана повече в уърлд мюзик и непровела се през
юни по разбираеми причини). Новият
директор на фестивала Костадин

Шурбановски го каза най-добре: „Да
се организира фестивал в Македония е
трудно, два фестивала един след друг
– още повече, а два успешни фестивала един след друг по време на пандемия
е абсолютен триумф“. Тих и балансиран триумф обаче, при абсолютна самодисциплина, при 30 % капацитет
на залата и професионални разпоредители, които деликатно ти показват да закриеш и носа си с маската,
ако случайно си я спуснал насред концерта, дори на седем седалки от теб
да няма човек. „Безкомпромисни сме
в спазването на мерките и препоръките. Не можем да си позволим да има
джезерски или уърлд мюзик клъстър
– продължава мисълта си директорът Шурбановски. – Културата в тия
тежки времена е насъщна потребност, от която зависи менталното
здраве на хората. Без нея те още повече ще се отдръпнат в себе си.“
И Скопският джаз фестивал е доказал
с годините, че е създател и проводник на именно тази култура, която е
и най-здравият договор за добросъседство. В една паралелна вселена на
онази с взаимните обвинения от двете страни на границата, медийното
насъскване и изместването на темата в стил „Да разлаем кучетата“
Скопският джаз фестивал бе открит
именно от дуото на Теодосий Спасов и
Влатко Стефановски. Същата вечер
мотив от музиката на двамата преля като несъзнателна мелодия в едно
от солата за пиано на Марко Мескида,
който тази година издаде съвместен
концертен албум от Токио със Силвия
Перес Крус, която пък откри „Оффеста“ в началото на ноември, който пък
фестивал бе закрит от кюрдско-турския диалог на виртуозите Кейхан
Калхор и Ердал Ерзинджан… Изречението е преднамерено безкрайно. В
„режисьорската“ му версия го има пряко от Ню Йорк (онлайн) и Уилям Паркър, чийто контрабас понякога може
да се превърне в западноафриканска
арфа, а друг път в японска флейта
шакухачи… А всяка от тези истории
си заслужава да бъде разказана в отделен текст – като противоотрова
за всички странични ефекти от пандемията в социален, виртуален, политически и чисто човешки план.
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Афроцентричната музика на Тони Китановски

Тони Китановски, фотография Сашо Алушевски

В бекстейджа на Операта в Скопие.
Спирам се пред човек, подозрително
напомнящ Индиана Джоунс (не Харисън Форд, а именно Индиана Джоунс
от по-късните му години), със съответната шапка и с медицинска маска, нахлупена почти до очите. „Господине, вие да не свирите случаjно
во Tinariwen?“, питам го спонтанно
аз, имайки предвид световноизвестните класици на туарегския блус от
Мали, както и факта, че по ред причини туарегите мъже най-често се
движат с покрити лица... „А, не – отговаря ми Индиана Джоунс. – Tinariwen
свират во мене“. Тоя разговор после
се превърна в малка фестивална легенда, между другото… Точно с този
Индиана Джоунс се познаваме почти
от две десетилетия. Иде реч не за
кого да е, а за самия Тони Китановски,
възпитаник на Бъркли Колидж (1990),
преподавател по китара, създател и
декан на джаз факултета на Университета „Гоце Делчев“ в Щип, кумир на

поколения млади музиканти не само в
Македония, един от малкото бендлидери, които могат да направят така,
че традиционен ромски брас оркестър
да зазвучи като група на Мингъс, докато свири Сати. Иначе на концерта
– премиера на новите пиеси на Тони с
Little Big Orchestra в рамките на Скопския джаз фестивал, сякаш всичко започна пак от Африка.

Още в началото на концерта се
усети африканска атмосфера,
въпреки че музиката е писана за
доста неафрикански инструменти
– туба, баритон саксофон.
Докато траеше карантината, се
върнах полека-лека към моята стара
любов – африканската музика. Има
един проблем, върху който отдавна
размишлявам: пиша доста афроцентрична музика, а никога не съм бил в
Африка. И дълго време се чудех дали
не правя всичко по неправилния начин… Но откакто започнах да свиря

с африкански музиканти, техните
реакции ми дадоха много сила. Всички
те казваха: „Звучиш като да си наш“.
Всъщност винаги ме е интересувало общото между различните музики
на планетата, а не това, което ги
отличава една от друга. Може би затова и експериментът (с този малък
биг бенд) се получи успешно. Исках
музикалната презентация на това,
което работя в момента, да е възможно най-искрена. Имаше написани
моменти, а и моменти на тотална
групова импровизация, дори една пиеса – Mystery Of A Mystery, която никога
не бяхме свирили заедно, даже на репетиция. Всички я чуха за пръв път как
звучи именно на сцената, музикантите също.

На концерта гостува Асан Рашид
от оркестър „Черкезите“. Спомням си в годините, когато свирехте
активно заедно, колко важен беше
за вас общественият аспект на
музиката – диалогът, познанието
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за другия. Помня, че охраната на
някои клубове в Скопие гледала с
лошо око на „Черкезите“ само защото идват от другата страна
на реката… Същото ли е сега с новата ви музика – във времена на
пандемии, ограничения, затваряне
на граници?
Определено да. Мисля, че всичко, което съм имал да кажа, се разкрива от
всяка нота, която съм написал или
изсвирил. Особено във време на криза,
когато се виждат всички слабости на
обществото, а и всичките му хубави
страни… Но едновременно с това ние
трябва постоянно да се трудим за
подобряване на това наше общество,
защото знаем, че човешкият род никога не се е учил от историята. Няма
напредък тук. Добре, в изкуството
може така: праисторическото изкуство е също толкова голямо, колкото
и днешното, като единствено горните пластове се променят, стилът.
Но знаем също така, че и човешката
глупост е подобна константа. Както
казахте, има войни, граници, сегрегация от всякакъв тип… Дори в нашия
бенд има само едно момиче… В едно
интервю казах, че най-добрият ден за
джаза ще бъде, когато в един такъв
бенд поне половината музиканти са
жени. Всичко това много лесно може
да стане в Америка, но то не трябва
да е резултат от позитивна дискриминация. От една страна, промените
не трябва да са на всяка цена, но от
друга – трябва да се грижиш, да се бориш за тези промени, ако си решил да
живееш в общество, а не сам в планината (колкото и понякога да ми се иска
да го направя)…
Видни са тези идеи в музиката ми –
понякога от самите заглавия на композициите. Ето, Mystery Of A Mystery –
мистерия е, когато не познаваш нещо,
произведението например. Но имаше
и доста мистерия в ритмите. С това
също доста се занимавах по време на
карантината. Много неща научих,
особено за математиката в африканската музика. Пиесата „Мумбала“, с
която започнахме концерта, е точно в тази насока. Мумбала е човек от
племето мбала от Конго и композицията посветих на моя добър приятел

декември 2020

– китариста Ерик Малу Малу, с когото
сме свирили заедно. Пиесата My Father
Was A Gypsy е посветена на бащата
на Асан (покойния вече легендарен
ръководител на „Черкези Оркестър“
Рашид Черкез). „Електра“ е вдъхновена от едноименната древногръцка
трагедия и от любимата ми опера
от Рихард Щраус – разказва за това,
което и днес, в свръхтехнологичното
общество, постоянно им се случва на
жените – да бъдат измамени по някакъв начин. В тази пиеса участва на арфата Наталия Ман, която дълго време
беше омъжена в Истанбул, но вече не е
и се върна в Нова Зеландия – с нея работим за първи път дистанционно. А
последната композиция в програмата
беше Show Me – весела песничка, реге.
Винаги гледам да завършваме с нещо
весело. А Show Me е наистина песничка
за деца…

Като си говорим за следващите поколения, кои са Little Big Orchestra?
Много от имената на музикантите чувам за пръв път?
Щастлив съм да работя в тази формация с отлични млади музиканти. Моята работа като композитор е най-вече да създам атмосфера, която да е
вдъхновяваща за тях. Защото звукът
идва от оркестъра, не от композитора. Винаги зависи от музикантите на
сцената – они го прават месото (те
придават плът) на композицията. А
и винаги е прекрасно, когато откриваш нови хора – със специфичен начин
на изразяване, които има какво да кажат… И един ден идва моментът да ги
поканиш в групата си.

Смятате ли, че след тази пандемия ще се появят нови подходи към
създаването на музика?
Появяват се нови начини на измисляне
и технологията се развива, но същевременно основата си остава това,
което музикантът прави, и онова,
което той носи в себе си. Не очаквам
нещо да се промени от качествена
гледна точка. Големите майстори ще
си останат големи майстори. И ако
се появят нови големи майстори, то
няма да е, защото използват някаква нова технология. Технологията е

единственото нещо, което може да
ни спаси и нас, и света… Но изкуството се случва вътре у човека. Така че
никакви коронавируси и подобни не
могат да му окажат влияние. Единственото външно нещо, което може
да повлияе върху твоето изкуство, е,
когато гледаш около теб хора и същества в неволя или страдание…

Какво ви липсва най-много в тази
пандемия? Ето, можете да се съсредоточите върху писането, но
пък не можем да ви видим в София
с Теодосий Спасов или тук с някой
друг български музикант като
Пиеро Епифания (Пиеро е перуански перкусионист, който от години живее в София), както преди
две години тук, на Скопския джаз
фестивал…
Пиеро не е ли в Шанхай? А, значи се е
върнал… А може и да е на Южния полюс, много пътува той… Като музикант най-тежко ми беше, че не можех
да свиря с група, беше ми безсмислено да седна да свиря в къщи сам. Ама
накрая почнах и сам да свиря, защото
китарата е ужасен инструмент, който трябва да се упражнява постоянно. Иначе ми липсва, че не може да се
пътува… Хубаво е да седиш и вкъщи
със семейството си, въпреки че и семейството ми вече не си е цялото у
дома… Дъщеря ми замина да учи във
Франция през септември и ми разби
сърцето – мислех, че ще умра, ама ми
мина за една седмица… Това ни беше
най-големият проект това лято – да
осигуриш всички документи за учебното заведение, когато нищо не работи, да купиш билет за полет, който няма да бъде отказан… Но сега тя
вече е там, учи нещо много модерно –
управление на рисковете за околната
среда, доста практично, не като музиката… Само се страхувам, че тази
ситуация вече трае доста дълго, а
навярно ще трае и още поне толкова,
та ще трябва да сме търпеливи. Но
когато накрая дойде свободата, цялата тая пандемия ще я забравим за
два дни. И веднага ще мога да ги викна
и Пиеро, и Теодосий да си посвирим,
както трябва.
Въпросите зададе Цветан Цветанов
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Когато работата е песен
Разговор с Мирослава
Кацарова в навечерието
на Пловдив Джаз Фест

интелектуално, а и чисто метафизично. Трябва да поглеждаш към православието с вътрешния си поглед, който те кара да припознаеш Бог в онези
неназовими и невидими състояния и
неща, които не се избират и разбират
веднага и с лекота. Пътят до тях е
дълъг. Малко неловко ми е накратко да
нахвърлям отговора на този въпрос.

Честит празник на будителите!
Радвам се, че тъкмо днес разговаряме, заради вашата будителска
роля като водеща на предавания
за джаз и основателка на Пловдив
Джаз Фест.

Намираме се насред пандемия, пред
нас са ненадейни предизвикателства. Как се чувствате?

Благодаря, подобно! Аз не се схващам
съвсем като такава. Опитвам се по
някакъв начин да държа сетивата си
будни чрез работата, която върша, и
изборите, които правя.

Бих се върнала малко назад във времето, учили сте богословие в СУ.
Завърших богословие, противно на
очакванията от мен да стана лекар
или журналист. Не съм далеч от това
поприще, разбира се, покрай радио
„Джаз ФМ“ и рубриката ми в телевизията „Джазпринтс“.

Как се озовахте от богословието
в музиката?
Пея от малка, винаги съм била свързана с музиката и едва после дойде богословието. Още докато бях ученичка в
пловдивската английска гимназия, във
времето, когато тази гимназия беше
средище на будни и метежни млади
хора, забраненият плод беше особено
привлекателен. Бягах от пансиона,
за да ходя на джаз срещите. Много
харесвах джаза, но никога не съм си
представяла, че ще пея джаз. В седми
клас, обикаляйки книжарниците, открих „Лейди пее блус“, книгата за Били
Холидей. И я пазя до ден днешен, вече
на нищо не прилича.

Моята също се разръфа.
Много ми е скъпа тази книга. Покрай Били Холидей всъщност си дадох сметка, че начинът, по който тя разказва
за живота, и начинът, по който се
отнася към пеенето, и тази провлечена певческа фраза, която е изключително богата на емоция, са ми
много близки. Реших, че това е моята музика. После започнах да слушам

Мирослава Кацарова

много инструментален джаз и открих
Майлс Дейвис, Колтрейн, „Орегон“,
„Йелоу Джакетс“, Пат Матини, Кийт
Джарет, Уейн Шортър, Джо Завинул,
които ми отвориха нови светове.
Всички тези открития тогава бяха
трудоемки, защото през 80-те нямаше как да получиш наготово музиката, както сега отваряш Спотифай.
Чакала съм на опашки, за да ми запишат албуми.

Защо православната вяра според
вас е сред най-дълбоките като философия религиозни учения?
Когато бях студентка по богословие
във втори курс, попаднах на „Православието“ на френския богослов от
руски произход Павел Евдокимов. Тогава се сблъсках с двете крайности в
преподаването на православие. Едната е твърде инфантилна, използва
антропоморфни и зооморфни асоциации, за да бъде обяснен Бог, а другата
е философска и използва мислене, което по-скоро е крайно абстрактно, за
да обясни Бог. И така полека открих
в тази книга за себе си дълбините
на православната мисъл. Евдокимов
сам казва, че православието трябва
да се мисли на колене. За него трябва да си много подготвен, не само

Поривът ми да запазя собствената
си наивност ме запази през всичките
тези месеци, защото първоначално
ми беше много трудно да асимилирам
случващото се заради страховете,
които имах за близките си, за работата си, за всичко, което правя. И накрая
си дадох сметка, че страховете биха
ме унищожили дотам, че да спра да се
развивам. Затова взехме решение със
семейството ми да заминем за къщата ни в планината, където намерихме
покой, от една страна, в градината,
от друга страна, в различния начин на
живеене.
Започнахме да се грижим за градината, да мислим маршрути за разходки
в планината, да се храним заедно, което не ни се случва през другото време, когато сме много активни. Животът ни се обърна в наша полза, макар
че преустанових всякакви концерти
и изяви. Работех за една програма с
името „Алфонсина и морето“ по една
стара аржентинска песен. Аз вярвам,
че това, което пея, ми се случва. В песента Алфонсина не се завръща. Бяхме
направили страхотни аранжименти
с Мирослав Турийски и когато всичко спря, си дадох сметка, че съм чула
предвещание. Премиера нямаше и
така, прибирайки се в планината сред
природата и птиците, които са моят
най-голям учител по пеене, просто си
дадох сметка, че не бива да спираме
да мечтаем и да работим за нещата,
които ни предстоят, пък каквото
стане.

В самото навечерие на фестивала
се налагат нови и нови промени.
Какво остана от първоначалните
планове?

декември 2020

70

които свирят страхотно!“. Те и двамата тази година взимат наградите
за цялостен принос към джаза, но настрана от това, са нашите герои за
духа, който демонстрираха по време
на подготовката.

С кой басист ще свирят в крайна
сметка?
С Борис Таслев, фантастичен басист,
европейски тип, интелектуален и
премерен.

От миналата година ви върви на
български басисти с участието на
Петър Славов, който дойде от Ню
Йорк.
Да, той си дойде като нюйоркчанин.
Аз го познавам от първия си албум
„Бяло в бяло“, който записахме с него
и Румен Тосков-Рупето. Преживя въздигащи го метаморфози.

След смъртта на Рупето не сте
пели цяла година. За мнозина музиканти той е непрежалима фигура.
Как успяхте да излезете от тишината тогава?
Авишай Коен, фотография Константин Зайков

На този етап Авишай Коен пристига,
„Акустична версия“ остава без Ричард Бона. Голямата ни борба беше
Авишай Коен. С него имаме отношения от три години. Преди година и
половина той реши, че иска да празнува 50-ия си юбилей в 50 града с 50
концерта, и избра Пловдив за спирка.
Авишай Коен е сред най-добрите и
бяхме изключително щастливи. Решихме да нагласим програмата спрямо този концерт. Христо Йоцов има
юбилей тази година, бяхме решили да
го честваме с „Акустична версия“ и
един от най-големите басисти в света – Крисчън Макбрайд. Кореспондирахме си с Макбрайд, но впоследствие
стана ясно, че остава в Америка да
записва. С Антони Дончев и Христо Йоцов решихме, че не трябва да
се отказваме, и се свързахме с Арилд
Андерсен, умозрителен музикант,
подобно на Антони Дончев, пръв басист на Йан Гарбарек и съпруг на Радка Тонефф. Самата тя пък е дъщеря
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на български емигранти, фолклорни
музиканти, родена в Осло и една от
най-интересните джаз певици през
70-те години в джаз клубовете в Европа. Андерсен много се зарадва, хареса музиката на А. Дончев и Хр. Йоцов,
обаче впоследствие също отпадна
при новото развитие на пандемията. Когато това се случи, трябваше
да решим много бързо кой да дойде.
Ричард Бона, когото много харесвам,
се оказа на турне в Европа през ноември. Обаче заедно с ограничението за
30-процентна допустимост в залите
получихме съобщение, че все пак той
не е готов да пътува в настоящия момент. Наложи се да променим и този
концерт. В такъв момент не искаш да
се откажеш, защото е важно да има
пробиви на духа. Приемаш всяка следваща ситуация и си казваш: трябва да
продължим. Аз съм много благодарна,
че животът ме свърза с хора като
Христо и Антони, които също не се
отказаха, а казаха: „Има и българи,

Да, за мен той беше съдбовен. Срещнах го съвсем малка, тъкмо станала
студентка по богословие, вечерите
ходех да пея по джемсешъни, бях смела
в невежеството си и не се притеснявах какво мога и не мога. Така се срещнах с него във „Френкис“, средище на
хора, които обичат джаза. Една вечер
дойде при мен и ме покани да изпея
нещо с тях. Аз бях много поласкана,
защото за мен той беше освен физически висок и духовно висок човек, и
аз се впуснах много да импровизирам…
Записах първия си албум с него, той ми
отваряше вратите за различни пространства в музиката. Окуражаваше
ме да бъда смела на сцената, независимо че ще правя грешки, защото
музиката е отвъд грешките. Развих
много голяма обич към него като приятел, като еманация на благородството. И той четеше книгите, които аз
харесвах. Не говореше много. Имахме
една близост, която рядко се среща
в живота и когато я изгубиш, се отваря огромна бездна в теб. Това беше
сигнал за мен, че не просто Рупето
си е отишъл, а нещо важно за мен е
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приключило и не знам какво предстои,
но и ми трябва време да го разбера.
И само в тишина и мълчание мога да
разбера как нещата биха се развили
занапред.
И за фестивала много разсъждавах –
дали да продължим с планирането, или
да замълчим, имах много съмнения, но
стигнах до извода, че точно в този
момент трябва да има музика. Музиката може да бъде дори спасителна.

Убедена съм, че именно музиката
помага на човечеството в тези доста трудни месеци.
Музиката винаги помага. Това беше
илюстрирано от различни прояви
като малки концерти по балконите
или онлайн концерти на големи артисти. Интересни крайности са, защото
едната форма се вижда от малко зрители, а при другата е налице желанието да влезеш при всички онлайн.
Себе си припознах в тези малки камерни концерти сред близки хора.
Предполагам, че онлайн концертите
ще преживеят своите метаморфози.
Предстои да разберем доколко са важни за човечеството. Нямам никаква
представа какво е концерт без публика, за мен публиката е важна точно
толкова, колкото и музикантите на
сцената. Заедно пътешестваме по
време на концерти. Публиката ни на
Джаз Феста е много интелигентна и
действа като огледало. Как ще пътуваме заедно онлайн, не ми е ясно.

Как се справяте като майка в извънредната ситуация? Имате ли
любим предмет от учебната програма на дъщеря ви?
Специално март и април бяха трудни
месеци, защото дъщеря ми още не можеше да се адаптира. Тя е на 16 години
и за нея беше шокиращо да се озове
в тези форми на общуване. Хем да се
адаптира към ситуацията, да преодолее страховете и да ги преработи,
хем да не оставя уроците ненаучени.
И понеже нейната най-силна страна е литературата, тя продължи да
учи литература онлайн. И всъщност
се наложи да си преговоря една голяма част от българската литература

покрай нея. Беше приятно да преоткрия онзи живот от гимназиалните
ми години.

Мирослава
Кацарова

Кой подкрепи фестивала в последните месеци?
Сами сме с мъжа ми и нашия пиар Демна Димитрова. Помагат ни хората
от Министерството на културата,
от екипа на отдел „Музика“, страшно
читави и работливи хора. Същото се
отнася и за работещия екип на общината, но някакви крайни, радикални
мерки за спасението на нашия фестивал не предприеха, за съжаление,
вероятно не е било и възможно. Много
беше драматична ситуацията с отказа на големите корпорации, които
винаги са били лоялни към нас и са ни
подкрепяли. Просто през март всички
замразиха бюджетите си, и то не на
регионално ниво. Вероятно от другата година просто ще търсим повече
средства от обществени фондове за
култура, на които досега не сме наблягали, трябва да си призная.

Резонен подход, все пак фестивалът е една от емблемите на Пловдив. А защо живеете в Пловдив?
Аз съм пловдивчанка и мъжът ми е
пловдивчанин, харесва ни да живеем тук, но и двамата работим в София. София освежава, защото иначе
в Пловдив можеш да се успиш. Животът тук е много бавен, мързелив,
понякога се услажда прекалено това
безметежие.
Ние с мъжа ми си дадохме сметка, че по
всяко време можем да се качим на самолета и да отидем да слушаме тези
музиканти, но това не е достатъчно.
И двамата с мъжа ми вярваме, че животът има смисъл, когато работиш и
за другите. Не само за себе си, детето
и за още един апартамент, още една
кола. Този еснафлък, който е много характерен за Пловдив, някак ни дойде в
повече и мисля, че един от сигурните
начини да се измъкнеш от него, е да
създаваш нещо за другите. За всички.

Той не е само пловдивски. В миналогодишен разговор с големия
полски режисьор Кшищоф Зануси

Мирослава Кацарова е джаз
певица и водеща на радио- и
телевизионни предавания за
джаз. Основателка е на Пловдив Джаз Фест. Има издадени
няколко албума. През 2000 г.
излиза първият є авторски
албум „Бяло в бяло“. Работи с
някои от най-добрите български музиканти като Веселин
Веселинов-Еко и Христо Йоцов.

стана дума за този европейски еснафлък и че новият лукс не е в това
да се струпват още къщи и возила,
а в новото съзнание да съзидаваш
и за другите.
Това ни спасява. Има смисъл да инвестираш време, а понякога и пари именно в такива събития или пък духовни
предизвикателства, защото има много хора, които го оценяват. Мнозина
казват, че българинът е прост, но не
е така. Има страхотна публика, страхотни хора живеят в България. Те са
толкова духовно високи и възхитителни с нещата, които правят, с изборите си, с всичко, което съзидават,
че нямам изобщо никакво съмнение, че
има смисъл да се работи за тях. И те
стават все повече и по-видими, може
би това е новият дух. Те неизбежно се
събират и търсят общността си, а
тя става все по голяма. Не така патетично, както прозвуча сега, но полека
расте, отваря се този кръг и аз силно
вярвам в това. Това е моята кауза, защото за мен джазът не е просто музика. Джазът е много голяма еманация
на добрия вкус. Не съм вманиачена да
променя света, обаче мъничко мога да
го променя.
Въпросите зададе Марта Монева
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Кръгът се затвори
С Войчех Тодоров,
оператор
и сърежисьор
на филма „Житие“,
разговаря
Деян Статулов
Kадър от филма „Житие“, реж. Георги Стоянов, Войчех Тодоров

Операторът и режисьор Войчех Тодоров през последните години живее
и снима основно в Полша. През октомври беше гост на фестивала „Златна
роза“ във Варна, където представи
най-новия си филм „Житие“ по сценарий на Красимир Крумов-Грец, на който е оператор и сърежисьор (заедно
с Георги Стоянов). Филмът получи
наградата за най-добра мъжка роля
на Иван Бърнев и специален диплом на
журито с мотивите: „За положените
усилия на продуцентите, режисьорите, оператора и монтажиста да доведат докрай този сложен проект за
мълчаливата човешка добрина“.
След смъртта на майка си тринадесетгодишният Иво (Ивайло Савов)
във филма „Житие“ развива свръхсетивност в добавка към богатото
въображение и трудния си характер.
Той не може да приеме вината на баща
си (Малин Кръстев) и фалшивите му
интелектуални амбиции като телевизионен режисьор. Бяга от дома си
и се сприятелява с безработния Иван
(Иван Бърнев), който се превръща в
негов ангел пазител…

Главните роли в „Житие“ се изпълняват от Иван Бърнев и Малин
Кръстев. Как се спряхте на тях?
Подходихме класически – с кастинг.
Дълго време мислехме как да интерпретираме тези образи в сценария.
Въпреки че взехме опитни актьори,
ние пак рискувахме, защото им заложихме роли, които те обичайно не
изпълняват. Не сме ги виждали в подобно амплоа. Усетихме това, докато снимахме филма. Особено при Иван
Бърнев, който се снима често в киното и е изключително опитен. Видях
с какво огромно внимание пристъпи
към тази роля, защото тя му даде
абсолютно нови възможности като
поведение и тип герой. Във филма е
изключително обран и аскетичен. В
интерес на истината, аз много го харесвам, но имах опасения. Страхувах
се дали няма да вкара битовизъм в образа. В комбинация с трудния, дълбок
и философски сценарий на Красимир
Крумов той придаде истинност и лекота на героя. Мисля, че това е една

от най-добрите му роли, които е правил след работата си с Иржи Менцел.

Какви режисьорски инструкции
му дадохте?
С опитните и добри актьори е лесно,
нужни са няколко прости думи. След
като прочете сценария, имахме няколко разговора преди снимките за
това как си представяме героя. Иван
умее да слуша, а след това приложи
своя талант и умения. Най-дълбоките чувства и емоции не се изразяват
вербално. Те се създават и предават
на ниво интуиция… В крайна сметка
неговата игра е в контекста на целия
филм – сценарий, режисура. Паузите,
ритъмът – всичко се обедини в едно.
Играта на Иван Бърнев зададе ритъма на монтажа. Създаде се особена
симбиоза и от тази химия се получи
добър резултат, колкото и нескромно
да звучи.

Отдавна работите и живеете в
Полша. Как се приспособихте отново за снимки в България?
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Войчех
Тодоров

Войчех Тодоров (род. 1962 г.)
е оператор, режисьор и сценарист на игрални, документални филми и телевизионни
сериали. Завършил е операторско майсторство в НАТФИЗ и
Филмовата академия в Лодз.
Снимал е филмите „Екзитус“,
„Забраненият плод“, „Мълчанието“, „Генко“ и др. Носител е
на наградата Кодак за операторско майсторство за филма „Вагнер“ и на наградата за
операторско майсторство за
„Най-щастливият човек“ на Сопотския кинофестивал в Полша.

интерпретация и естетизация. В интериорите е лесно, но в екстериорните сцени е по-сложно. Слава богу, имах
много нощни снимки и пейзажи и нямаше нужда да оправям градския пейзаж.

Как създаването на филма промени
вашето лично житие?
В личен план затворих своя цикъл
на сътрудничество с Красимир Крумов-Грец, с когото сме състуденти и
заедно дебютирахме в киното с филма
„Екзитус“. Това беше началото на общия ни път. Той беше по-голям и зрял,
за разлика от мен, и беше като мой
учител в началото. После пътищата
ни се разделиха. За щастие аз имах
възможността да снимам много и да
се развия в занаята. През това време
Грец не снимаше много и това беше
голяма загуба за българското кино.
Така че както аз, така и той искахме
да работим заедно и да затворим кръга от „Екзитус“ до „Житие“. За съжаление този кръг се затвори завинаги.

Какви са вашите впечатления –
къде са разликите между съвременното полско и българско кино?
Чисто технически не беше трудно, защото езикът е универсален, особено
що се отнася до операторската работа. Екипът постоянно снима в различни български и чуждестранни продукции. Понякога се разминавахме с
някои понятия, които се отнасят към
80-те години на миналия век, и младите осветители не ме разбираха, но
бързо се оправихме на английски език.
Що се отнася до по-сериозните неща,
като оператор дълго време си мислех
как да интерпретирам света, който
трябва да пресъздам. От една страна,
ми беше познат, но от друга – доста
променен. Действителността в България е хаотична и е доста трудно да
се подреди в кадър. Аз имам склонност
към преподреждане и не обичам случайни неща в кадър, а в този хаос това
се оказа трудно. Дълго време търсех
ключа как да подредя картинката,
като същевременно да не я огъна и
пренавия и да стане нереална. Изображението на филма трябваше да носи
едновременно истинност, творческа
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Ще направя една доста смела асоциация между „Житие“ и нашумелия полски филм „Тялото Христово“ на Ян Комаса, който бе номиниран тази година
за Оскар за чуждестранен филм. Двата филма са на християнска тематика и разказват за герои, които правят
добро. „Тялото Христово“ е дълбоко
потопен в полската действителност.
Става дума за млад човек, който се
представя за католически свещеник
и разрешава конфликт в една локална
среда. Посланията на двата филма са
сходни. Това беше и причината да се
захвана с режисурата на „Житие“, защото тази тема ми се стори значима.
Мисля, че е трудно да се изградят образи на положителни герои. Отрицателните образи са по-привлекателни. Колкото до кинематографичния
процес като цяло, основната разлика
между българското и полското кино и
това, което наблюдавам на „Златна
роза“ тази година, е, че в Полша средното ниво е по-високо, а то е много
важно. В България от време на време

излизат добри филми, но средното
ниво е по-ниско, за жалост. Причините вероятно са много – системата
на финансиране, кинообразованието
или разпокъсаният начин на работа.
Все пак в Полша действителността е
друга, там съществува реален пазар
на кино. Има много филми, създадени с
държавни средства, и такива с частно финансиране и те невинаги задължително са комерсиални.

Поляците гледат ли националното
си кино?
Те по принцип гледат много кино. Там,
за щастие, има много добре развита
мрежа не само от комерсиални кина,
но и от арт и студийни салони. Например във Вроцлав, където живея, има
11 екрана, на които се показват филми без реклами. Едното кино е „Нови
хоризонти“, където се провежда едноименният фестивал. Там има осем
зали и могат да се видят филми като
„Ага“. Има и още едно кино с три зали,
което е некомерсиално и се дотира
от общината. Киноживотът в Полша
е активен, има много системи за промоционална продажба, намаления за
пенсионери, студенти, ученици и пр.

Как пандемията се отрази на вашата работа?
В Полша настъпи голям срив. Всички
филми, които са финансирани частно,
в момента не се реализират на екран,
защото не се знае кога зрителите ще
се върнат в кината и колко ще бъдат
те. Някои твърдят, че това е опасно,
защото зрителите ще започнат да
отвикват да ходят на кино. Още повече че както навсякъде по света, така
и в Полша има стрийминг платформи,
които се превърнаха в реална конкуренция, а хората в домовете си имат
все по-големи телевизори и се чувстват по-сигурно. От друга страна,
това доведе до бум в производството на телевизионни филми и сериали.
За съжаление националният полски
кинофестивал беше отложен за след
година, а голяма част от вече произведените полски филми чакат своите
премиери на голям екран в по-добри
времена.
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Природата
разказва своите истории

Разговор с фотографа Богдан Боев
Сиви жерави, фотография Богдан Боев

Богдан Боев от години
снима дивата природа.
Неговите фотографии
са като кадри от зрелищен
спектакъл и са резултат
от часове търпелива
работа на терен
Все по-голяма популярност набира
фотографията на диви животни,
или т.нар. wildlife фотография. Но
при вас кое беше първо – страстта
по фотографията или любопитството към птиците и природата?
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Любопитството беше първо. Родом
съм от Димитровград, а първите 5–6
години от живота ми преминаха по селата на родителите ми, които са по
поречието на река Марица. Баща ми
ме водеше редовно за риба и прекарвахме много време по реката. Точно
тогава усетих за първи път, че искам
да наблюдавам животните и да научавам повече за тях. Тогава фотографията изобщо не ме интересуваше, проявих интерес към нея близо двайсет
години по-късно, когато дигиталните
камери навлязоха масово.

Какво ви дава този вид снимане, защото не е едно и също да се снимат

портрети и човек да прекара часове
в дебнене, за да улови диво животно
в кадър?
Този вид снимане ми дава удоволствието да съм сред природата и да науча
нещо ново за нея. Дава ми приключения, предизвикателства, отърсване
от човешкото злободневие. Дава ми
възможност да избягам в реалността.
За мен там е реалността.

Какво научихте от този тип
фотография?
Уча се да бъда търпелив. Този тип
фотография е свързана с дълги часове наблюдение. Останали скрити
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и незабелязани от дивите животни,
често ставаме свидетели на неподправеното им поведение, от което
можем да научим нещо повече за тях,
да си дадем сметка или поне да се опитаме да отгатнем защо правят определени неща или се държат по определен начин. За това се иска много
търпение.

Има ли някакви неписани правила
за поведение, които уайлдлайф фотографът трябва да спазва?
Има неписани правила, разбира се.
Най-важните са свързани с морала и
уважението към животните и заобикалящата ги среда. Средствата и
похватите да бъде снимана дивата
природа са безброй, има и много импровизация, която понякога води до
съвсем луди хрумвания, но водещото
е да правим всичко, без да прекрачваме
границата и да стресираме животните. Особено важно е да не бъдат притеснявани в определени периоди и на
приоритетни за тях места.

може да открие цяла вселена на площ
от 2 квадратни метра. Природата е
необятна красота и само чака да надникнем в нея, за да ни отведе отвъд
въображението ни.

Някои фотографи имат проекти,
върху които работят с години. Вие
обичате ли да се връщате към някаква тема?
Обичам да се връщам там, където
съм израснал. Река Марица около Димитровград и влажните зони в района

са моят дългогодишен фотографски
проект. Търся нови места, посещавам
непрестанно стари, така е повече от
десетилетие. През различните периоди и сезони нещата се менят, но
винаги изскачат нови възможности и
видове за снимане. Това ме зарежда с
ентусиазъм и енергия и ме мотивира
да строя фотографски укрития, да
правя установки с камуфлажни палатки или просто да взема шалтето
и маскировъчната мрежа и да легна
някъде с фотоапарата си.

Как се променяха през годините
темите, които ви интересуват?
Всичко започва с това да успеем да направим близък кадър на определен вид,
аз също съм започнал така и до ден
днешен обичам да правя портрети на
животни. Но с времето започнах да
се интересувам и да търся кадри, в
които са уловени моменти, светлина,
атмосфера. Започнах да правя опити
да снимам с широки обективи, за да
покажа животните в заобикалящата
ги среда. Често заставам срещу слънцето (ако не е скрито зад облаците),
за да снимам на контражур, харесвам
подобен тип кадри – светлината, силуетите и усещането, което носят.
Често пробвам панинги1 и се опитвам
да направя кадри, в които се усеща
динамика. Напоследък поставям фотокапани с ДСЛР апарат2, свързан с
детектор за движение и светкавици.
Подходът не е много продуктивен, но
пък позволява да снимаш животни,
които са активни нощем, без дори да
си там. Винаги с надежда и нетърпение разглеждам кадрите след това и
се надявам да имам слука. Макрофотографията също много ме привлича
със своите малки тайни, там човек

Сив жерав, фотография Богдан Боев
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че фотографите на дива природа
имат мисия да „илюстрират“ тези невероятни истории, да заинтригуват
хората, да ги накарат да зачетат и
научат повече за дивото. За мен всяка
една снимка е история, която съм преживял, и когато я погледна, се връщам
отново и отново към нея.

И все пак какво се снима най-трудно – хищници, грабливи птици,
пейзажи?

Блестящ ибис, фотография Богдан Боев

Има ли фотографи, от които сте
се учили?
Много са, човек може да се учи от
фотографи и от отделни фотографии. Не мога да ги изброя всички.
Възхищавам се на отдадеността и
професионализма на операторите и
фотографите, които са участвали в
заснемането на култовите документални поредици на Би Би Си и „Нешънъл Джиографик“. Харесвам фотографи, които имат по-различна визия и
свой собствен почерк: Чарли Хамилтън Джеймс, Винсент Муние, Крис
Джоунс, Арт Улф, Пол Никлен, Франц
Лантинг, Мате Бенце, Тим Ламан,
толкова много са!

Фотографът на дивата природа
може би има и други учители – орнитолози, природозащитници, биолози. Какво сте научили от тези
хора?
Разбира се, аз съм от многото хора,
вдъхновени от сър Дейвид Атънбъроу, който беше и все още е модел
за подражание на поколения наред.
Други такива за мен са Джейн Гудол,
Фарли Моуът, Стив Ъруин, капитан
Пол Уотсън.
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Много голяма част от хората, с които
общувам всекидневно, са орнитолози,
биолози, а много от тях и фотографи
на дивата природа. Обменяме опит,
обсъждаме разни теми, споделяме
видяното, разказваме един на друг
историите зад снимките, които сме
направили. Българи, от които съм
се учил, са Пьотр Шпаковски, Минко
Михайлов, Емил Енчев, Иво Зафиров,
Добромир Добринов – все еколози, биолози и ветеринари, при които водещото е било интересът към дивите
животни, а фотографията е последвала като едно естествено продължение. Техните кадри, разговорите с
тях, снимането на терен, съветите
– всичко това ми е помогнало да си изградя визия и ми е дало идеи, към които да се стремя.

Какви истории разказва фотографията на дивата природа? Коя за
вас е била най-ярка, най-важна?
Природата разказва своите истории
без значение дали я слушаме, или не. За
съжаление в днешно време много от
хората гледат на тези истории като
на дебела книга с безброй страници,
изписани с дребен шрифт и без нито
една картинка вътре. Затова мисля,

Зависи колко време отделя човек. Разбира се, има толкова много фактори и
неизвестни, които също играят роля,
но в крайна сметка опира до отделено време. Ако сме достатъчно дълго време на терен, ще дадем шанс на
всички тези фактори и неизвестни
да се наредят в наша полза, за да направим желаната фотография. Като
цяло чисто поведенчески хищните
бозайници са най-трудни, тъй като
повечето са активни нощем, имат
силно обоняние и това е причината
да стоят на разстояние от местата,
където ги чакаме.

Какво предизвиква у вас добрата
фотография? Може би тя умее да
разказва истории, но опитва ли се
нещо да промени, дава ли ни различна гледна точка към света, който
познаваме, или напротив – просто
ни кара да замълчим?
Добрата фотография е отличен проводник, водещ от очите към сърцата и умовете ни. Лесно провокира,
предизвиква емоция и съответно
ни кара да се замисляме по-дълбоко.
А щом е така, неизменно променя и
нещо в нас. Много често промяната
или осъзнаването са съпътствани
с мълчание и именно кадрите, които
те карат да замълчиш, са тези, които
въздействат най-силно.

При този тип фотография кое е
по-важно – търпението или познаването на природата, за да се
получи съвършеният кадър?
Комплексно е. Познанието и търпението вървят ръка за ръка, но за
съвършен кадър се иска много повече от това, искат се светлина и момент, разбира се, и да си на точната
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дистанция от случващото се, да съумееш да го снимаш с читави технически настройки на самата камера. И в
крайна сметка да дадеш нещо от себе
си като автор.

Кои са най-далечните места, където ви е завела фотографията?
Честно казано, не съм имал възможността да пътувам много далеч, посещавал съм Финландия, за да снимам
кафяви мечки, бил съм в Полша доста
пъти, сега живея в Шотландия и се
надявам да имам малко повече време
да посетя Хайлендс и островите по
крайбрежието. Заради пандемията
пропадна пътуване до Националния
парк „Крюгер“ в Южна Африка, но се
надявам да можем да го посетим през
следващата година.

Какво не бихте снимали?
Не бих снимал нещо, което се изчерпва
лесно. Затова съм и фен на уайлдлайф
фотографията. Там всеки миг се случват уникални неща, а природата е
безкраен източник на вдъхновение и
възхищение.

Кога идва усещането за добре свършена работа – когато сте успели да
Морски орел, фотография Богдан Боев

уловите точния момент, когато
са селектирани фотографиите по
един проект, когато фотоизложбата е подредена?
Аз съм за момента. И гледам да му се
насладя максимално. Ако направя добри кадри за даден проект или бъдеща
изложба – супер, но най-ценното е
това, което съм видял и усетил, докато съм на терен.

Как фотографията променя фотографа? Прави ли го по-чувствителен, когато навлиза в личното пространство на другите? Какво му
дава – усет към детайла, емпатия?
Това как фотографията те променя,
е строго индивидуално и зависи от
душевността и възприятията на човека, поне така си мисля. Със сигурност ме направи по-чувствителен и
загрижен за природата. Заедно с тези
чувства се усещам и лицемер, понеже
въпреки загрижеността и добрите ми
намерения съм част от свръхконсуматорското колело, което е основен
фактор за унищожаването ѝ.

Фотографията на дивата природа
май е урок за всички нас, защото
чрез нея не само разбираме повече

Богдан
Боев

Богдан Боев е автор на няколко фотоизложби, сред които:
„Съпреживяване на дивото“,
съвместно с Ивайло Зафиров,
която беше представена тази
година в София. През 2019 г.
Богдан Боев показа и експозицията „Биоразнообразието
на община Димитровград“.

за света наоколо, но се научаваме и
да ценим онова, което имаме. Има
ли и нещо друго?
Този тип фотография и историите,
които авторите споделят, са много
повече от това, на което може да научат фотографа, докато гледа през
визьора. Тя е средство, което има
силата да въздейства и на другите.
Днес чрез социалните мрежи снимките могат да достигнат до голям брой
хора и да ги доближат до дивия свят,
от който вече много са се отдалечили.
Чрез нас, фотографите, природата
разказва за себе си и за предизвикателствата, пред които е изправена
днес. В ХХI в. човекът е в конфликт с
природата повече от всякога. Уайлдлайф фотографията е начин да се напомни на всички нас, че сме част от
нея и нейните истории са и наши.
Въпросите зададе Оля Стоянова

1
Т.нар. панинг е идеята да се проследи движещ
се обект с цел да се предаде движението в
кадъра.
2
Digital Single-Lens Reflex Camera или цифров
огледално-рефлексен фотоапарат е комбинация между цифров фотоапарат и огледално
рефлексен.
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Алберт Бенбасат

Кестенопад
фотография Николай Трейман

В София има два дървесни сезона:
Липобер и Кестенопад. Кръстник на
Липобера е моят приятел Румен Стоянов, чудесен поет и преводач. Кестенопадът е мой кръщелник. Румен умее
да измисля причудливи думи и да си играе с тях. Аз му дишам праха.
По време на Липобера градът ухае.
Но за има-няма две седмици нежните
цветчета се свиват, вехнат и стават
на грахови зърна. Ароматът изчезва.
Сякаш лятото си отива, преди да е
дошло.
Кестенопадът е по-дълъг и по-опасен. Плодовете на дивия кестен валят
отвисоко, обстрелват хората. Зелени
таралежи бият земята с пукот, могат да ти счупят главата или да те
бележат с цицина. Но от бодливите
обвивки се излюпват съвършени по
форма природни изделия.
Най-пъргавият берач на диви кестени
е вятърът. Дъждът му помага. Малки
и големи шетат по улицата и събират лъскави топчета. Бабичка със
стойка на скършен клон крепи издута
торбичка, в която се гушат скъпоценните ѝ придобивки. За какво ѝ са?
Не стават за ядене, казват, че отварата им цери. Като деца ни плашеха,
че били отровни. Не ща да знам лъжеха ли ни, оставям се на усещането,
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Алберт Бенбасат e роден през 1950 г. в София. Литературен историк,
критик, публицист и издател. Професор, преподавател във Факултета по
журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Кл. Охридски“. Автор на множество студии и статии в периодиката, както и на 13 книги, сред които:
„Цензурата върху книгата“ (2003), „Европеецът“ Бай Ганьо и светлият мит
за Щастливеца“ (2005), „Алиса в дигиталния свят. По въпроса за книгата
през XXI в.“ (2013), както и на сборника с разкази „Изгубени вещи“ (2020).

че красотата може да трови. Иначе
пакетче печени кестени, от ония, питомните, струваше нищо и никакви
стотинки. Баба Рашел ги вареше и
ни даваше да ги ядем с лъжичка. Покрай Кестенопада и мириса на печени кестени разбирахме, че есента е
дошла. Обелваш овъглената кора,
опарва ти пръстите, става ти жарко, пее отнякъде Далида: „Ла-ла-ла,
горещи кестени искам, купѝ ми печени
кестени“.

АВТОШАРЖ. Рижи листа, голи клони,
бели цветчета. Млад старец?
Оксиморон? Не. Есенно цъфнал див
кестен.
Навън е циганско лято. Гледам от
прозореца два цъфнали кестена посред Кестенопада. Един млад и един
възрастен, за който писах, но пак ще
пиша.
Обърнатото време ги настройва различно. Младият е ентусиаст. Побързал е да се освободи от рижите листа. Източил е снежни Айфелови кули
към тънкото слънце (да, кули са, от
тях великият конструктор е заимствал творението си). Вижте ме! –
пъчи се дръвчето, сили се да създаде
поколение.
Старият кестен бавно се разделя с вехтите си листа, пази всяко,

украсява го с пастелни бои. Този уморен творец удължава чрез раждане
удоволствието от умирането. Филизи има само по връхчетата на вейките
му, помежду им цветчета, преднамерено временни, едва забележими от
земята. За да им се насладиш, трябва
да се възвисиш.
Не съм виждал хора да се замерят с
кестени като със снежни топки. Грехота е. Крием ги в джоба си, стискаме
ги в юмрука си, все заради поверието,
че носят здраве и още куп добрини.
Налива в нас кестенът мощности,
докато силица не му остане и се спаружи като мушмула. А ние вярваме,
понеже подир Кестенопада идва зла
зима, която не знам как да прекръстя.
Напролет, докато разтребваме ланшните дрехи, намираме сгушен жалкия
остатък от отминалия сезон. Марш в
кофата за боклук!
Долу две женици, издокарани в отразяващи лъчите жилетки, метат
кестеновата шума от булеварда.
Бъбрят, димят с цигари, мотаят се
в краката на минувачите, принудени
да ги заобикалят. Сбират на купчини
листата жениците, турят ги в чували, отвътре грейва някой див плод.
Сетне изсипват чувала в контейнера за отпадъци. Е, правилно ли е това
действие, моля ви се?

